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یاطالعات درخواست برای شاخص های سالمت بارور

 ّای پژٍّطي ًتایح تحقيق طزح صفحِ ای 3ٍ گشارش یک ٍ  تزخواى داًصفزم 

 
ّبي تحقيقبتي پبيبى يبفتِ هَسسِ سا ثشسسي ٍ ثب استفبدُ اص فشآيٌذ  هَسسِ هلي تحقيقبت سالهت دس ًظش داسد ًتيجِ عشح

يبس هخبعجيي ٍ داًص تَليذ ضذُ سا دس اخت  (Knowledge Translation & Exchange)تشجوبى ٍ تجبدل داًص

دٌّذگبى خذهبت هشاقجتي ٍ ...(  گيشًذگبى حَصُ سالهت ، گيشًذگبى ٍ اسائِ ريٌفؼبى ) اص جولِ ػوَم هشدم، سيبستگضاساى ٍ تػوين

قشاس دّذ. لزا ضشٍسي است كِ كليِ پژٍّطگشاى ٍ اػضبي هحتشم ّيئت ػلوي فشم صيش سا جْت سَْلت فشآيٌذ تشجوبى ٍ تجبدل 

 ذ.داًص تكويل ًوبيٌ

 

 الف: هطخصات طزح:

 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر نظام بیمه سالمت کشور :ػٌَاى كبهل عشح

 دکتز عفت هحوذی :هجشي عشح

   

 

 ًام بزدُبِ طَر دقيق اص ثيي گشٍّْبي صيش حذاقل يك گشٍُ سا اًتخبة كٌيذ ٍ )؟ ّستٌذ يهخاطباى طزح ضوا چِ کساً :ب

 (ًوبيذ.ضَد كِ ثتَاًذ اص ًتبيج عشح ثِ عَس هستقين استفبدُ  يگفتِ ه يِ فشد يب گشٍّ)گشٍُ هخبعت ثتَضيح دّيذ.ٍ  

 

 4هعاًٍت ّای درهاى ٍ پطتيباًي ٍسارت بْذاضت درهاى ٍ آهَسش پشضکي،  : هذیزاى ٍ سياستگذاراى سالهت   

اعي، ًيزٍّای هسلح ٍ کويتِ اهذاد(، ٍسارت کار تعاٍى ٍ رفاُ ساسهاى بيوِ گز پایِ ) ساسهاى بيوِ سالهت، تاهيي اختو

        اختواعي، دبيزخاًِ ضَرای عالي بيوِ سالهت، ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی ریاست خوَْری

 

: بزًاهِ ضوا بزای کاربست ًتایح چيست )لطفا دقيقا هٌطبق با بخص هزبَطِ ٍ گاًت چارت در فزم پزٍپَسال تٌظين ج

 گزدد( 

 

اص فْشست صيش هي تَاًيذ استفبدُ ًوَدُ ٍ يب سّكبسّبي ديگشي سا پيطٌْبد ًوبييذ( ثذيْي است  ّش عشح هي تَاًذ اص چٌذيي 

 سٍش ثشاي تشجوبى داًص استفبدُ ًوبيذ.

 

  پشٍپَصال  پژٍّص يعشاح بيثب گشٍُ هخبعت ٍ استفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ دس ٌّگبم اًتخبة هَضَع  يّوفكش  بيهطبسكت 

 ّوفكشي ثب گشٍُ هخبعت ٍ استفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ دس ٌّگبم اجشاي پژٍّص طبسكت يب ه 

 پژٍّطي داخلي  -اًتطبس هقبلِ دس هجلِ ّبي ػلوي 
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 پژٍّطي خبسجي -اًتطبس هقبلِ دس هجلِ ّبي ػلوي 

 اسائِ دس كٌفشاًس ّب ٍ سويٌبسّبي داخلي 

 اسائِ دس كٌفشاًس ّب ٍ سويٌبسّبي خبسجي 

 آى   آى ثشاي استفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ يب هقبلِ حبغل اص  گضاسش كبهل عشح  اسسبل خالغِ يب 

 َُثِ آى   قشاس دادى هتي كبهل گضاسش يب خالغِ اي اص آى دس ٍة سبيت ثِ هٌظَس دستشسي استفبدُ كٌٌذگبى ثبلق 

