
 

 

 

 

ی بسمه تعال  

 های پژوهشي نتايج تحقيق طرح  صفحه ای 3و  1و گزارش  فرم ترجمان دانش

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

مردم،     (Knowledge Translation & Exchange)دانش عموم  جمله  از   ( ذينفعان  و  مخاطبين  اختيار  در  را  شده  توليد  دانش 

ارائه سياستگزاران و تصميم و  ، گيرندگان  لذا ضروري است كه كليه گيرندگان حوزه سالمت  قرار دهد.   )... و  دهندگان خدمات مراقبتي 

 فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل دانش تكميل نمايند.  پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي

 

 الف: مشخصات طرح:

 رانيدر نظام سالمت ا يگذارتعرفه يموجود و شكاف دانش ت يوضع يبررسعنوان كامل طرح: 

   شعاعانجم نا يمي و موسو ثميم ديس  دكتري، درود يرجبعل دكتري، سار ياكبر يدكتر عل  مجري طرح:

  

توضيح  و     به طور دقيق نام برده؟ )از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و  ب: مخاطبان طرح شما چه کساني هستند

 شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد.( )گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميدهيد.

           سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت(مديران و   

وزارت   درمان  معاونت  غذايي؛  امنيت  و  عالي سالمت  بيمه؛ شورای  عالي  پزشکي؛ شورای  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 

معاونت تحقيقات  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ معاونت توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛  

 و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ سازمانهای بيمه گر سالمت؛ مراکز ملي تحقيقات سالمت کشور 

 مديران بيمارستان و دانشگاه   

 مراکز تحقيقات و موسسات پژوهشي دانشگاههای علوم پزشکي کشور

 ارائه دهندگان خدمت)پزشك، پرستار، ماما و ....(           



 

 

 

 

ی بسمه تعال  

 بيماران و مردم   

  صنعت   

 سازمان جوانان و .....(   ،يستيآموزش و پرورش، بهز  ،یسازمان ها) شهردار  ر يسا  

 ج: برنامه شما برای کاربست نتايج چيست )لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم گردد(  

از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد( بديهي است  هر طرح مي تواند از چندين روش براي  

 . ترجمان دانش استفاده نمايد

   پروپوزال  پژوهش   يطراح  ايبا گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع    يهمفكر    ايمشاركت 

   همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش  مشاركت يا 

 پژوهشي داخلي    -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

   پژوهشي خارجي   -علميانتشار مقاله در مجله هاي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

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

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

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم(  انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي( 

   انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها )نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن سازمان را

 منتشر مي كند(

   هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها  ارائه يافته 

 براي معرفي نتايج پژوهش    تشكيل جلسه با 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( 

 الزم براي تجاري سازي يافته ها )ثبت پتنت، عقد قرارداد با صنعت و ... (  انجام اقدامات 



 

 

 

 

ی بسمه تعال  

  ............................................. : ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد 

  هيچكدام 

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

خدمات سالمت است. عدم    نهيسالمت، رشد روز افزون هز  ي به پوشش همگان   يابيدست  ريكشورها در مس  هيچالش مشترک كل

  ني. بدباشديسالمت م  يها نظام  هيكل  يبرا  يجهان  يديروزافزون، تهد  يهانه يدر دسترس و هز  يمنابع مال  نيتوازن و تعادل ب

و    سكير  عيدرآمدها، انباشت و توز  عيمنابع و تجم  دينظام سالمت، شامل تول  ي مال  نيماحوزه ت  ي ندهايفرآ  هيمنظور، اصالح كل

  ص ي تخص  ياجزا  نيتراز مهم  يك يخدمات سالمت    يگذارتعرفه  .رنديو اصالح قرار گ  يمورد بازنگر  د يخدمات با   يراهبرد  ديخر

خر و  مهم  ديمنابع  نقش  كه  است  هز   يخدمات سالمت  كنترل  ا  يهانه يدر  گذاردي نمايم  فاينظام سالمت  تعرفه  از   يكي  ي. 

