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 های پژوهشينتايج تحقيق طرح صفحه ای 3و  1و گزارش  ترجمان دانشفرم 

 

هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

ار مخاطبين و دانش توليد شده را در اختي  (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش

دهندگان خدمات مراقبتي و ...( گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائهذينفعان ) از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

 .دانش تكميل نمايند

 

 الف: مشخصات طرح:

 

 به سياستگذار عيسر ييپاسخ گو اجزای کليدی نظام :عنوان كامل طرح

 ابراهيم حسن زادهدکتر  :مجري طرح

  

 

 نام بردهبه طور دقيق از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و )؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

 (نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده يگفته م ييا گروه )گروه مخاطب به فردتوضيح دهيد.و  

 

 مديران و سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت(   

       سياستگذاران و تصميم گيرنده گان در همه حوزه ها در ستاد وزارت بهداشت

 مديران بيمارستان و دانشگاه  

 سياستگذاران و تصميم گيرنده گان در همه حوزه ها در دانشگاه ها

                 سياستگذاران و تصميم گيرنده گان در همه حوزه ها در مراکز تصميم گيرنده از جمله بيمارستان ها، دانشکده ها و ..

 دگان خدمت)پزشك، پرستار، ماما و ....(        ارائه دهن  

 بيماران و مردم  

  صنعت  

 سازمان جوانان و .....( ،يستيآموزش و پرورش، بهز ،یسازمان ها) شهردار ريسا  
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اربست نتايج چيست )لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم : برنامه شما برای کج

 گردد( 

 

 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 

  ن آ  آن براي استفاده كنندگان بالقوه يا مقاله حاصل از  ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح 

 به آن   قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه 

  تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين )نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم، گزارش هاي كوتاه براي

 مديران و مسئولين(

 
 

 : (حداکثر در يك صفحه نوشته شود) پژوهشي : پيام اصلي حاصل از طرحد

ها، شاامل عمدتاً چهار مدل اصلي در رابطه با پاسخ گويي سريع در حوزه نظام سالمت و در سطح بين المللي وجود دارد. اين مدل

وده مدل پاسخگويي كاكرين، مدل پاسخگويي ساكس، مدل پاسخ گويي ريچ و مدل مك مستر هستند. اين مدل ها از لحاظ محاد

اجرايي و جغرافيايي، تامين مالي، اهداف، استراتژي هاي مورد استفاده، محدوده زماني و نيروي انسااني متفااوت هساتند. ويژگاي 

هاي هر يك از اين مدل ها در اين مطالعه استخراج شدند در گام دوم از نظرات خبرگان با برگزاري پنل خبرگي وانجاام مصااحبه 

فتن مالحظات اجرايي و ساختاري ايران و البته تجارب خبرگاان، مادل مناساب باراي اياران پيشانهاد استفاده شد تا با درنظر گر

 گردد. 

تناسب با سلسه مراتاب اداري در اياران، تناساب باا از جمله ويژگي هايي كه خبرگان بر اهميت آن ها تاكيد داشتند مي توان به 

ي، استراتژي اولويت داربراي ترجماان داناش، شايوه نظاارت و فرآيناد وضعيت وجود مراكز پژوهشي و تحقيقاتي، شيوه تامين مال

مشخص درخواست و پاسخ سوال اشاره كرد. اجزا مدل پيشنهادي نظام پاسخگويي سريع نظام سالمت ايران به صورت مالحظاات 

تژي نظاام پاساخگويي و نقاش ساختاري، تامين مالي، نيروي انساني، ارزيابي كيفيت شواهد، محدوده زماني، انتشار نتايج و اساترا

گاردد كاه مدل نهايي شده در دو سطح دانشگاهي و كشوري پيشنهاد ميدر نهايت پيشنهاد مي گردد.  دانشگاه هاي علوم پزشكي

ابعاد آن شامل ساختار پاسخ گويي سريع،كميته هاي فني، كميته هاي تخصصي و مكانيزم ارزيابي و نظاارت و ماالي و پشاتيباني 

 است. 

