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 هاي پژوهشي نتايح تحقيق طرح ترخواى دانشفرم 

 

فشآيٌذ ّبي تحميمبتي پبيبى يبفتِ هَػؼِ سا ثشسػي ٍ ثب اػتفبدُ اص  هَػؼِ هلي تحميمبت ػالهت دس ًظش داسد ًتيدِ عشح

داًؾ تَليذ ؿذُ سا دس اختيبس هخبعجيي ٍ   (Knowledge Translation & Exchange)تشخوبى ٍ تجبدل داًؾ

دٌّذگبى خذهبت هشالجتي ٍ ...(  گيشًذگبى حَصُ ػالهت ، گيشًذگبى ٍ اسائِ ريٌفؼبى ) اص خولِ ػوَم هشدم، ػيبػتگضاساى ٍ تلوين

اى ٍ اػضبي هحتشم ّيئت ػلوي فشم صيش سا خْت ػَْلت فشآيٌذ تشخوبى ٍ تجبدل لشاس دّذ. لزا ضشٍسي اػت وِ وليِ پظٍّـگش

 داًؾ تىويل ًوبيٌذ.

 

 الف: هشخصات طرح:

دس داًـگبُ ّبي ػلَم پضؿىي  پبيؾ ٍ اسصؿيبثي اػتمشاس ػٌذ هلي تغزيِ ٍ اهٌيت غزايي عشح تحميمبتي :عنواى كاهل طرح

 وـَس

 

 :طرح اىهدري

 ٍ ػبيش ّوىبساى فشيجب ثبثبيي -فشصاًِ كبدلي لغت آثبدي –ػجذالْي  صّشادوتش  –دوتش سػَل اًتظبسهْذي   

 

 ؟ هستنذ يهخاطباى طرح شوا چه كسان :ب

          (، اػتبًذاساى ٍ داًـگبّْبي ػلَم پضؿىي وـَسهذيشاى ٍ ػيبػتگزاساى ػالهت )ػتبد ٍصاست ثْذاؿت  

  هحمميي ٍ پظٍّـگشاى حَصُ ػالهت   

 (، كوت، خْبد وـبٍسصي، اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاىيؼتيثْض ، ػبصهبى ّب)آهَصؽ ٍ پشٍسؽ شيػب  
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: برناهه شوا براي كاربست نتايح چيست )لطفا دقيقا هنطبق با بخش هربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظين ج

 گردد( 

 ًي خْت پيگيشي ّبي ثؼذي اكالح اػٌبد اػتبًي ٍ اًتـبسآى ثِ ػٌَاى يه ػٌذ هؼتجش اػتب 

 ػٌذ ثِ ػبختبسّبي تلوين گيشي ٍ تلوين ػبصي وـَس ثب ّذف افضايؾ وبسائي ػٌذ  اػتمشاس ساّجشدّبي تؼييي 

  اسيزيت لَاًيي دس هشاخغ لبًَى گتلَ ثب  ًْب تَػظ حَصُ ػالهتآتؼشيف پشٍطُ ّبي ًفَر ٍ اخشاي ًظبم هٌذ 

 پظٍّـي داخلي  -اًتـبس همبلِ دس هدلِ ّبي ػلوي 

 پظٍّـي خبسخي -اًتـبس همبلِ دس هدلِ ّبي ػلوي 

 ٍخبسخي  اسائِ دس وٌفشاًغ ّب ٍ ػويٌبسّبي داخلي 

  آى  ثبلمَُ وٌٌذگبى اػتفبدُ ثشاي آى  اص حبكل همبلِ يب اسػبل خالكِ يب گضاسؽ وبهل عشح  

 َُآى ثِ  لشاس دادى هتي وبهل گضاسؽ يب خالكِ اي اص آى دس ٍة ػبيت ثِ هٌظَس دػتشػي اػتفبدُ وٌٌذگبى ثبلم  