در   ييپاسخگوو  تيفيك ،يي است كه در عدالت، كارا تياعمال تول ينظام سالمت هر كشور، برا استگذارانيس يابزارها نيمهمتر

توجه به با  به همين منظور    .گذاشت  ريو استفاده از خدمات تاث  يدسترس  زانيمتوان بر  ياست و با آن م  رگذاريارائه خدمات تاث

  ي هدف اصل  ،حوزه  نيدر ا  يدانش  ي هاشكاف  يي و شناسا  نهيزم  نيموجود در ا  تيوضع  يبررس  ،يگذارموضوع تعرفه   تيحساس

اطالعات    و با رويكردي جامع،  به صورت موثر  ، مندنظام  با استفاده از يك مطلعه مروردر اين مطالعه    داد.  ليمطالعه را تشكاين  

گردد.    همو آگاه از شواهد فرا ي منطق يريگميتصم يبرا يقابل اعتماد ي هاداده تا   ديگرد كپارچهي يگذارتعرفهدر حوزه  موجود

در  .  سازي قرار گرفتخالصه هاي گردآوري شده به صورت موضوعي و بر اساس كيفيت شواهد، مورد تحليل و داده  بر اين اساس،

نيز    ي دانش  يهاشكاف  ييشناسا   نديفرآ.  دي گرد  يي شناسا  يده حوزه مطالعات   ،شده  ييمطالعات شناسا  قيدق  يمجموع با بررس

نظام    يساختار هايمطابق چارچوب بلوک ي، قاتيتحق شنهاداتيارائه پ  ي اختصاص سيماتر نيو تدو   يطراحبا مطالعه  ميتوسط ت

  گذاري تعرفه  در حوزه  يدانش  يهاشكاف  موارد پيشنهادي جهت رفعصورت گرفت. در ذيل    ياستگذاريسالمت و چارچوب مثلث س

هاي ساختاري نظام سالمت؛  بر اساس چارچوب بلوک  به همراه رتبه هر مورد در هر كدام از ابعاد، در ذيل ارائه گرديده است:

( طراحي و  2هاي خدمات سالمت  زي مدل علمي تامين منابع مورد نياز براي اجراي تعرفه سا ( طراحي و پياده1تامين مالي:  

كتاب    ريتاث( بررسي  3هاي مصوب خدمات سالمت  هاي مدون راهبردي تامين اعتبار الزم براي اجراي تعرفهسازي سياستپياده

  يرواقع يو غ   يترجمه واقع  ريتاث  ياسهيمقا  يبررس(  4  دهنده خدمات سالمتمختلف ارائه   يهامد گروهآدر  يبر روارزش نسبي  

( برآورد اعتبار مورد نياز و مصرف شده  5استفاده از كتاب مذكور  يهانظام سالمت در طول سال   يهانهيبر هز  ايفرنيكتاب كال

هاي  ثير اصالح نسخه ( تا6 پزشكان نيب يپرداخت به پزشكان و شكاف درآمد زانيبر م ايفرنيكتاب كال  يرواقعيترجمه غ ناشي از 

بر    يو درمان  يصيخدمات تشخ  يهااصالح تعرفه   ريتاث(  1گذاري بر ميزان پرداخت به نيروي انساني سالمت؛ نيروي انساني:  تعرفه

سالمت؛ ارائه خدمات    يهااصالح تعرفه( بررسي رضايت نيروي انساني بخش سالمت از  2  بخش سالمت  ي انسان  يرويمهاجرت ن

تمام    ي محاسبه بها  ي و بوم  يمدل علم  ن يتدو(  2  عادالنه خدمات سالمت  يگذارمدل مرجع تعرفه  ن يو تدو  يطراح(  1خدمت:  

(  4  خدمات سالمت  ينسب  ي هاارزش   ي بروزرسان  يمدل بوم   نيتدو(  3  مناطق مختلف كشور  كيشده خدمات سالمت به تفك

يي؛ نظام  ايجغراف  ي كننده ها  ل يتعد  نييتع  يبرا  ي و بوم  يمدل علم  نييتع(  5ت  مخدمات سال   ي بروزرسان  يبرا  ي مدل بوم  نيتدو

( تحليل  1؛ حكمراني:  خدمات سالمت  يواقع   يگذاردر حوزه اطالعات به منظور تعرفه  ياساس  ي ازهاين  ش يپ   يي شناسااطالعات:  

و   نييتع  نديو فرا  بياصالح ترك  قياز طر  سالمتگذاري خدمات  براي سياستگذاري به منظور تدوين مدل حكمراني نظام تعرفه

اي2  ها ابالغ تعرفه تقو  جاد( تحليل ظرفيت جهت  اعمال س  يساختار  تيو  (  3  در بخش سالمت  ياتعرفه  يگذار  استيجهت 

  يگذارنقش و ابعاد تضاد منافع در تعرفه  يبررس(  4هاي خدمات سالمت  تعرفهتعيين و تنظيم    يپويا  نظام  استقرار  و  طراحي