 ًظيش هجلِ ّب يب سٍصًبهِ ّبي هَسد ػالقِ ػوَم( اًتطبس ًتبيج پژٍّص دس ًطشيبت غيشػلوي( 

 ًتطبس يبفتِ ّب دس خجشًبهِ ّب ٍ ثَلتي ّب )ًظيش ًطشيبت دسٍى سبصهبًي كِ خجش ّبي ػلوي ٍ غيش ػلوي هشتجظ ثب آى ا

 سبصهبى سا هٌتطش هي كٌذ(

  اسائِ يبفتِ ّبي پژٍّص ثِ خجشًگبساى سسبًِ ّب ٍ يب ضشكت دس هػبحجِ ّب 

 َُصثشاي هؼشفي ًتبيج پژٍّ  تطكيل جلسِ ثب استفبدُ كٌٌذگبى ثبلق 

  تْيِ ٍ اسسبل ًتبيج ثب صثبى هتٌبست هخبعجيي )ًظيش ًَضتِ ّبي سبدُ ثشاي ثيوبساى ٍ يب هشدم، گضاسش ّبي كَتبُ ثشاي

 هذيشاى ٍ هسئَليي(

 ) ... ٍ اًجبم اقذاهبت الصم ثشاي تجبسي سبصي يبفتِ ّب )ثجت پتٌت، ػقذ قشاسداد ثب غٌؼت 

 خبعت آى هٌتقل گشدد : .............................................سبيش اقذاهبتي كِ هَجت هي ضَد ًتبيج پژٍّص ثِ ه 

 ّيچكذام 

 

  :(حذاکثز در یک صفحِ ًَضتِ ضَد) پيام اصلي حاصل اس طزح پژٍّطي: د

ضاسش دس فشم يك غفحِ اي قلت عشح پژٍّطي است ٍ پيبم ّبي اغلي حبغل اص عشح پژٍّطي دس يك غفحِ خالغِ هي ضَد گ

 شيي ٍ دس ػيي حبل كبهل تشيي ضكل هوكي پيبم حبغل اص عشح پژٍّطي ثيبى گشدد.تب ثِ اجوبلي ت

 دس سبلْبي اخيش تَاًستِ است ثب استفبدُ اص ساّجشد هشاقجت ّبي ثْذاضتي اٍليِ ثِ پيطشفت ّبي چطن  ًظبم سالهت

هْن تشيي دغذغِ گيشي دس سغح كلي سالهت هشدم ٍ ثبال سفتي ضبخػْبي هشثَط ثِ آى ثشسذ، اهب ّوچٌبى يكي اص 

 ّبي سيبستگزاساى، ثشقشاسي ػذالت دس سالهت ٍ دستشسي ثِ خذهبت سالهتي است. 

  تجشثِ كطَس دس اجشاي عشح تحَل ًظبم سالهت تطشيح كشد كِ دستشسي اٍليِ ثِ هشاقجت ّبي سالهتي ثشاي ّوِ افشاد

سؤاالتي دسثبسُ پبيذاسي ٍ كويت  يك ّذف دست يبفتٌي دس كطَسي ثب سغح دسآهذ هتَسظ هي ثبضٌذ، اگشچِ ّوَاسُ

آى ٍجَد داسد. اغالحبت اغلي دس تأهيي هبلي ثشًبهِ ّب هستلضم يك سشي اص تغييشاتي است كِ ًيبصهٌذ سشهبيِ گزاسي 

دٍلتي ٍ تؼْذ ثلٌذهذت ثشاي غلجِ ثش چبلص ّب هي ثبضذ. ثسيبسي اص هفسشاى قجَل داسًذ كِ توبيالت سيبسي هحذٍد ٍ 
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اًذک ٍ ػذم ّوشاّي دس ثشخي اص هَاسد اص سَي سبصهبى ّبي ثيوِ گش، ثِ اّذاف اغلي اغالحبت ثب سشهبيِ گزاسي 

 آسيت ٍاسد سبختِ است. 

  كوجَد ثَدجِ ثِ هطكالت كيفي ٍ استبًذاسدّبي هضبػفي هٌجش ضذُ است كِ ثِ اعويٌبى ػوَهي ًسجت ثِ ايي عشح

جذيذ ًيست، ٍلي اغالحبت سجت افضايص اًتظبساتي هي آسيت ٍاسد سبختِ است. اگشچِ دستشسي غيشثشاثش يك پذيذُ 

 گشدد كِ ثِ سختي سضبيت ػوَهي سا ثشآٍسدُ سبختِ اًذ. 