 َُپظٍّؾ ًتبيح هؼشفي ثشاي  تـىيل خلؼِ ثب اػتفبدُ وٌٌذگبى ثبلم 

  تذٍيي گضاسُ ثشي ّبي اختلبكي ثشاي ريٌفؼبى ػبصهبًي 

  پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: د

هغبلؼِ حبضش ًـبى هيذّذ تذٍيي ػٌذ تغزيِ ٍ اهٌيت غزايي وـَس اّويت ساّجشدي ثؼيبس لَي  داؿتِ ٍػٌذ هلي ًيض 

ثخَثي تذٍيي گشديذُ اػت ٍ يىي اص اػٌبد ػالهتي هْن ٍ لبثل اتىب اص ًظش هفبّين ػلوي ٍ اعالػبتي دس خْبى ٍ دفتش 

 هذيتشاًِ ؿشلي هيجبؿذ. 

دس تذٍيي ػٌذ هلي تغزيِ ٍ اهٌيت غزايي ، اػٌبد اػتبًي دسثشخي هَاسد ثلَست خبهغ ٍ ػليشغن ايي تَفيمبت هغلَة 

خَداظْبسي ّب ثب اسصيبثي اًغجبق ّوخَاًي ًذاؿتِ ٍ ايي هـىل دس هٌبعك وبهل تذٍيي ًـذُ اػت ٍ اص ّوِ هْوتش 

پشٍطُ  7ي ؿذُ ، وال ثشاي پشٍطُ هذاخلِ دس خَاظْبسي ّبي خوغ ثٌذ 255ًباهي غزايي ثيـتشّن هيجبؿذ. اص هؼشفي 

 هؼتٌذ لبثل لجَل اسائِ گشديذ وِ ػوذتب ثِ هٌبعك اهي ٍ ًؼجتب اهي تؼلك داؿتِ اػت. 

وِ  هىبًيؼن ّبي ّوبٌّگي  ثشاي حل هـىالت تغزيِ اي دس وـَس هٌبػت ًجَدُ ، هـىالت داد ًـبى ايي هغبلؼِ  

ػيبػت گزاسي ّبي تغزيِ اي هـَْد اػت. ايي هغبلؼِ  تغزيِ اي ثشاػبع ؿَاّذ هحيغي ًجَدُ ٍ فشاگوبًتبػيَى  دس

تغزيِ اي ٍ حوبيت علجي اص ثشًبهِ ّبي  هي ؿَدزوش هتثَضَح ػذم حوبيت ػيبػتگزاساى  اص ثشًبهِ ّبي تغزيِ اي سا 

 سا ضؼيف اسصيبثي هيىٌذ ٍ هْوتشيي ايي هـىالت ٍ هَاًغ سا دس هَاسد صيش خوغ ثٌذي هيىٌذ: 
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 ايي لَي ثشاػبع هلَثبت لبًًَيػذم ٍخَد پـتَاًِ اخش 

 اػتبًذاساىّجشي ًيبصّبي ػالهت تَػظ اّن اسص ثَدى دػتگبّْبي دٍلتي ٍ ػذم تفَق ػبصهبًي ٍ ضشٍست س 

  هؼئَليت گشيضي ٍ هـبسوت ػغحي دػتگبّْبي دٍلتي دس فشآيٌذ ّبي وبسي هـتشن 

  فمذاى هٌبثغ هبلي هذٍى ٍ تؼشيف ؿذُ ثشاي ػبصهبًْبي ّوىبس 

  دس اًغجبق ًيبصّبي ثيي دػتگبّي ثب ًظبم ػالهت)ػذم ٍخَد صثبى هـتشن(ضؼف خذي 

 ضؼف خذي دس ػغح هـبسوت اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبّْب دس ساػتبي اخشاي هفبد ػٌذ 

 ضؼف خذي دس ظشفيت ّبي ػبصهبًي ثخلَف ثخؾ ثْذاؿت 

 تؼذد هفشط ثشًبهِ ّبي اخشايي دس حَصُ تغزيِ ٍ ػذم تٌبػت ثب تؼذاد ًيشٍّب 

ايي هغبلؼِ هحمميي پيـٌْبد هيٌوبيٌذ ثِ هٌظَس ثْجَد وبسايي ٍ اثش ثخـي اػٌبد اػتبًي هَاسد صيش هَسد اّتوبم خذي هذيشاى  دس