بر    هاي تامين و تدارک دارو و تجهيزات.ميزان مصرف و هزينهبر    يگذارتعرفه؛ دارو و تجهيزات: ارزيابي تاثير  خدمات سالمت
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فرآيند:   سياستگذاري؛  مثلث  چارچوب  تعرفه 1اساس  نظام  سياستگذاري  تحليل  سالمت  (  خدمات  كاربرد  2گذاري  بررسي   )

( شناسايي نقش و حوزه مسئوليت بازيگران موثر در  1گذاري خدمات سالمت بازيگران:  تعرفههاي فرآيند سياستگذاري در  تئوري

و  2    گذاري خدمات سالمتتعرفه ايجاد  مطالعه  برا  ينهاد  تيتقو(  تعرفه  يفعال  بر  مستمر  (  3  خدمات سالمتهاي  نظارت 

: شناسايي و تحليل عوامل بافتاري تاثيرگذار بر گذاري خدمات سالمت؛ بافتارشناسايي و تحليل روابط بازيگران موثر در تعرفه 

و مقررات جهت نظارت فعال بر تدوين عادالنه و    نيقوان  گذاري خدمات سالمت؛ محتوا: مطالعه اصالح و بازنگريفرآيند تعرفه

در    ياريبس  يدانش  يهاشكاف  ،يگذارتعرفه   نهي با وجود انجام مطالعات با اهداف مختلف در زم هاي خدمات سالمت.رعايت تعرفه

 حوزه، مرتفع گردد.  نيو پژوهشگران عالقمند به ا ياست توسط مراكز مطالعات  ي حوزه وجود داشته كه ضرور  نيا

 

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

سالمت    يهاخدمات و مراقبت  نهيافزون هز، رشد روز  سالمت  ي به پوشش همگان  يابيدست  ريكشورها در مس  هيچالش مشترک كل

افزا  يها يرشد روزافزون فناور  ت،يعمده مسن شدن جمع  ل يبه سه دل انتظارات سالمت جامعه در كنار    ش يحوزه سالمت و 

در دسترس   يمنابع مال   ني افزون است. عدم توازن و تعادل بروز  ي ازهاين نيبه ا  ييپاسخگو  يدر دسترس برا  يمنابع مال   تيمحدود

  نيما حوزه ت  يندهايفرآ  ه يمنظور، اصالح كل  ن ي. بدباشديسالمت م  ي هانظام  هيكل  يبرا  يجهان  ي ديروزافزون، تهد  ي هانهيو هز

و    يمورد بازنگر  د يخدمات با  يراهبرد  ديو خر  سكير  عيدرآمدها، انباشت و توز  عيمنابع و تجم  دينظام سالمت، شامل تول  ي مال

خدمات سالمت است كه نقش    د يمنابع و خر  صيتخص  ياجزا  نيتراز مهم  يك يخدمات سالمت    يگذارتعرفه  .رندياصالح قرار گ

نظام سالمت هر   استگذارانيس  يابزارها  نياز مهمتر  يكي  ي. تعرفه گذار د ينمايم  فاينظام سالمت ا  يهانه يدر كنترل هز  يمهم

توان بر  ياست و با آن م  رگذاريدر ارائه خدمات تاث  ييپاسخگوو    تيفيك  ، يياست كه در عدالت، كارا  تي اعمال تول  يكشور، برا

  تيوضع  ي بررس  ،يگذارموضوع تعرفه  تيتوجه به حساسبا  به همين منظور و    .گذاشت  ر يو استفاده از خدمات تاث  يدسترس  زانيم

 داد. ليمطالعه را تشكاين  ي هدف اصل ،حوزه ن يدر ا يدانش ي هاشكاف  ييو شناسا نهيزم نيموجود در ا

 يگذارتعرفهدر حوزه    اطالعات موجود  و با رويكردي جامع،   به صورت موثر  ، مندنظام  با استفاده از يك مطلعه مروردر اين مطالعه  

مطالعات  بر اين اساس، كليه  گردد.    هم و آگاه از شواهد فرا  يمنطق   يريگميتصم  يبرا  يقابل اعتماد  ي هاداده  تا   گرديد  كپارچهي

مرور  مطالعات  اول  ي استيس  يهاگزارش  ،يانجام شده شامل  و    يفيتوص  ،ي شيمايپ   ،يامداخله  مهين  ،يا)مداخله  هيو مطالعات 