 عشح تحَل ًظبم سالهت ثب ايجبد ثبس هبلي سٌگيي ثش سبصهبى ّبي ثيوِ گش، ثب سضذ ثبالي تؼشفِ ّب ٍ ػذم پيص ثيٌي 

ثشًبهِ ّبيي جْت كٌتشل اسائِ خذهت دس هشاكض دٍلتي اسائِ دٌّذُ خذهبت سالهت، تَاًبيي سبصهبى ّبي ثيوِ گش سا 

 جْت ثبصپشداخت ثِ ثيوبسستبى ّبف ػول ثِ تؼْذات خَد ٍ ّوشاّي ثب اجشاي عشح تحَل، كبّص داد. 

 ًوٌذ سبختي سبصهبى ّبي ثيوِ گش ٍ هستوش دس ًْبيت ثِ ًظش هي سسذ كِ تَجِ ثِ اثؼبد استقب كبسايي دس جْت تَا

ًوَدى هٌبثغ هبلي تبهيي كٌٌذُ اجشاي عشح تحَل ًظبم سالهت، ثبيذ دس اٍلَيت ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش 

 پضضكي ٍ سبصهبى ّبي ثويِ گش قشاس گيشد. 

 ًَضتِ ضَد. (صفحِ 3حذاکثز در هطالعِ ) خالصِ اخزایيُ( 

 ي، دٍلت يّب بساًِي غيتَص ًحَُ، هٌبثغ اًجبضتي، هبل ييتبه، اسائِ خذهت ٍجَد تفبٍت ّبي هطخع دس اثؼبد

ي، اًسبً يشٍيًي، اعالػبت ستنيس،  خذهت ذيخش، پشداخت ٌذيٍ فشا سٍش، تحت پَضص تيجوؼ، خذهت ثستِ

 ثيي سبصهبى ّبي ثيوِ گش پبيِ سالهت كطَس. قشاسداد ٍ ًظبست ثش اسائِ كٌٌذگبى ػقذ،  سبختبس

 ثش ثَدى اغالحبت دس ًظبم سالهت دس كطَسّبي هَسد ثشسسي. بىپش ّضيٌِ ٍ صه 

  اختػبظ ػوذُ توشكض اغالحبت دس ًظبم سالهت ثش فشآيٌذّبي هبلي ٍ دستشسي ثِ خذهبت ثشاي هشدم دس

 كطَس ّبي هَسد ثشسسي.

  ُتب 1831دس تأهيي هبلي سالهت دس ثخص خػَغي، ثيطتشيي سْن هشثَط ثِ سْن خبًَاس است ٍ دس عي دٍس 

 1838-1831دسغذ ثَدُ است. دس عي دٍسُ  8..3هتَسظ سْن خبًَاس اص كل سْن ثخص خػَغي  1838

 دسغذ ثَدُ است. 85سْن دٍلت داخلي ثِ سْن ثخص ػوَهي ثِ عَس هتَسظ 

  ثِ  اصاء افضايص يب كبّص سْن ّش يك اص ثخص ّبي تأهيي كٌٌذُ هبلي ثخص سالهت، سْن سبيش ثخص ّب

  31ًسجت ثِ  39دسغذي دس سبل  7.7يبثذ. ثيطتشيي كبّص پشداختي خبًَاس كِ ثشاثش كبّص ٍ يب افضايص هي 

ثَدُ است، هٌَط ثِ افضايص سْن دٍلت، سْن ثخص خػَغي ثِ غيش اص خبًَاس ٍ سْن پشداختي ثيوِ ثِ تشتيت 

 دسغذ است. 1.3ٍ  9.9، ..8ثِ هيضاى: 

 سا ًطبى هي دٌّذ كِ  1838الهت دس سبل يبفتِ ّب تغييش هحسَس جوؼيت تحت پَضص دس سبصهبى ثيوِ س

حذٍد ضص هيليَى ًفش افضايص يبفتِ است. ايي افضايص جوؼيت دس سبصهبى ثيوِ  39ايي تؼذاد ًسجت ثِ سبل 

سالهت ثَدُ است؛ سًٍذ تغييش جوؼيت تحت پَضص دس سبصهبى تبهيي اجتوبػي سيشي ًشهبل ٍ پيَستِ سا 