  ًظبم هلي ػالهت لشاس گيشد:

 

 الف( دروى سازهاني 

  تؼييي ساّىبسّبيي ثشاي غبلجيت سٍيىشد ػالهت دس ّوِ ػيبػت ّبي دٍلت ٍ دػتگبّْبي اخشايي(HiAP) 

  توشوض صدايي فؼبليت ّبي اخشايي اص ػغح هلي ٍ اًتمبل ثِ اػتبى ّب 

 ثشًبهِ سيضي تَليذ ؿَاّذ ػلوي هجتٌي ثش خبهؼِ ٍ اًتـبس ًتبيح دس ػغَح هختلف اختوبػي 

  تذٍيي ثشًبهِ پبيؾ ٍ اسصؿيبثي ػبالًِ ٍ ثشگضاسي ًـؼت ّبي وـَسي ٍ هؼشفي  عشح ّبي ثشتش 

 ثب سٍيىشد تجييي هـىالت ٍ آػيت ؿٌبػي هَاًغ اخشايي ثب هـبسوت هذيشيت اسؿذ  ثشگضاسي ًـؼت ّبي ػلوي/اخشايي

 اػتبًْب ٍ ػبيش هذيشاى ول 

  تؼييي ٍ هذيشيت تبهيي هٌبثغ هبلي هَسد ًيبص پشٍطُ ّبي دساٍلَيت ًظبم ػالهت دس ػغح داًـگبُ/داًـىذُ ػلَم

 پضؿىي)تؼييي دسكذي اص هٌبثغ خْت پشٍطُ ّبي تغزيِ اي(

 

 نوشته شود. (صفحه 3حذاكثر در هطالعه ) صه اخراييخاله( 

، اخوبع دس حك تبهيي دػتشػیي ّیش صى،    20يىي اص هْوتشيي صهيٌِ ّبي هَسد تَافك خْبًي ثشاػبع اػالهيِ خْبًي سيَ 

هشد ٍ وَدن ثِ غزا ٍ تبهيي صيش ػبخت ّبي الصم خْت سيـِ وٌي فمش ٍ گشػٌگي ٍ ثْجَد ٍضؼيت تغزيِ اي اػیت. ايیي   
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هوىي اػت  دس وـَسّبي هختلف خْبى دس ػغَح هتفبٍت ٍ ثیذاليل هتؼیذد ًبديیذُ اًگبؿیتِ ؿیَد  ٍٍظيفیِ سفیغ         حك

ٍ دٍلت ّب هتؼْذ ثِ تبهيي ٍ اػتيفبي ايي حمیَق    هحذٍديت ٍ هحشٍهيت اص ايي حك ثشػْذُ دٍلت ّب گزاؿتِ ؿذُ اػت

اسصيیبثي اخیشاي ايیي تؼْیذات الیذام ٍ اعالػیبت        ؿذُ اًذ ٍ ػبصهبى خْبًي ثْذاؿت دسپيگيشي  هتَاتش خیَد ًؼیجت ثیِ    

اسصؿوٌذي اص ػغَح ثيي الوللي/هلي/هحلي  گشداٍسي ٍ هٌتـش هيىٌذ. دس خوَْسي اػالهي ايشاى عي دِّ ّیبي گزؿیتِ   

دسساػتبي تبهيي اهٌيت غزايي پبيذاس ٍ استمبي ؿبخق ّبي تغزيِ اي اّتوبم ٍيظُ اي داؿیتِ اػیت.  تؼْیذ دٍلیت)ٍصاست     

دس ايي ساػتب ثب ساُ اًذاصي اداسُ ول تغزيِ ٍ تبهيي وبًبل ّبي هبلي اختلبكي ًوَد ػيٌي يبفتِ اػت. دسساػتبي ثْذاؿت(  

