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  هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

  

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

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

دهندگان خدمات مراقبتي و ...)  گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه ن ( از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميمذينفعا

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:

  تعيين اولويت هاي تحقيقاتي مديريت باليا (مطالعه موردي: كرمان) :عنوان كامل طرح

  مجيد اشرف گنجويي –سميراسادات پورحسيني  –علي اردالن  :مجري طرح

  

  ؟ مخاطبان طرح شما چه كساني هستند :ب

  گيرندگان مديريت باليا سياستگزاران و تصميم •

  با حوادث و باليا سازمان هاي اصلي پاسخگو در زمان مقابله •

 محققين دانشگاهي  •

 

  )به همراه كليد واژگان كلمه 400پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: (حداكثر  :ج

حوادث و سوانح طبيعي از ديرباز به عنوان مخرب ترين عوامل آسيب رسان به انسان، جامعه و زيست گاهش مطرح 

ن حوادث به گشوده شدن دريچه جديدي از فعاليت هاي بوده اند. از اين رو تالش هاي بشر براي مقابله با اي

تحقيقاتي و مطالعاتي موسوم به مديريت بحران منجر شده است. اما در شرايطي كه اكثر سازمان ها با كمبود بودجه 

مواجه هستند تعيين اولويت هاي پژوهشي نقش مهمي در جلوگيري از اتالف منابع دارد، همچنين باعث مي شود 

  ش ها بر اساس نيازهاي واقعي باشد. لذا در اين مطالعه به تعيين اولويت هاي تحقيقاتي نظام مديريت اجراي پژوه
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پژوهش حاضر يك  بحران در استان كرمان جهت اثربخش تر نمودن مديريت باليا در استان كرمان پرداخته شد.

هاي كيفي و كمي استفاده شده است. از آنجا كه  پژوهش توصيفي و كاربردي است كه در مراحل مختلف آن از روش

مديريت باليا يك موضوع گسترده و بين بخشي بوده و ابعاد مختلفي را شامل مي شود، جامعة مورد پژوهش اين 

دهد كه پر تكرارترين عناوين پژوهشي در  ها نشان مي د. يافتهان تحقيق، سازمان هاي مسئول در مديريت بحران بوده

بندي، نقش آموزش در كاهش خسارات ناشي از باليا؛ تهيه نقشه راه هاي  هاي پيشنهادي براي اولويت بين موضوع

اصلي، فرعي، روستايي، خاكي در مناطق مختلف استان؛ تشكيل بانك اطالعاتي شهري (نقشه شهر و پراكندگي 

؛ روش هاي بهينه هماهنگي بين سازماني و درون سازماني و سازوكارهاي فعالسازي آن؛ بررسي ميزان جمعيت)

رعايت استانداردهاي ساختمان سازي در استان (با تاكيد بر بررسي ميزان خانه سازي در مناطق سيل خيز)؛ بررسي 

نح منطقه، سازه ها، اقليم، عوامل خطرپذيري شهرستان ها و روستاها در برابر سوانح بر اساس شاخص هاي: سوا

خطرساز، فرهنگ و...؛ ارائه راهكارهاي حل معضل كم آبي؛ بودند. از آنجا كه اولويت گذاري پژوهشي نقش مهمي در 

جلوگيري از اتالف منابع دارد، بايد توجه داشت كه الزم است فرايند اولويت گذاري به صورت دوره اي به عنوان مثال 

نجام گيرد تا اجراي پژوهش ها بر اساس نيازهاي واقعي باشد. همچنين اولويت هاي تعيين شده، به صورت ساالنه ا

  پس از داوري و پايش دقيق به مرحله اجرا درآورده شوند. 

  

  گذاري پژوهشي، مديرت بحران، حوادث و باليا هاي كليدي: اولويت واژه

   

  ؟ برنامه شما براي كاربست نتايج چيست

  چاپ مقاله •

 گزارش طرح براي گروه هاي مخاطب ذكر شده در باال ارسال •

  


