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فزم تزخواى داًص ٍ گشارش یک ٍ  3صفحِ ای ًتایح تحقيق طزحّای پژٍّطي
هَػؼِ هلي تحقيقبت ػالهت دس ًظش داسد ًتيجِ عشح ّبي تحقيقبتي پبيبى يبفتِ هَػؼِ سا ثشسػي ٍ ثب اػتفبدُ اص فشآيٌذ
تشجوبى ٍ تجبدل داًؾ ) (Knowledge Translation & Exchangeداًؾ تَليذ ؿذُ سا دس اختيبس هخبعجيي ٍ
ريٌفؼبى ( اص جولِ ػوَم هشدم ،ػيبػتگضاساى ٍ تلوينگيشًذگبى حَصُ ػالهت  ،گيشًذگبى ٍ اسائِدٌّذگبى خذهبت هشاقجتي ٍ )...
قشاس دّذ .لزا ضشٍسي اػت كِ كليِ پظٍّـگشاى ٍ اػضبي هحتشم ّيئت ػلوي فشم صيش سا جْت ػَْلت فشآيٌذ تشجوبى ٍ تجبدل
داًؾ تكويل ًوبيٌذ.
الف :هطخصات طزح:
ػٌَاى كبهل عشح :آسية ضٌاسي ًظارت تز قَاًيي ٍ هقزرات ساخت ٍ ساس در استاى کزهاى
هجشي عشح :حذيث اهيشي

ب :هخاطثاى طزح ضوا چِ کساًي ّستٌذ؟ (اص ثيي گشٍّْبي صيش حذاقل يك گشٍُ سا اًتخبة كٌيذ ٍ تِ طَر دقيق ًام تزدُ
ٍ تَضيح دّيذ(.گشٍُ هخبعت ثِ فشد يب گشٍّي گفتِ هيؿَد كِ ثتَاًذ اص ًتبيج عشح ثِ عَس هؼتقين اػتفبدُ ًوبيذ).
هذیزاى ٍ سياستگذاراى سالهت ( هاًٌذ ستاد ٍسارت تْذاضت)
هذیزاى تيوارستاى ٍ داًطگاُ
ارائِ دٌّذگاى خذهت(پشضک ،پزستار ،هاها ٍ )....
تيواراى ٍ هزدم
صٌعت
سایز ساسهاى ّا( ضْزداری ،آهَسش ٍ پزٍرش ،تْشیستي ،ساسهاى خَاًاى ٍ ).....
هخبعجبى عشح ؿبهل ػبيش ػبصهبى ّب( ؿْشداسي ،آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،ثْضيؼتي ،ػبصهبى جَاًبى ٍ  ).....اص جولِ ؿْشادسي ّب،
ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ٍ اداسُ كل ساُ ٍ ؿْشػبصي هي ثبؿٌذ.
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يكي اص ٍظبيف ؿْشداسي ًظبست ثش ػبخت ٍ ػبصّب ٍ كذٍس هجَصّبي ػبخت ٍ ػبص اػت كِ سػيذى ثِ كيفيت هغلَة ػبختوبى
ٍ جلَگيشي اص ّذس سفتي ػشهبيِّبي ػظين هلي كِ ػبالًِ دس ايي ػشكِ ّضيٌِ هيؿَد ثِ تؼبهل ؿْشداسي  ،ػبصهبى ًظبم
هٌْذػي ػبختوبى ٍ اداسُ كل ساُ ٍ ؿْشػبصي ثؼتگي داسد.