 ن ياصالحات در ا  شنهاديو پ   رانيدر نظام سالمت ا  يگذارها و نقاط ضعف و قوت تعرفهچالش  ليو تحل  يي كه به شناسا ي(فيك

  يغربالگر  (2  ( جستجوي شواهد1شامل:    مطالعه در چهار مرحله  به طوري كه اين  مورد بررسي قرار گرفت.   ،بودند  پرداخته  نهيزم

انتخاب مطالعات   (3  ((PRISMA)  ليمنظم و فراتحل  يدر گزارش مقاالت مرور  يحيموارد ترج  ياز راهنماها)با استفاده    و 

هاي گردآوري شده به صورت موضوعي )متاسنتز( و بر اساس  داده  ، صورت گرفت. بر اين اساس،گزارش نتايج(  4ها و  تحليل داده

  ، در مجموع  .ديگرد  هيته  ،توافق شده  تهافيسازي قرار گرفته و گزارش نهايي با فرمت ساختاركيفيت شواهد، مورد تحليل و خالصه 

  از موردني اصالحات و ها مفهوم، چالش(  1: كه شامل   ديگرد يي شناسا يده حوزه مطالعات  ، شده يي مطالعات شناسا قيدق يبا بررس

اعمال شده در    يهاه يرو  سهيمقا(  4  يگذارموثر بر تعرفه   عوامل(  3  يتخصص  هايرشته   نبي  يهاتعرفه  سهيمقا(  2  يگذارتعرفه
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بر    گذاريتعرفه  ريتاث(  7  يگذاركاربران از تعرفه  يمندمتيرضا(  6  )و تورم(  متيبر شاخص ق  يگذارتعرفه  ريتاث(  5  گذاريتعرفه

ب  يعملكرد مراكز درمان  بر تعرفه مصوب  افت يدر(  8  ايمهيو  پ   يبررس(  9  وجه مازاد    ل يتحل(  10  گذاريمدل تعرفه  شنهاديو 

 ، بود. خدمات( يتعرفه )ارزش نسب يبازنگر استيس

مطالعه،    ميذكر شده است. در گام اول ابتدا ت  ليذ  يكيگام تفك  4مطالعه در    ميتوسط تنيز    يدانش   يهاشكاف  يي شناسا  نديفرآ

پ   ياختصاص  س يماتر بلوک  را  يقاتيتحق  شنهاداتيارائه  چارچوب  مثلث    يساختار  هاي مطابق  چارچوب  و  سالمت  نظام 

وارد شده در مطالعه    يقاتيتحق  اتمطالعو اهداف    نيعناو، ابتدا  دو مرحله  ي گام دوم طدر  نمود.    نيو تدو  يطراح  ياستگذاريس

هر كدام از ابعاد فوق الذكر، با توجه   ياعضاء برا  و سپس  دندي گرد  سيو متناظر با بعد مربوطه وارد ماتر  دنديگرد  يبا دقت بررس

  نمودند. در گام سوم،ارائه    يدانش  يخود را در قالب شكاف ها   يقاتيتحق  شنهاداتيانجام شده تاكنون، پ   ي قاتيبه مطالعات تحق

از شكاف   ايه ياول ستيو ل انجام شده، نمود ات با مطالع س،يمندرج در ماتر شنهاداتيپ  نيب ايسهيمطالعه اقدام به انجام مقا ميت

  اريبا توجه به مع يشنهادي موارد پ  ، يدانش  يهاشكاف يساز  يي در گام چهارم و به منظور نهادر نهايت . د يگرد هيته  يدانش  يها

 شنهاد يپ   ،يگذارحوزه تعرفه  يدانشرفع شكاف    يبرا  يقاتين تحقيواعن   تيو در نهاگرديدند    يابيها ارزو ضرورت انجام آن   تياهم

 صورت گرفت.   زيمورد استفاده ن  يهادر هر كدام از ابعاد مندرج در چارچوب   يشنهاديموارد پ   يرتبه بند  ن،يبر ا  عالوه .  ديگرد

انجام مداخالت را    تينهاو در   ييها شناسا از مولفه  كيو مرتبط با هر  قيموجود را به طور دق  يدانش   يهاشكاف  يي امر شناسا  نيا

به همراه رتبه هر   گذاريتعرفه  در حوزه  يدانش  ي هاشكاف  جهت رفع  موارد پيشنهاديدر ذيل    .دي نمايم  ي دهجهت   يبه درست

 مورد در هر كدام از ابعاد، در ذيل ارائه گرديده است: 

