
 وزارت بهداشت و درمان وآموزش پسشكي

 

 
 

 88951397فكس :  88991102-3،  88951402تلفن :  14155-7714صندوق پستي  -تهران

 

 

 

 

 :خ تاري
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 ّبي پظٍّشي فشم كبسثشد ًتبيح تحقيق طشح

 

ّبي تحقيقبتي پبيبى يبفتِ هَػؼِ سا ثشسػي ٍ ثب اػتفبدُ اص  هَػؼِ هلي تحقيقبت ػالهت دس ًظش داسد ًتيدِ طشح

(    داًش تَليذ شذُ سا دس اختيبس Knowledge Translation & Exchangeفشآيٌذ تشخوبى ٍ تجبدل داًش )

گيشًذگبى حَصُ ػالهت ، گيشًذگبى ٍ  هخبطجيي ٍ ريٌفعبى ) اص خولِ عوَم هشدم، ػيبػتگضاساى ٍ تصوين

دٌّذگبى خذهبت هشاقجتي ٍ ...( قشاس دّذ. لزا ضشٍسي اػت كِ كليِ پظٍّشگشاى ٍ اعضبي هحتشم ّيئت علوي  اسائِ

 سا خْت ػَْلت فشآيٌذ تشخوبى ٍ تجبدل داًش تكويل ًوبيٌذ.فشم صيش 

 

 

ايدبد ثبًك رخيشُ صيؼتي ٍ طًتيكي ايضٍلِ ّبي هختلف پالػوَديَم  ّبي فبلؼيپبسٍم ٍ ٍيَاكغ  عٌَاى كبهل طشح:

 خوع آٍسي شذُ اص ًقبط آًذهيك ايشاى

 : دكتش افؼبًِ هتَلي حقي ، دكتش هْذي  ًبطق پَس ، دكتش هْذي  هحجعلي          هجرياى طرح

 

ّؼتٌذ؟ اص ثيي گشٍّْبي صيش حذاقل يك گشٍُ سا اًتخبة كٌيذ ٍ ثِ طَس دقيق  يهخبطجبى طشح شوب چِ كؼبً -ة

 تَضيح دّيذ.

 كِ ثتَاًذ اص ًتبيح طشح ثِ طَس هؼتقين اػتفبدُ كٌذ( شَد يگفتِ ه ي)گشٍُ هخبطت ثِ فشد يب گشٍّ

 

 هشدم ٍ ثيوبساى-1

 

 گيشًذگبى ػيبػتگضاساى ٍ تصوين-2

 يبثيثبشذ. دػت يدًجبلِ داس ٍ هطبلعبت ّذفوٌذ ه حيدسػت ٍ اسائِ ًتب يّب يشيگ نيتصو بصهٌذيّذف داس، ً پظٍّش

 كيثِ ٍخَد  بجيخبهعِ ثبشذ احت يّب بصيً يكبسگشب يهحصَل قبثل اخشا ٍ كبس آهذ كِ ثتَاًذ ثِ طَس عول كيثِ 

ثبًك  تَاًؼتِ اػت  ثِ طَس ثبلقَُ  ييا دبديثبشذ. ا  تِهَسد هطبلعِ قشاس گشف  يداسد كِ دس خَاًت اصَل نيهٌجع عظ

 قشاس دّذ. ييسا دس دػت هحقق يهٌجع قبثل اعتوبد ييچٌ

 

 اسائِ كٌٌذگبى خذهبت ثْذاشتي  -3

دس دػتشع  يٍ خبسخ يهعتجش داخل يتًَذ ثصَست چبح هقبالت دس طٍسًبل ّب يپشٍطُ ه ييا قبتيحبصل اص تحق حيًتب

چبح دس  شيعوَم اص خولِ اسائِ كٌٌذگبى خذهبت ثْذاشتي قشاس گشفتِ ٍ هَسد اػتفبدُ ٍاقع شَد. ثطَس هثبل هقبلِ ص

 يسا ثشا يتيػبختِ اًذ هَاسد قبثل اّو يصيتشخ يّب تيكِ اص آى ك ذسٍطًبصيطى الكتبت دّ يتيَسػيدا يهَسد ثشسػ

 .  ذيًوب يػبخت ثْتش آى اسائِ ه
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 كلوِ(  444پيبم اصلي حبصل اص طشح پظٍّشي: )حذاكثش  -ج

 هاالريا در کشَر يباًك هلي حفظ ٍ ذخيرُ سازي اًگل ّاي  بَه تاسيس .1

 زهيٌِ براي تحقيقات هداٍم  ايجاد .2

 شى ّاي بَهي هٌطقِ ثبت .3

 در حال اًقراض يّا ِيسَ يجْت ًگْدار ٌدُيدر آ ريگ يهداٍم ٍ پ تيفعال .4

 
 

 گشٍُ ّذف:

  هؼئَليي آصهبيشگبّْبي تشخيص هبالسيب، داًشدَيبى ٍ هحققيي اًگل شٌبع كشَسصبحجٌظشاى ، 
 

 ثشاي كبسثشد ًتبيح چِ پيشٌْبدي داسيذ؟

 ّاي هشترکْا ٍ ارائِ طرح ًهحققيي ٍ اساتيد داًشگاّْاي کشَر بِ هٌظَر آگاّي آًشست با  .1

  هقالِ ارائِ ًتايج بصَرت  .2

 

 

 كليذ ٍاطگبى: -

 ثبًك رخيشُ صيؼتي ٍ طًتيكي،  پالػوَديَم  فبلؼيپبسٍم، پالػوَديَم  ٍيَاكغ، ايشاى

 

 داًيذ؟  تش هي ثب تَخِ ثِ هخبطجبى اصلي طشح چِ سٍشي سا ثشاي اًتشبس يبفتِ ّبي حبصل اص طشح هٌبػت -

X تشکيل جلسِ با ذيٌفعاى 

X برگساري سويٌار 

 ّا هعرفي در رساًِ 

 رُ(ٍغي Email ،RSSّاي ّدف )اعن از ارسال گسارش طرح ،  ارسال گسارش براي گرٍُ 

 درج در راٌّواي بيواراى )کتابچِ، برٍشَر، لَح فشردُ، ٍب سايت بيوارستاى ٍ غيرُ( 

 سالهت درج در راٌّواي باليٌي/ 

  (Policy Brief)درج در خالصِ سياستي  

 :  ساير )ًام ببريد( 

 

 