ج  :تزًاهِ ضوا تزای کارتست ًتایح چيست (لطفا دقيقا هٌطثق تا تخص هزتَطِ ٍ گاًت چارت در فزم پزٍپَسال تٌظين
گزدد)

 -1هـبسكت يب ّوفكشي ثب گشٍُ هخبعت ٍ اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ دس ٌّگبم اًتخبة هَضَع يب عشاحي پشٍپَصال پظٍّؾ
 -2اًتـبس هقبلِ دس هجلِ ّبي ػلوي -پظٍّـي داخلي
 -3اسائِ دس كٌفشاًغ ّب ٍ ػويٌبسّبي داخلي
 -4اسػبل خالكِ يب گضاسؽ كبهل عشح يب هقبلِ حبكل اص آى ثشاي اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ آى
 -5قشاس دادى هتي كبهل گضاسؽ يب خالكِ اي اص آى دس ٍة ػبيت ثِ هٌظَس دػتشػي اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ ثِ آى
 -6تـكيل جلؼِ ثب اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ ثشاي هؼشفي ًتبيج پظٍّؾ
 -7تْيِ ٍ اسػبل ًتبيج ثب صثبى هتٌبػت هخبعجيي (ًظيش ًَؿتِ ّبي ػبدُ ثشاي ثيوبساى ٍ يب هشدم ،گضاسؽ ّبي كَتبُ ثشاي
هذيشاى ٍ هؼئَليي)

د :پيام اصلي حاصل اس طزح پژٍّطي (حذاکثز در یک صفحِ ًَضتِ ضَد):
يبفتِ ّبي پظٍّؾ دس دٍ گشٍُ چبلـْبي هشثَط ثِ ػبهالى ًظبست ٍ چبلـْبي هشثَط ثِ ضَاثظ ٍ هقشسات تقؼين ثٌذي
گشديذُ ٍ ؿبهل هَاسد صيش هي ثبؿذ:
ٍجَد هتَليبى هتؼذد دس اهش ػبخت ٍ ػبص كِ ثبػث كبّؾ كيفيت اجشاي ػبصُ ّب گشديذُ اػت ،دٍ ؿغلِ ثَدى هٌْذع
ًبظش ،ػذم اجشا ٍ تَافق ثش پٌج هشحلِ ثَدى ًظبست ،ػذم تغبثق حق الضحوِ ثب خذهت ػشضِ ؿذُ ،ػذم اػتبًذاسدػبصي
كبهل هلبلح ٍ اجضاي ػبختوبًي تَػظ كويتِ اػتبًذاسد هلبلح ػبختوبًي ،كوجَد هٌْذع هتخلق دس ثؼضي اص هجبحث
هقشسات هلي ػبختوبى ،ػذم كٌتشل ًوب ٍ كيفيت ػبختوبى تَػظ ًبظش هؼوبسي ،حشفِ ػبختوبى ػبصي ػشكِ اي ثشاي
جَالى ّوگبى اػت ،ضؼف كٌتشل حضَس هٌْذع ًبظشٍ ،جَد استجبط هؼتقين هبلي هيبى هبلك ٍ هٌْذع ًبظش دس كَست
ػذم اسجبع ،اهضبفشٍؿيً ،بآگبّي هٌْذػبى ًؼجت ثِ آثبس حقَقي ًبؿي اص سٍاثظ حشفِ اي ،ػذم سػبيت توبهي هجبحث
هقشسات هلي ػبختوبى ،تٌبقق هيبى قبًَى ًظبم هٌْذػي ٍ قبًَى ًظبم فٌي ٍ اجشايي عشحْبي ػوشاًي دٍلت ،ػذم تؼبدل
هٌغقي ثيي اسصؽ افضٍدُ ًبؿي اص تخلف ٍ جشيوِ هتخلف ػبختوبًي ،هـكالت تؼبهلي ٍصاست خبًِ ّبي كبس ٍ اهَس
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اجتوبػي ٍ هؼكي ٍ ؿْشػبصي ٍ ػبصهبى فٌي ٍ حشفِ اي دس صهيٌِ تبييذ كالحيت كبسگشاى ػبختوبًي ،فقذاى تؼبهل ثيي
ٍصاستخبًِ ّبي هؼكي ٍ ؿْشػبصي ٍ ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي دس صهيٌِ تٌبػت ثيي كيفيت ًيشٍي خشٍجي داًـگبُ ثب ًيبص
جبهؼِ هٌْذػي ٍ ًبكبفي ثَدى دٍسُ ّبي استجبط ثب كٌؼت دس دسٍع داًـگبّي هشثَعًِ ،بكبسآهذي كويؼيَى هبدُ ٍ 111
هغبيشت آى ثب هقشسات هلي ػبختوبى ،هـكالت اجشايي هقشسات هلي ػبختوبى دس هَضَع ػبختوبًْبي ثتي آسهِ ،كبػتي
آييي ًبهِ ؿْشداسي دس صهيٌِ ثش ٍ كف ٍ استفبع ػبختوبى ّب ،ػَاقت هٌفي كذٍس پشٍاًِ تؼويشات ٍ تغييشات ،هغفَل هبًذى
هجحث  22هقشسات هلي ػبختوبى
نتیجه گیری :ػبخت ٍ ػبص دس كـَس هب ٍ ثِ تجغ آى دس اػتبى كشهبى ثب چبلؾّبي صيبدي سٍثشٍ اػت كِ دس كَستي كِ
چبسُ اًذيـي ًـَد هيتَاًذ آثبس ػَء جذي ثذًجبل داؿتِ ثبؿذ.