 دًجبل هي كٌذ. 
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 ثيوِ ّبي تكويلي اص هٌبثغ يبساًِ سالهت دس  ىضذ گبي ًحَُ ثْشُ هٌذي ثيوِ لضٍم تَجِ ثِ سبصٍكبسّب

ثيوبسستبى ّبي دٍلتي؛ ثِ گًَِ اي كِ ثبصاس ثيوِ ّبي تكويلي دس ثخص سالهت كَچك ًطَد، اص ظشفيت ايي 

 ثيوِ ّب ثيطتش استفبدُ ضَد ٍ هٌبثغ يبساًِ ثِ غَست اثشثخص تش ّضيٌِ گشدًذ.

 ثش سِ ثؼذ پَضص ّوگبًي سالهت: افضايص ثؼذ جوؼيت، افضايص پَضص ّضيٌِ ّبي  تبثيش گزاسي عشح تحَل

 خذهبت سالهت ٍ افضايص پَضص خذهبت ٍ ثستِ ثيوِ پبيِ سالهت.

  ٍ ثْجَد فشآيٌذ تٌظين ٍ سسيذگي ثِ اسٌبد عي اجشاي ثشًبهِ تحَل؛ اهب لضٍم ًظبست ثيطتش ثش اجشاي قَاًيي

 سبصهبى ّبي ثيوِ گش پبيِ.دستَسالؼول ّب دس ثيوبسستبى ّب ٍ 

 هغبلجبت اص سَي سبصهبى ّبي ثيوِ گش پبيِ ثِ ثيوبسستبى ّب؛ لضٍم تَجِ ثِ  پشداخت ايجبد تذاخل دس فشآيٌذ

 هٌبثغ هبلي سبصهبى ّبي ثيوِ گش ٍ هذيشيت هٌبثغ ٍ هػبسف ايي سبصهبى ّب.

 َد، ثستِ كبّص پشداختي ثيوبساى ثَد هْوتشيي ثستِ اص عشح تحَل  كِ ثش ًقص ٍ جبيگبُ ثيوِ ّب تبثيش گزاس ث

كِ ٍصاست ثْذاضت ثِ ػٌَاى يك خشيذاس خذهت دس ًظبم سالهت تؼشيف ضذ؛ لضٍم ثبصًگشي دس ايي سيبست ٍ 

 ثبص تؼشيف ًقص پشداخت كٌٌذُ ثشاي ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضكي.

 ٌاجشاي دستَسالؼول ّبي عشح تحَل قطبت هتؼذد ثيي سبصهبى ّبي ثيوِ گش ٍ ثيوبسستبى ّب دس عي بايجبد ه

 سالهت؛ لضٍم ايجبد استجبعبت ضفبف جْت تذٍيي ٍ اجشاي ضفبف دستَسالؼول ّب ٍ قَاًيي.

 هغبلؼِ حبضش اص ًَع هغبلؼبت Mix method  دس ايي هغبلؼِ كِ ثِ غَست كوي ٍ كيفي غَست گشفت. ثَد

ثْشُ  ،بفتِ ّب، ثِ ػٌَاى ساّجشد تحقيق، جْت اعويٌبى اص كبهل ثَدى ي1اص سٍيكشد  هثلث سبصي چٌذ گبًِ

 گشفتِ ضذ. 

  ثخص كيفي ضبهل هشٍس هتَى جْت ثشسسي تجشثيبت سبيش كطَسّب دس اجشاي عشح ّبي تحَل دس ًظبم

ثشخي اص اّذاف پژٍّص؛  سالهت ثَد ٍ ّوچٌيي اًجبم هػبحجِ ّبي كيفي ًيوِ سبختبس يبفتِ جْت احػب

ادُ ّبي ثبًَيِ سبصهبى ّبي ثيوِ گش پبيِ، تكويلي ٍ ٍصاست ثْذاضت بلؼِ، ضبهل ثْشُ گيشي اص دثخص كوي هغ

 دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ثَد. 

 ًشم افضاس  جْت تحليل دادُ ّبي كيفي اصMaxqda هبس تَغيفي ًشم ٍ جْت تحليل دادُ اي كوي اص آ

 ثْشُ گشفتِ ضذ. excel   ٍ spssافضاس ّبي 
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