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

 
ّبي تحقيقبتي پبيبى يبفتِ هَػؼِ سا ثشسػي ٍ ثب اػتفبدُ اص فشآيٌذ  هَػؼِ هلي تحقيقبت ػالهت دس ًظش داسد ًتيجِ عشح

يبس هخبعجيي ٍ داًؾ تَليذ ؿذُ سا دس اخت  (Knowledge Translation & Exchange)تشجوبى ٍ تجبدل داًؾ

دٌّذگبى خذهبت هشاقجتي ٍ ...(  گيشًذگبى حَصُ ػالهت ، گيشًذگبى ٍ اسائِ ريٌفؼبى ) اص جولِ ػوَم هشدم، ػيبػتگضاساى ٍ تلوين

قشاس دّذ. لزا ضشٍسي اػت كِ كليِ پظٍّـگشاى ٍ اػضبي هحتشم ّيئت ػلوي فشم صيش سا جْت ػَْلت فشآيٌذ تشجوبى ٍ تجبدل 

 ذ.داًؾ تكويل ًوبيٌ

 

 الف: هطخصات طزح:

 ًظارت تز قَاًيي ٍ هقزرات ساخت ٍ ساس در استاى کزهاى آسية ضٌاسي :ػٌَاى كبهل عشح

 

 حذيث اهيشي :هجشي عشح

   

 

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

 (ًوبيذ.ؿَد كِ ثتَاًذ اص ًتبيج عشح ثِ عَس هؼتقين اػتفبدُ  يگفتِ ه يت ثِ فشد يب گشٍّ)گشٍُ هخبعتَضيح دّيذ.ٍ  

 

 هذیزاى ٍ سياستگذاراى سالهت ) هاًٌذ ستاد ٍسارت تْذاضت(           

 هذیزاى تيوارستاى ٍ داًطگاُ  

 ارائِ دٌّذگاى خذهت)پشضک، پزستار، هاها ٍ ....(          

 تيواراى ٍ هزدم  

  صٌعت  

  ساسهاى خَاًاى ٍ .....( ،يستیآهَسش ٍ پزٍرش، تْش ،یساسهاى ّا) ضْزدار زیسا  

اص جولِ ؿْشادسي ّب،  ػبصهبى جَاًبى ٍ .....( ،يؼتيآهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ثْض ،يػبصهبى ّب) ؿْشداس شيػبح ؿبهل هخبعجبى عش

 .ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ٍ اداسُ كل ساُ ٍ ؿْشػبصي هي ثبؿٌذ
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توبى سػيذى ثِ كيفيت هغلَة ػبخيكي اص ٍظبيف ؿْشداسي ًظبست ثش ػبخت ٍ ػبصّب ٍ كذٍس هجَصّبي ػبخت ٍ ػبص اػت كِ 

ػبصهبى ًظبم  ،ؿَد ثِ تؼبهل ؿْشداسي  ّبي ػظين هلي كِ ػبالًِ دس ايي ػشكِ ّضيٌِ هي ػشهبيِّذس سفتي ٍ جلَگيشي اص 

 .ثؼتگي داسد ٍ اداسُ كل ساُ ٍ ؿْشػبصي هٌْذػي ػبختوبى

 

ٍپَسال تٌظين : تزًاهِ ضوا تزای کارتست ًتایح چيست )لطفا دقيقا هٌطثق تا تخص هزتَطِ ٍ گاًت چارت در فزم پزج

 گزدد( 

 
 

 پشٍپَصال  پظٍّؾ يعشاح بيثب گشٍُ هخبعت ٍ اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ دس ٌّگبم اًتخبة هَضَع  يّوفكش  بيهـبسكت  -1

 پظٍّـي داخلي  -اًتـبس هقبلِ دس هجلِ ّبي ػلوي -2

 اسائِ دس كٌفشاًغ ّب ٍ ػويٌبسّبي داخلي -3

 آى   آى ثشاي اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ  يب هقبلِ حبكل اص اسػبل خالكِ يب گضاسؽ كبهل عشح  -4

 ثِ آى   قشاس دادى هتي كبهل گضاسؽ يب خالكِ اي اص آى دس ٍة ػبيت ثِ هٌظَس دػتشػي اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ -5

 ثشاي هؼشفي ًتبيج پظٍّؾ  تـكيل جلؼِ ثب اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ -6

ي ػبدُ ثشاي ثيوبساى ٍ يب هشدم، گضاسؽ ّبي كَتبُ ثشاي تْيِ ٍ اسػبل ًتبيج ثب صثبى هتٌبػت هخبعجيي )ًظيش ًَؿتِ ّب -7

 هذيشاى ٍ هؼئَليي(

 