دس حبل حبضش ّش ؿخلي ثب داؿتي هكٌت هبلي هي تَاًذ اقذام ثِ ػبخت ٍ ػبص ٍ ثشج ػبصي كٌذ .تلوين گيشًذگبى ٍ
ػبصًذگبى هؼكي اغلت اٍقبت كؼبًي ّؼتٌذ كِ تخللي دس اهَس ػبختوبى ًذاسًذ ٍ ثِ هيل خَد حكن هيكٌٌذٍ .
هـخلبت سا ثب تَجِ ثِ كشفِ اقتلبدي ٍ دػتشػي آػبًتش تغييش هيدٌّذ .هبلك سأػبً ثِ ػٌَاى هجشي ٍ تلوينگيش اجشايي
ّش چِ ثخَاّذ اًجبم هي دّذ ٍ ؿْشداسي ّن ًيشٍ ٍ صهبى كبفي ثشاي كٌتشل ٍ ًظبست ًذاسدّ .ضيٌِ ّبي اًجبم تخلف ّن
ًوي تَاًذ اثش ثبصداسًذگي داؿتِ ثبؿذ ٍ ػوالً ساُ فشاسي ثشاي افشاد ػَدجَ ؿذُ اػت .تب صهبًيكِ دسآهذ ؿْشداسيّب فقظ
هٌَط ثِ ػبخت ٍ ػبص ثبؿذ اهكبى ًبديذُ گشفتي هؼبيت ػبختوبى ثِ ٍاػغِ جشيوِ حبكل هيؿَد .اص عشفي اسصاى ثَدى ٍ
دسدػتشع ثَدى هلبلح ػبختوبًي غيش اػتبًذاسد هضيذ ثش ػلت ثَدُ ٍ هَجت ؿذُ تب ّوچٌبى اػتفبدُ اص هلبلح ػبختوبًي
فبقذ كيفيت دس ػبخت ٍ ػبص هقشٍى ثِ كشفِ ثبؿذ .ثٌبثشايي تب صهبًيكِ تَليذ ،تَصيغ ٍ هلشف هلبلح اػتبًذاسد ػبختوبًي
دس كـَس اججبسي ًـَد ًويتَاى اًتظبس داؿت ثب خَاّؾ ٍ تجليغبت ػبختوبًي ايي اهش هوكي ؿَد

ُ) خالصِ اخزایي هطالعِ (حذاکثز در  3صفحِ) ًَضتِ ضَد.
ّذف كلي هغبلؼِ حبضش آػيت ؿٌبػي ًظبست ثش ػبخت ٍ ػبص دس اػتبى كشهبى ثَد ،دس ثخؾ اٍل عشح  ،ثوٌظَس ؿٌبػبيي ٍ
تَكيف قَاًيي ٍ هقشسات كـَسي هشتجظ ثب اهَس ػبخت ٍ ػبص  ،قَاًيي ثبالدػتي كـَس هَسد ثشسػي قشاس گشفتٌذ .ثشاي ثشسػي
قَاًيي كتت هجبحث هقشسات هلي ػبخت ٍ ػبص ،ػبيت ػبصهبى ًظبم هٌْذػي كـَس ،ػبصهبى ًظبم هٌْذػي كشهبى ٍ كتبة
هقشسات هلي ػبختوبى هغبلؼِ گشديذ كِ ًتبيج هغبلؼبت دس فلل اٍل ثيبى گشديذُ اػت ،جلؼبت جذاگبًِ اي ثب سئيغ ػبصهبى
ًظبم هٌْذػي كشهبى ،ؿْشداس كشهبى ٍ هؼبٍى ػوشاًي اػتبًذاسي كشهبى ثشگضاس گشديذ قَاًيي ٍ هقشسات هشثَعِ اػتخشاج گشديذ ٍ
ساٌّوبي هلبحجِ جْت اػتفبدُ دس هشحلِ ثؼذ ثب اػتفبدُ اص ايي قَاًيي ٍ هلبحجِ ّبي كَست گشفتِ عشاحي گشديذ هلبحجِ ثب
افشاد هضكَس ثِ كَست ًين ػبختبسيبفتِ ٍ ػويق اًجبم گشفت.