 نوشته شود. (صفحه 3حداکثر در مطالعه ) خالصه اجراييه( 

ساو  كيابخاش ساالمت دارد. از  رانياگ ميگاذاران و تصام اساتيس يبرا يا ژهيو تيبه موقع به شواهد مناسب، اهم يدسترس

و و خطا  يمانند سالمت جامعه، امكان سع يمطرح بودن موضوع مهم گريد يمنابع در بخش سالمت و از سو ريچشمگ تيمحدود

 يدو چندان ما يمسئله زمان نيا تيگذارد. اهم ينم يها را باق استيها و س مميتصم نيو كارآمدتر نيكسب تجربه در اتخاذ بهتر

 يطينظاام ساالمت باه كارات باا شارا رانيگ ميگذاران و تصم استيس گريباشد. به عبارت د تيفور يبه شواهد دارا ازيشود كه ن

و  تيارغام تماام فور يعلا يكنناد منتها يمسئله خاص احساس م ايموضوع  كيرا در  يوربه شواهد ف ازيشوند كه ن يمواجه م

 مهم، اتكا كرد.  ماتيگرفتن تصم يتوان برا ينم زين ياضطرار مسئله، به هر شواهد
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شاواهد بر  يمبتن عيسر يينظام پاسخگو يشواهد مناسب در زمان كوتاه وجود دارد، فراهم ساز ديتول يكه برا يياز راهكارها يكي

از  ي. هادف اصالفتاديبستر آماده به كار و نظام مناد اتفااب ب كيشواهد در  ديرود تا تول يانتظار م يينظام پاسخگو كياست. در 

 ازيتطابق با ن نيشتريزمان ممكن و با ب نيدر كوتاه تر تيفيآماده كردن شواهد با ك ع،يسر ييگوپاسخ ينظام مند بودن ساختارها

 است. رانيگ ميگذاران و تصم استيس

 ميو تصم يگذار استيدر ساختار س عيسر ييپاسخگو ينظام بوم كيكه در خصوص وجود  يازيمطالعه با توجه به احساس ن نيا

اجازا  يينظاام كارآماد، شناساا كيادر قالب  عيسر ييپاسخگو يمدل بوم هيشد، بدنبال ارا ياحساس م رانينظام سالمت ا يريگ

 نيازمان فراهم آورد. ا نيشواهد ممكن را در مناسب تر نيكه بهتر يبه گونه ا استشكل گرفته  مدل و نحوه تعامالت و ارتباطات

 شد :  فيتعر ريز يمطالعه در سه فاز اصل

 نظام سالمت قاتيو تحق يگذار استيس عيپاسخ سر ينظام ها يمطالعه مرور .1

 يمصاحبه و پنل گروه قينظرات خبرگان از طر افتيدر .2

 يياارائه مدل نه .3

ها، شاامل عمدتاً چهار مدل اصلي در رابطه با پاسخ گويي سريع در حوزه نظام سالمت و در سطح بين المللي وجود دارد. اين مدل

مدل پاسخگويي كاكرين، مدل پاسخگويي ساكس، مدل پاسخ گويي ريچ و مدل مك مستر هستند. اين مدل ها از لحاظ محادوده 

اهداف، استراتژي هاي مورد استفاده، محدوده زماني و نيروي انسااني متفااوت هساتند. ويژگاي اجرايي و جغرافيايي، تامين مالي، 

هاي هر يك از اين مدل ها در اين مطالعه استخراج شدند در گام دوم از نظرات خبرگان با برگزاري پنل خبرگي وانجاام مصااحبه 

البته تجارب خبرگاان، مادل مناساب باراي اياران پيشانهاد  استفاده شد تا با درنظر گرفتن مالحظات اجرايي و ساختاري ايران و

 گردد. 

تناسب با سلسه مراتاب اداري در اياران، تناساب باا از جمله ويژگي هايي كه خبرگان بر اهميت آن ها تاكيد داشتند مي توان به 

اناش، شايوه نظاارت و فرآيناد وضعيت وجود مراكز پژوهشي و تحقيقاتي، شيوه تامين مالي، استراتژي اولويت داربراي ترجماان د

مشخص درخواست و پاسخ سوال اشاره كرد. اجزا مدل پيشنهادي نظام پاسخگويي سريع نظام سالمت ايران به صورت مالحظاات 

ساختاري، تامين مالي، نيروي انساني، ارزيابي كيفيت شواهد، محدوده زماني، انتشار نتايج و اساتراتژي نظاام پاساخگويي و نقاش 

 علوم پزشكي، به صورت زير پيشنهاد مي گردد:  دانشگاه هاي
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مادل نهاايي شاده در دو ساطح در نهايت 

گردد كه دانشگاهي و كشوري پيشنهاد مي

ابعاااد آن شااامل ساااختار پاسااخ گااويي 

سااريع،كميته هاااي فنااي، كميتااه هاااي 

تخصصااي و مكااانيزم ارزيااابي و نظااارت و 

 مالي و پشتيباني است. 

 

 