ًمـیِ هلیي ثْجیَد تغزيیِ     اًؼدبم ثخـي ثِ اخشاي ثشًبهِ ّبي ّذف گزاسي ؿذُ  ٍ ثشاػبع ضشٍست ّبي لبًًَي تیذٍيي  

 1391وبػي التلبدي وـَس هَسد تلَيت لشاس گشفت ٍ اص ػیبل  خبهؼِ اٍليي ثبس دس ثشًبهِ ّبي  چْبسم ٍ پٌدن تَػؼِ اخت

تذٍيي ػٌذ هلي تغزيِ ٍ اهٌيت غزايي دسدػتَس وبس لشاس گشفت. ايي ػٌذ ثذلت ٍ دس چْیبسچَة ػلویي تَكیيِ ؿیذُ ثیب      

ثِ هٌظَس ثْجَد ًـبًگشّبي هحيغیي، اختویبػي ٍ   ّذف ساّجشدي  20ايي ػٌذ داساي هـبسوت ثيي ثخـي تذٍيي گشديذ.  

ثیَدُ اػیت. ثشاػیبع     1399ّذف ساّجشدي )ًـبًگشّبي ػغح اثش ثِ ٍيظُ ثيوبسيْیب( دس ػیبل    8ٍ 1394فتبسي دس ػبل س

پيؾ ثيٌي ّب ٍ ثشًبهِ سيضي ّبي ثؼول آهذُ همشس گشديذ هـبثِ ػٌذ هلیي ٍدس لبلیت هحلي/هٌغمیِ اي ػیٌذ اختلبكیي      

ِ ثِ ايٌىیِ دس هیتي ػیٌذ اسصيیبثي  ػیغح پيـیشفت ٍ       تَػظ داًـگبّْب/داًـىذُ ّبي ػلَم پضؿىي تذٍيي گشدد.  ثب تَخ

هَسد اّتویبم لیشاس گشفیت  ٍ ًتیبيح الیذاهبت       1397حلَل ثِ اّذاف تؼييي ؿذُ پيؾ ثيٌي گشديذُ ثَد ايي اهش دس ػبل 

دسكذ هَاسد تحمك يبفتِ اػت وِ الجتِ ايیي هیَاسد   52ٍ هـخق گشديذ اّذاف ػٌذ دس   ثشًبهِ اي هَسد هحه لشاس گشفت

. دسايیي ػیٌذ   سا ؿبهل هيـذ وِ ثب اّتوبم هلي ٍ ثب هحَسيت ٍصاست ثْذاؿت ٍ ّوىبسي دػیتگبّْب ػيٌيیت يبفیت    اّذافي

ویبسثشدي   ثِ ػٌَاى يه هغبلؼیِ   عشح؛ّوچٌيي اسصيبثي اػٌبد داًـگبّْب/داًـىذُ ّب ًيض ثشًبهِ سيضي ؿذُ ثَد وِ دس ايي 

هشاحل اخشايي عشح دس چْبسچَة خوغ ثٌذي ٍ اسائِ ؿذُ اػت.   ًتبيح اسصيبثي ايي اػٌبد   ؛هذيشيت هشالجت ًظبم ػالهت

 اّذاف پيؾ ثيٌي ؿذُ ثِ ؿشح صيش هَسد الذام لشاس گشفت: 

دس اٍليي هشحلِ ، ًؼجت ثِ تجييي ضشٍست ّبي تذٍيي ػٌذ هلي تغزيِ ٍ اهٌيت غزايي دس وـَسّب ثِ پيؾ صهيٌِ تبسيخي دس  -1 

ي الذام گشديذ ٍ ػَاهل هَثش دس ثْجَد اهٌيت غزايي ٍ تغزيِ اي ثشاػبع ًظشيِ ّبي ايي خلَف  ثشاػبع هؼتٌذات ثيي الولل

ًظشات  اخوبع اهٌيت غزايي  ٍ تغزيِ اي خَاهغ ثشاػبع  غبلت خْبًي هَسد ثشسػي لشاس گشفت ٍ ػَاهل ولي هَثش دس تْذيذ