ايي پظٍّؾ يك هغبلؼِ كيفي اػت كِ دادُ ّبي آى ثب سٍؽ كيفي جوغ آٍسي گشديذ .هتذٍلَطي پظٍّؾ ثشاي ايي ثخؾ
اصهغبلؼِ ثِ تفكيك دس ريل اسائِ گشديذُ اػت.
فبص اٍل :تَكيف ٍ هشٍس اػٌبد ٍ قَاًيي ٍ هقشسات
دس ثخؾ ًخؼت ،ثوٌظَس ؿٌبػبيي ٍ تَكيف قَاًيي ٍ هقشسات كـَسي هشتجظ ثب اهَس ػبخت ٍ ػبص  ،قَاًيي ثبالدػتي كـَس
ّوچَى قَاًيي ًظبست ثش ػبخت ٍ ػبص ثشسػي ؿذ .ثؼالٍُ ػبيش قَاًيي ٍ هقشسات هشتجظ ثب ػبخت ٍ ػبص ٍ كٌؼت ػبختوبى اص
عشيق جؼتجَي ٍة ػبيتْب ٍ ّوچٌيي هشاجؼِ حضَسي ثِ ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ٍ ؿْشداسي كشهبىً ٍ ،يض اص عشيق هـَست ثب
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كبحجٌظشاى ،جؼتجَ گشديذ .ػپغ قَاًيي ٍ هقشسات هشثَعِ ،گشدآٍسي ٍ عجقِ ثٌذي گشديذ .ػالٍُ ثش ايي چك ليؼتي كِ ؿبهل
قَاًيي ؿٌبػبيي ؿذُ هي ثبؿذ ًيض تْيِ گشديذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت .ايي فبص دس پٌج گبم ثِ ؿشح صيش اًجبم
ؿذ :گبم اٍل :اًتخبة پبيگبُ ّبي دادُ اي ،گبم دٍم :گشدآٍسي هؼتٌذات ،گبم ػَم :عجقِ ثٌذي هؼتٌذات ثش اػبع ًَع ػٌذ ،گبم
چْبسم :تحليل هحتَايي هؼتٌذات ،گبم پٌجن :تحليل ًْبيي ٍ تفؼيش ًتبيج ثذػت آهذُ
فبص دٍم :هلبحجِ ّبي كيفي
دس فبص دٍم پظٍّؾ ثب سٍيكشدي كيفي دٍ ّذف صيش دًجبل ؿذً :خؼت ؿٌبػبيي چبلؾّبً ،قبط ضؼف ٍ تْذيذّبي پيؾ سٍي
كٌؼت ػبخت ٍ ػبص دس هَاجِْ ثب قَاًيي ٍ هقشسات ٍ ،ديگشي يبفتي ساّكبسّبيي ثؼٌَاى پيـٌْبداتي ثشاي قَاًيي ٍ هقشسات آيٌذُ.
دس ايي فبص ثب اػتفبدُ اص چك ليؼتي كِ دس فبص پيـيي تْيِ ؿذُ ثَد ًظشات ّش يك اص هلبحجِ ؿًَذگبى دس خلَف ايي قَاًيي
ٍ ًقبط قَت ٍ ضؼف آًْب ٍ تْذيذّبيي كِ ثشاي اجشا ايجبد هي ًوبيٌذ هَسد پشػؾ قشاس گشفت.
هلبحجِ ؿًَذگبى ٍ حجن ًوًَِ :دس ايي ساػتب ثب سٍيكشد كيفي ثب تؼذادي اص افشاد دسگيش كِ ثب سٍؽ ًوًَِ گيشي ّذفوٌذ اًتخبة
ؿذًذ هلبحجِ ؿذ .ايي افشاد تؼذادي اص افشاد دسگيش دس ػغح ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ،ثخؾ ػوشاى داًـگبُ ؿْيذ ثبٌّش  ،داًـكذُ
فٌي ٍ هٌْذػي ،پيوبًكبساى هغشح دس ػغح ؿْش ٍ ًبظشيي ؿْشداسي ثَدًذ .هلبحجِ ؿًَذگبى ثلَست ّذفوٌذ اًتخبة ؿذًذ ٍ
پيـٌْبدات آًبى ثشاي قَاًيي ٍ هقشسات آتي ًيض هَسد پشػؾ قشاس گشفت.
اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب :اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب دس ايي ثخؾ ؿبهل ساٌّوبي هلبحجِ كيفي ًيوِ ػبختبس يبفتِ ٍ ثذٍى ػبختبس ،
ًٍيض چك ليؼتي ثَد كِ دس فبص پيـيي تْيِ ؿذُ ثَد.
ًحَُ گشدآٍسي دادُ ّب :ثشاي اًجبم ّش هلبحجِ ،پغ اص ّوبٌّگي الصم ثب ؿشكت كٌٌذُ اص ًظش صهبى ٍ هكبى هٌبػت ،سضبيت اٍ
ثشاي ؿشكت دس هغبلؼِ ٍ ّوچٌيي ثشاي ضجظ كذاي ٍي اخز گشديذ .توبم هلبحجِ ّب ثب سيكَسدس ضجظ ؿذ ،ثب ايي حبل دسعَل
اًجبم هلبحجِ اص يبدداؿت ّب ٍ يبدآٍسّبيي كِ ثِ رّي هحقق هي سػيذ ،ثگًَِ اي كِ خللي دس سًٍذ هلبحجِ ايجبد ًكٌذً ،يض
اػتفبدُ گشديذ .توبهي هلبحجِ ّب ثب هشاجؼِ ثِ هحل كبس ؿشكت كٌٌذگبى اًجبم گشديذ.
هلبحجِ ّب ثِ كَست فشدي ثب هشاجؼِ ثِ هحل كبس افشاد اًجبم ؿذ ،تؼذاد هلبحجِ ّبي كَست گشفتِ  27هي ثبؿذ
تحليل دادُ ّب :توبم هلبحجِ ّب كلوِ ثِ كلوِ دس ًشم افضاس  MAX-QDAپيبدُ ػبصي ؿذ ،تب جْت تحليل كيفي اص آى
اػتفبدُ گشدد .دادُ ّبي جوغ آٍسي ؿذُ دس ًشم افضاس ثب سٍؽ تحليل چبسچَثي تحليل ؿذ.
فبص ػَم :پبًل خجشگبى
پغ اص اًجبم هلبحجِ ّب ٍ جلؼبتي ثب حضَس اػضب تين تحقيق(دكتش كبهيبة سيبػت جْبدداًـگبّي اػتبى كشهبى ،حذيث اهيشي ٍ
ّوچٌيي هؼبًٍت پظٍّـي جْبدداًـگبّي اػتبى كشهبى ) ٍ هتخلليي ٍ دػت اًذسكبساى حَصُ ػبخت ٍ ػبص (سئيغ ػبصهبى
ًظبم هٌْذػي اػتبى كشهبى،سٍػبي ػبثق ػبصهبى ًظبم هٌْذػي اػتبى كشهبى،اػبتيذ داًـگبُ ثبٌّش ،هذيش گشٍُ ػوشاى داًـگبُ
ثبٌّش ،ؿْشداس كشهبى ،دٍ ًفش اص اػضبي ؿَساي ؿْش،هؼبٍى ػوشاًي اػتبًذاسي كشهبى ،هذيش كل ساُ ٍ ؿْشػبصي اػتبى كشهبى،هذيش
كل ػبثق ساُ ٍ ؿْشػبصي اػتبى ٍ هذيش كل ساُ ٍ تشاثشي اػتبى ،يك تي اص اًجَُ ػبصاى اػتبى ،سئيغ اًجوي اًجَُ ػبصاى
كشهبى،دٍ تي اص ثبصسػبى اًجوي اًجَُ ػبصاى كشهبى،هؼبٍى فٌي ٍ ػوشاًي ؿْشداسي،هؼبٍى ؿْشػبصي ؿْشداسي،هؼبٍى خذهبت
ؿْشي ؿْشداسي ،ؿْشداساى هٌبعق چْبسگبًِ) دس هحل جْبدداًـگبّي اػتبى كشهبى ثشگضاس گشديذّ ،ذف اص ثشگضاسي ايي جلؼِ
اخز ًظش هتخلليي ٍ ّوچٌيي پيـٌْبدات آًبى ثشاي قَاًيي ٍ هقشسات آتي ثَد.
ًتبيج تحليل چبلـْبي ًظبست ثش قَاًيي ػبخت ٍ ػبص دس ؿْش كشهبى دس دٍ دػتِ چبلـْبي هشثَط ثِ " ػبهالى ًظبست" ٍ
چبلـْبي هشثَط ثِ " ضَاثظ ٍ هقشسات" تقؼين گشديذًذ .
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