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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 ذينفعان ) از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم

فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل  قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي

 دانش تكميل نمايند.

 

 الف: مشخصات طرح:

مطالعه تطبيقي شيوه هاي توزيع منابع حمايتي دولتي در بخش سالمت به منظور   :عنوان كامل طرح

 اصالح الگوي مصرفي خدمات

 دکتر سارا امامقلي پور  :مجري طرح

   

 

از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح )؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

 (نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده  يگفته م ي)گروه مخاطب به فرد يا گروهدهيد.

 

          مديران و سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت(  

 بيمارستان و دانشگاهمديران   

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

 بيماران و مردم  

  صنعت  

 سازمان جوانان و .....( ،يستيآموزش و پرورش، بهز ،يسازمان ها) شهردار ريسا  
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: برنامه شما براي کاربست نتايج چيست )لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم ج

 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 

 . : انتشار نتايج در قالب کتابساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد................... 

 هيچكدام 
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 موسسه( تيسا  1  -3-52نگارش  يمطابق راهنما يو سه صفحه ا كي: پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: )فرم د

 

  مارانيمردم و ب ، ي، ارائه كنندگان خدمات سالمت رندگانيگ ميو تصم استگذارانيس يبرا ياصل يها اميبصورت پ  جينتا كاربرد

دادن چهار بعد با درنظر گرفتن هدف نظام سالمت كه بهبود دسترسي افراد به خدمات بهداشت و درمان مي باشد و مدنظر قرار 

دسترسي)فراهم بودن، دسترسي جغرافيايي، استطاعت داشتن و مقبوليت(، مي توان گفت حمايتهاي دولتي مي توانند در راستاي 

 حذف و يا كاهش محدوديتهاي سمت تقاضا يا عرضه ي دسترسي به خدمات بهداشتي درماني باشند.

به آن پرداخته شد ارائه مراقبت سالمت به  زيمطالعه ن نيكند و در ا يم فايبخش ا نيكه دولت در ا يياز جمله نقشها نيبنابرا

در قالب حمايت از مصرف كنندگان و يا عرضه تواند  يم زين يمال نيسالمت باشد. تام يمال نيكمك به تام ايو  ميطور مستق

 يصرف مخارج برا مه،يب ديخر يمراقبت سالمت، كمك برا ديخر ي: كمك برارديبه اشكال مختلف صورت گكنندگان خدمات 

به  نه،يپرداخت هز يتهايمعاف اي ياتيمال يتهاي)معافتهايانواع گرنتها به ارائه دهندگان مراقبت، اعمال معاف ياعطا ،يسالمت عموم

متقاطع  يدهايوبسس يتومان او را از مخارج معاف كند(، اعطا 011هزار تومان بدهد و چه  011 يچه دولت به فرد گريعبارت د

تواند  يدولت م يانواع كمكها ني. كه هر كدام از او وچرها و بيمه هاي اجتماعي سالمت خانواده يپس انداز پزشك يو برنامه ها

 بازار داشته باشد.  نيبر بازار خدمات سالمت و رفتار عرضه كنندگان و مصرف كنندگان در ا يآثار متفاوت

 ييمشكالت بخش بهداشت و درمان را شناسا ديها كنند با ارانهيانواع  ياقدام به مطالعات امكان سنج استگذارانيس نكهيقبل از ا

كه به نهاده  رنديبگ ميتصم دي. سپس باريخ ايمشكالت را حل كنند  نيتوانند ا يم يعموم يدهايسوبس ايكنند آ نييكنند و تع

 همچنين پايداري منابع نيز بايد درنظر گرفته شود.مشخص كنند.  ار دينوع سوبسبتوانند دهند تا  ديستاده ها سوبس ايها 

 :رنديمورد مالحظه قرار گ دينكته با نيدولت در بخش بهداشت و درمان چند يتيمنابع حما عيدر بحث توز

بودجه و  كي ديداشته باشد. با يژگيدو و ديبا يفقرا به خدمات درمان يكمك به دسترس يبرا يراه حل نهاد كيمهم اول،  نكته

واگذار  يبه نهاد ديباشد. بودجه با تيفقر افراد تحت جمع ليهمراستا با پروفا ديان وجود داشته باشد و با يبرا يصندوق اختصاص

پرداخت كننده شخص ثالث  اي داريفقرا درتضاد نباشد. طرف خر يموثر برا يهدفمند ميتنظ هتج تشيشود كه منافعش با مامور

ارائه دهنده  اريباشد، اما قراردادن بودجه در اخت يتواند راه حل خوب يكند و به انها پرداخت كند، م ييناساكه قادر است فقرا را ش

 كند. جاديا يتواند مشكالت يخدمات بدون نظارت م

 يكار افراد نيبا ا راياست ز يضرور يبخش، هدفمند نيدر ا يكمكها و بودجه دولت عيها و توز ارانهي يمهم دوم، در اعطا نكته

. منظور از ابدي يكاهش م ازمنديكمتر ن يبه افراد و گروهها يبرند و نشت يمنفعت را م نيشتريرا دارند ب ازين نيشتريكه ب

باشد. در واقع در سمت عرضه  يو ...( و هم در سطح عرضه م مارانيب يخانوارها و گروهها وهم در سطح تقاضا)افراد  يهدفمند

 ياقتصاد يها يابيارز ديو ..... با ييسرپا ،يبستر ،يصيخدمات تشخ ايدارو و ... و  زات،يتجه ديهنگام اختصاص بودجه به خر زين

 يرا شاخه شاخه كرد و برخ ياستيكه س ستين يازين يدر واقع در هدفمند انجام شود. يبند تيو اولو يسنج ازيصورت گرفته، ن

دارند  يفيكه منافع حالت ق ريفراگ استيس كيتوانند درون  يكرد بلكه آنها م يصراحت مستثنخدمات را به  ايگروهها و  ،افراد

برند اما منابع و منافع به  يدارند و منفعت م ي( همه گروهها به مداخله دسترسيفي)قيمخروط ياستهايوجود داشته باشند. در س

 هستند، بزرگتر هستند.  تيكه در اولو يخدمات ايدارند و  يشتريب يازهايكه ن يافراد يبرا يطور متناسب

در نظر گرفته نشود ممكن  يدرمان يبه خدمات بهداشت ازياست كه اگر ابعاد همه جانبه فقر مزمن و ن نيا گرينكته مهم د تاًينها

 تيحما ياستهايس ازمندين سكير نيشود. كاهش ا يمشكالت اجتماع يبرا يناقص يفقط موجب راه حلها ياستگذارياست س

شامل  يمرتبط با فقر مزمن و نه فقط درآمد را هدف قرار دهد، مانند اقدامات يهايجامع و مناسب است كه همه كاست ياجتماع

 ،يكمك اضطرار يبرا يمنابع، امكانات عيو تجم سكير ميتسه يبرا مهيب يسمهايمختلف، مكان ياز گروهها يرفاه تيحما

 هيسرما يانسان هيكه در سرما يياستهايس نيگذارند و .... . همچن ريبر سالمت تاثها كه خود  SDHگذار بر  ريعوامل تاث يبررس

  هستند.  يخدمات ضرور رشيپذ تيو قابل تيفيبهبود ك يكنند)مانند سواد( ، برا يم يگذار