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

ت ٍ چبلـْبي هشثَط ثِ ضَاثظ ٍ هقشسات تقؼين ثٌذي شٍُ چبلـْبي هشثَط ثِ ػبهالى ًظبسيبفتِ ّبي پظٍّؾ دس دٍ گ

 صيش هي ثبؿذ: گشديذُ ٍ ؿبهل هَاسد

 هٌْذع ثَدى ؿغلِ اػت، دٍ گشديذُ ّب ػبصُ اجشاي كيفيت كبّؾ ثبػث كِ ػبص ٍ ػبخت اهش دس هتؼذد هتَليبى ٍجَد

 اػتبًذاسدػبصي ؿذُ، ػذم ػشضِ خذهت ثب الضحوِ حق تغبثق ًظبست، ػذم ثَدى هشحلِ پٌج ثش تَافق ٍ اجشا ًبظش، ػذم

 هجبحث اص ثؼضي دس هتخلق هٌْذع ػبختوبًي، كوجَد هلبلح اػتبًذاسد ِكويت تَػظ ػبختوبًي اجضاي ٍ هلبلح كبهل

 ثشاي اي ػشكِ ػبصي ػبختوبى هؼوبسي، حشفِ ًبظش تَػظ ػبختوبى كيفيت ٍ ًوب كٌتشل ػبختوبى، ػذم هلي هقشسات

 كَست دس ًبظش هٌْذع ٍ هبلك هيبى هبلي هؼتقين استجبط ًبظش، ٍجَد هٌْذع حضَس كٌتشل اػت، ضؼف ّوگبى جَالى

 هجبحث توبهي سػبيت اي، ػذم حشفِ سٍاثظ اص ًبؿي حقَقي آثبس ثِ ًؼجت هٌْذػبى اسجبع، اهضبفشٍؿي، ًبآگبّي ػذم

 تؼبدل دٍلت، ػذم ػوشاًي عشحْبي اجشايي ٍ فٌي ًظبم قبًَى ٍ هٌْذػي ًظبم قبًَى هيبى ػبختوبى، تٌبقق هلي هقشسات

 اهَس ٍ كبس ّبي خبًِ ٍصاست تؼبهلي ػبختوبًي، هـكالت تخلفه جشيوِ ٍ تخلف اص ًبؿي افضٍدُ اسصؽ ثيي هٌغقي



 وزارت بهداشت و درمان وآموزش پسشكي

 

 
 

 7941;004فكس :  00447788-9،  7:88;004تلفن :  ;;7:7-:117صندوق پستي  -تهران

 

 

 

 

 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

 ثيي تؼبهل ػبختوبًي، فقذاى كبسگشاى كالحيت تبييذ صهيٌِ دس اي حشفِ ٍ فٌي ػبصهبى ٍ ؿْشػبصي ٍ هؼكي ٍ اجتوبػي

 ًيبص ثب ُداًـگب خشٍجي ًيشٍي كيفيت ثيي تٌبػت صهيٌِ دس فٌبٍسي ٍ تحقيقبت ػلَم، ٍ ؿْشػبصي ٍ هؼكي ّبي ٍصاستخبًِ

 ٍ 111 هبدُ كويؼيَى هشثَعِ، ًبكبسآهذي داًـگبّي دسٍع دس كٌؼت ثب استجبط ّبي دٍسُ ثَدى ًبكبفي ٍ هٌْذػي جبهؼِ

 آسهِ، كبػتي ثتي ػبختوبًْبي هَضَع دس ػبختوبى هلي هقشسات اجشايي ػبختوبى، هـكالت هلي هقشسات ثب آى هغبيشت

 هبًذى تغييشات، هغفَل ٍ تؼويشات پشٍاًِ كذٍس هٌفي ّب، ػَاقت ػبختوبى تفبعاس ٍ كف ٍ ثش صهيٌِ دس ؿْشداسي ًبهِ آييي

 ػبختوبى هلي هقشسات 22 هجحث

دس كَستي كِ ّبي صيبدي سٍثشٍ اػت كِ  ثب چبلؾ هبىدس كـَس هب ٍ ثِ تجغ آى دس اػتبى كش ػبخت ٍ ػبص :نتیجه گیری

 بؿذ.تَاًذ آثبس ػَء جذي ثذًجبل داؿتِ ث هي چبسُ اًذيـي ًـَد 

تَاًذ اقذام ثِ ػبخت ٍ ػبص ٍ ثشج ػبصي كٌذ .تلوين گيشًذگبى ٍ  دس حبل حبضش ّش ؿخلي ثب داؿتي هكٌت هبلي هي