 هاي ساختاري نظام سالمت چارچوب بلوک -1

 تامين مالي  -1-1

 هاي خدمات سالمتسازي مدل علمي تامين منابع مورد نياز براي اجراي تعرفه طراحي و پياده .1-1-1

 هاي مصوب خدمات سالمت هاي مدون راهبردي تامين اعتبار الزم براي اجراي تعرفهسازي سياستطراحي و پياده .1-1-2

 مختلف ارائه دهنده خدمات سالمت  يمد گروه هاآدر يبر روارزش نسبي كتاب  ريتاثبررسي  .1-1-3

استفاده    يهانظام سالمت در طول سال  يهانهيبر هز  ايفرنيكتاب كال  يرواقع يو غ   يترجمه واقع  ريتاث  ياسهيمقا  يبررس .1-1-4

 از كتاب مذكور

پرداخت به پزشكان و شكاف   زانيبر م ا يفرنيكتاب كال ي رواقعيترجمه غ برآورد اعتبار مورد نياز و مصرف شده ناشي از  .1-1-5

 پزشكان  نيب يدرآمد

 تاثير اصالح نسخه هاي تعرفه گذاري بر ميزان پرداخت به نيروي انساني سالمت  .1-1-6

 نيروي انساني  -1-2

 بخش سالمت  يانسان يرويبر مهاجرت ن يو درمان  يصيخدمات تشخ يهااصالح تعرفه ريتاث .1-2-1

 سالمتخدمات  ي هااصالح تعرفهبررسي رضايت نيروي انساني بخش سالمت از  .1-2-2

 ارائه خدمت  -1-3

 عادالنه خدمات سالمت  يگذارمدل مرجع تعرفه  نيو تدو يطراح .1-3-1



 

 

 

 

ی بسمه تعال  

 مناطق مختلف كشور  كيتمام شده خدمات سالمت به تفك يمحاسبه بها ي و بوم يمدل علم  نيتدو .2-3-1

 خدمات سالمت  ي نسب يارزش ها ي بروزرسان يمدل بوم   نيتدو .3-3-1

 خدمات سالمت  ي بروزرسان يبرا يمدل بوم   نيتدو .4-3-1

 (يحيترج ي)تعرفه ها يي ايجغراف يكننده ها ليتعد نييتع  يبرا ي و بوم يمدل علم نييتع .1-3-5

 نظام اطالعات -1-4

 خدمات سالمت  يواقع يگذاردر حوزه اطالعات به منظور تعرفه ياساس  يازهاين  شيپ   ييشناسا .1-4-1

 حكمراني  -1-5

  بياصالح ترك  ق ياز طر  گذاري خدمات سالمتتحليل براي سياستگذاري به منظور تدوين مدل حكمراني نظام تعرفه .1-5-1

 ها و ابالغ تعرفه نييتع نديو فرا

 در بخش سالمت  ياتعرفه يگذار استيجهت اعمال س يساختار تي و تقو جادتحليل ظرفيت جهت اي .1-5-2

 هاي خدمات سالمتتعرفهتعيين و تنظيم   يپويا نظام استقرار و طراحي .1-5-3

 خدمات سالمت  يگذارنقش و ابعاد تضاد منافع در تعرفه يبررس .1-5-4

 دارو و تجهيزات  -1-6

 زاتهاي تامين و تدارک دارو و تجهيميزان مصرف و هزينهبر  يگذارتعرفهارزيابي تاثير  .1-6-1

 

 چارچوب مثلث سياستگذاري  -2

 فرآيند -2-1

 گذاري خدمات سالمت تحليل سياستگذاري نظام تعرفه .2-1-1

 گذاري خدمات سالمت هاي فرآيند سياستگذاري در تعرفهبررسي كاربرد تئوري .2-1-2

 بازيگران -2-2

   گذاري خدمات سالمتشناسايي نقش و حوزه مسئوليت بازيگران موثر در تعرفه .2-2-1

 خدمات سالمت هاي  نظارت مستمر بر تعرفه يفعال برا ي نهاد تيتقومطالعه ايجاد و  .2-2-2

 گذاري خدمات سالمتشناسايي و تحليل روابط بازيگران موثر در تعرفه .2-2-3

 بافتار  -2-3

 شناسايي و تحليل عوامل بافتاري تاثيرگذار بر فرآيند تعرفه گذاري خدمات سالمت. 2-3-1

 محتوا -2-4

 هاي خدمات سالمت و مقررات جهت نظارت فعال بر تدوين عادالنه و رعايت تعرفه  نيقوان  مطالعه اصالح و بازنگري.  2-4-1