گؼتشؽ ؿْشًـيٌي ٍ ًبثشاثشي ّبي دس  ػبصهبى ّبي ثيي الوللي ًظيش ثبًه خْبًي، خَاسثبس ٍ وـبٍسصي، ػبصهبى خْبًي ثْذاؿت

خوغ ثٌذي گشديذ. ثشّويي اػبع هَضَع تغزيِ ٍ اهٌيت دهَگشافيه   -تغزيِ اي -ٍلَع گزسّبي  اپيذهيَلَطيه   -اختوبػي 
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هحَس ولي  14ؿبخق دس  90وللي هغشح ٍ تَكيِ ّبي ػبصهبى خْبًي ثْذاؿت دس خلَف غزايي ثِ ػٌَاى يه دغذغِ ثيي ال

ٍ ػٌدؾ ٍاسصؿيبثي  تمَيت ٍ تؼشيغ دس تذاٍم اخشاي اػتشاتظي ّبي خْبًي ، پيـگيشي ٍ وبّؾ ػَء تغزيِ  حَصُ 5دس 

ػبع ثبس ػَء تغزيِ ٍ تمَيت ًظبم ٍ تدذيذ ًظش دس ػيبػت ّب ٍثشًبهِ ّبي وبسي ثشا تغزيِ ؿيشخَاساى ٍ وَدوبى هذاخالت دس

 هشالجت ػَءتغزيِ احلبء ٍ خوغ ثٌذي گشديذ. 

دس دٍهيي هشحلِ ، صهيٌِ ّبي ٍحذت سٍيِ دس تٌظين اػٌبد هلي وـَسّب دس صهيٌِ تغزيِ ٍ اهٌيت غزايي هَسد ثشسػي لشاس  -2

ثٌذ خوغ ثٌذي  7ػبتي ٍ ثشًبهِ اي دس گشفت ٍ ؿىبف ّبي هَخَد ثخلَف دس پبساداين ّبي ًظشي ٍ ساّجشدّبي ػيبػتي ؛اعال

ؿذ ٍ اخضاي وليذي؛ ريٌفؼبى؛ گبهْبي هَسد ًيبص دس تذٍيي ػٌذ اػتخشاج گشديذ. دس ايي خلَف ثب اػتٌبد ثِ گضاسؽ ّبي ثيي 

هذاخلِ( خالكِ ثٌذي ؿذ. دس ّويي هشحلِ هغبلؼِ تغجيمي  119الوللي هٌتـش ؿذُ اّذاف همغؼي/وَتبُ هذت /ثلٌذ هذت )

  ثشخي وـَسّب اًدبم گشفت.  ٍضؼيت اػٌبد تغزيِ اي ثشسػي

دس ػَهيي هشحلِ فشآيٌذ تذٍيي ػٌذ هلي تغزيِ ٍ اهٌيت غزايي وـَس ٍ سًٍذ اػتمشاس آى هَسد ثشسػي لشاس گشفت. دس ايي  -3

ٍ ثشًبهِ صهيٌِ ػٌذ هلي هَسد تذليك ٍ خظ هـي ّبي ولي ػٌذ تذٍيي ؿذُ دس صهيٌِ ّبي اّذاف ساّجشدي، هذاخالت والى 

فَلذس هَسد  902فبيل دس  3619ّبي دساٍلَيت تجييي گشديذ. هشاحل اخشايي تذٍيي ػٌذ دس ايي هغبلؼِ ثغَس ٍيظُ  ثب ثشسػي 

 اسصيبثي   لشاس گشفت. 

