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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:

  

  1394در سال  ريرواگيعوامل خطر غ يمل شيمايپ يو نظارت ييپروتكل اجرا نيتدو :عنوان كامل طرح

  

 دكتر فرشاد فرزادفرطرح:  يمجر

  

  

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

  

و به  قيدق يبايد بر اساس اطالعاتمرتبط  يطرحها و برنامه ها انيو مجر رانيسياستگذاران عرصه سالمت و مد

-و نيز امكان انواع اقدامات مداخله اي هزينه افتهيروز از روند تغييرات عوامل خطر ، مشكالت موجود و ظهور 

تر و  قيهر چه دق يزيبرنامه ر ازمندين مهم نياثر بخش پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير آگاه باشند. ا

 يم ريواگ ريمزمن غ يهايماريعوامل خطر ب يكشور شيمايپ رينظ يو فرومل يمل يطرحها شيو پا يابيارز

  باشد.

در  ازين نياست به ا يپاسخ ريواگ ريمزمن غ يهايماريگام به گام به مراقبت عوامل خطر ب كردياساس رو نيا بر

اندك از  ريتمر مقادمس يابتكار بر گرد آور ني. اريواگ ريغ ي هايمارياز عوامل خطر و ب ييبه نما يابيجهت دست

 ليبا پرسشنامه (گام اول) ، تكم يپرسشگر رندهيتمركز دارد كه سه گام آن در بر گ تيفيك ياطالعات دارا

 ران،يباشد. در ا ي(گام سوم) ميشگاهيآزما يها يري(گام دوم) و اندازه گيجسم ياطالعات با سنجش ها
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برنامه مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير پس از قريب به دو سال مطالعه و آزمون، ظرفيت سازي و 

،با همت دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي كشور شكل اجرايي به  1383جلب حمايت همه جانبه از سال 

 1390و  1388 ،1386، 1385، 1384، 1383 يسالها يط يكشور شيمايخود گرفت و تا كنون شش پ

است. در اين برنامه ضمن استفاده از رويكرد گام به گام سازمان جهاني بهداشت به مراقبت  رفتهيصورت پذ

  غير واگير، الزامات،دانش و شرايط بومي و ملي نيز لحاظ شد. هايعوامل خطر بيماري 

 ،ييمختلف اعم از اجرا يها طهيمتناظر با اهداف طرح در ح يو فرومل يمل  يپروتكل ها نياساس تدو نيا بر

بر  يمبتن يداده ها يو جمع آور ياستاندارد مربوط به پرسشگر يدر كنار دستورالعمل ها يآموزش ،ينظارت

 ياطالعات يها يو تكنولوژ يافزار منر يدستاودها نيتر ديبر جد يمبتن يشگاهيو آزما ينيبال يهايرياندازه گ

 يو نظارت ييسطوح مختلف اجرا اريشفاف را در اخت يو دستورالعملنفعان مختلف را مد نظر قرار داده  يكه ذ

  شود. يعرصه محسوب م نيا يتهايطرح قرار دهد از اهم اولو

عوامل خطر  يمل شيمايپ يو نظارت ييپروتكل اجرا نيتوجه به مطالب فوق الذكر، طرح حاضر به منظور تدو با

و  نياز نقطه نظرات متخصص يحداكثر يره منداست هدفمند كه با به ي، تالش 1394در سال  ريرواگيغ

  و اجرا شده است. يحوزه طراح نيا يديآگاهان كل