دس هشحلِ چْبسم سًٍذ اسصيبثي اػٌبد اهٌيت غزايي ٍ تغزيِ اي اػتبًْب ثشاػبع هغبلؼبت اًدبم گشفتِ ٍ ًظشات كبحجٌظشاى  -4

خلت ًحَُ ، بلؼِ  هؼغَف ثِ اسصيبثي هحتَاي اػٌبدهغ وغ ثٌذي گشديذ.. ػليشغن اخضاي ثؼيبس هتىثش اػٌبد هلي ، سٍيىشد ايي خ

ُ ّبي تؼشيف ؿذُ هلَة دس هشاخغ تؼشيف ؿذُ اػتبًي ثشاػبع طحوبيت ريٌفؼبى ، سًٍذ ثؼتشػبصي اػتمشاس ػٌذ اػتبًي ٍ پشٍ

خضء هتوبيض تذٍيي ٍ پغ اص اخوبع  4. ثشّويي اػبع چه ليؼت ّبي هَسد ًظش دس گشديذ خَد اظْبسي ٍ اسصيبثي اًغجبق اًدبم 

 هذيشيتي هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت.-ًظشات وبسؿٌبػي

 آهَصؽ وبسؿٌبػبى ، خلؼِ هذيشيتي-، ثؼذ اص اخوبع وبسؿٌبػيغشحهچه ليؼت ّبي تذٍيي ؿذُ دس خلؼبت وـَسي 

 ًؼجت ثِ خوغ آٍسي هؼتٌذات هَسد ًظش الذام ؿذ.  ثشگضاس ٍ هتؼبلجب 

ثب تَخِ ثِ هحذٍديت ّبي اخشايي،  اػٌبد تذٍيي ؿذُ تَػظ داًـگبّْب/ داًـىذُ ّبي ػلَم پضؿىي دس لبلت اػتبًي 

. خْت ٍحذت سٍيِ دس  سًٍذ اسصيبثي ثشسػي ثشسٍي هدوَػِ  ػٌذ ادغبم يبفتِ اػتبى اًدبم گشفتخوغ ثٌذي  ؿذًذ ٍ 

 اػتبًي پشٍتىلي تذٍيي ٍ ثشاػبع اى الذام گشديذ. اػٌبد 

 ًتبيح عشح  هغبلؼبتي دس هشحلِ ثؼذي خوغ ثٌذي گشديذ وِ دس ّويي صهيٌِ روش هَاسد صيش ضشٍسي هيجبؿذ: -5
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 : پيوست

 دسكذ ثَد ٍ ػِ اػتبى دس ايي ثشسػي هـبسوت ًىشدًذ.  89الف( هيضاى هـبسوت دس ايي عشح 

 س ولي ثب خضئيبت هَسد اسصيبثي ٍ اسصؿيبثي لشاس گشفتٌذ. ة( اخضاي چه ليؼت ّب دس چْبس هحَ

ثيي خَد اظْبسي ٍ اسصيبثي اًغجبق  هتفبٍت ثَد ٍ دسثشخي اخضا ثخلَف دس هشحلِ اخشاي پشٍطُ ّبي ًتبيح ج( ثغَس خالكِ 

 هذاخالتي   ايي تفبٍت ّب ثبسص ثَد. 

پبت عجمِ ثٌذي ٍ هَسد اسصيبثي هدذد لشاس گشفتٌذ وِ دس ثشخي د( ثِ هٌظَس اسصيبثي هَثش،  اػتبًْبي وـَس دس لبلت هغبلؼِ ػو

 اػتبًْبي ٍالغ ؿذُ دس هٌبعك ًباهي الذاهبت دسساػتبي تذٍيي ػٌذ ٍ اخشاي آى هىفي ثِ ًظش ًشػيذ. 

دس  دس هشحلِ ًْبيي، ضوي اسائِ ؿَاّذي اص ػذم تَفيك وـَسّب دس اخشاي اػٌبد تغزيِ اي،  فشآيٌذ ػيبػت گزاسي دس وـَس -6

حَصُ ػالهت  تـشيح ٍ آػيت ؿٌبػي  ولي اًدبم گشفتِ اػت.  دس ّويي صهيٌِ هَاًغ اخشايي ػوليبتي ؿذى هذاخالت 

پيـٌْبدي دس ػٌذ هلي ٍ ػذم تَفيك اػٌبد اػتبًي ثشؿوشدُ ؿذُ ٍ پيـٌْبدات اخشايي دسٍى ػبصهبًي ٍ ثيي ثخـي هغشح 

 گشديذُ اػت. 