كٌٌذ. ٍ  ػبصًذگبى هؼكي اغلت اٍقبت كؼبًي ّؼتٌذ كِ تخللي دس اهَس ػبختوبى ًذاسًذ ٍ ثِ هيل خَد حكن هي

گيش اجشايي  دٌّذ. هبلك سأػبً ثِ ػٌَاى هجشي ٍ تلوين يش هيهـخلبت سا ثب تَجِ ثِ كشفِ اقتلبدي ٍ دػتشػي آػبًتش تغي

ّبي اًجبم تخلف ّن   دّذ ٍ ؿْشداسي ّن ًيشٍ ٍ صهبى كبفي ثشاي كٌتشل ٍ ًظبست ًذاسد. ّضيٌِ ّش چِ ثخَاّذ اًجبم هي

ّب فقظ  آهذ ؿْشداسيًوي تَاًذ اثش ثبصداسًذگي داؿتِ ثبؿذ ٍ ػوالً ساُ فشاسي ثشاي افشاد ػَدجَ ؿذُ اػت. تب صهبًيكِ دس

عشفي اسصاى ثَدى ٍ ؿَد. اص  هٌَط ثِ ػبخت ٍ ػبص ثبؿذ اهكبى ًبديذُ گشفتي هؼبيت ػبختوبى ثِ ٍاػغِ جشيوِ حبكل هي

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 

  تَاى اًتظبس داؿت ثب خَاّؾ ٍ تجليغبت ػبختوبًي ايي اهش هوكي ؿَد يدس كـَس اججبسي ًـَد ًو

 

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

ٍ  ييًظبست ثش ػبخت ٍ ػبص دس اػتبى كشهبى ثَد، دس ثخؾ اٍل عشح ، ثوٌظَس ؿٌبػب يؿٌبػ تيّذف كلي هغبلؼِ حبضش آػ

 يثشسػ يقشاس گشفتٌذ. ثشا يكـَس هَسد ثشسػ يثبالدػت ييظ ثب اهَس ػبخت ٍ ػبص ، قَاًهشتج يٍ هقشسات كـَس ييقَاً فيتَك

كشهبى ٍ كتبة  يكـَس، ػبصهبى ًظبم هٌْذػ يػبصهبى ًظبم هٌْذػ تيػبػبخت ٍ ػبص،  يكتت هجبحث هقشسات هل ييقَاً

ػبصهبى  غيثب سئ ي، جلؼبت جذاگبًِ ااػت ذُيگشد بىيهغبلؼبت دس فلل اٍل ث جيكِ ًتب ذيػبختوبى هغبلؼِ گشد يهقشسات هل

ٍ  ذيهشثَعِ اػتخشاج گشد هقشساتٍ  ييقَاً ذيكشهبى ثشگضاس گشد ياػتبًذاس يكشهبى، ؿْشداس كشهبى ٍ هؼبٍى ػوشاً يًظبم هٌْذػ

ثب  هلبحجِ ذيگشد يكَست گشفتِ عشاح يٍ هلبحجِ ّب ييقَاً ييهلبحجِ جْت اػتفبدُ دس هشحلِ ثؼذ ثب اػتفبدُ اص ا يساٌّوب

 اًجبم گشفت. قيٍ ػو بفتِيػبختبس نيافشاد هضكَس ثِ كَست ً

گشديذ. هتذٍلَطي پظٍّؾ ثشاي ايي ثخؾ  يجوغ آٍس يفيآى ثب سٍؽ ك ياػت كِ دادُ ّب يفيهغبلؼِ ك كيپظٍّؾ  ييا

 اصهغبلؼِ ثِ تفكيك دس ريل  اسائِ گشديذُ اػت.

 

 ٍ هقشسات  ييٍ هشٍس اػٌبد ٍ قَاً فيفبص اٍل: تَك

كـَس  يثبالدػت ييهشتجظ ثب اهَس ػبخت ٍ ػبص ، قَاً يٍ هقشسات كـَس ييقَاً فيٍ تَك ييؾ ًخؼت، ثوٌظَس ؿٌبػبثخ دس

ٍ هقشسات هشتجظ ثب ػبخت ٍ ػبص ٍ كٌؼت ػبختوبى اص  ييقَاً شيؿذ. ثؼالٍُ ػب يًظبست ثش ػبخت ٍ ػبص  ثشسػ ييّوچَى قَاً

 هـَست ثب  قياص عش ضيكشهبى، ٍ ً يٍ ؿْشداس يِ ػبصهبى ًظبم هٌْذػث يَسهشاجؼِ حض ييٍ ّوچٌ تْبيٍة ػب يجؼتجَ قيعش
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كِ ؿبهل  يؼتيچك ل يي. ػالٍُ ثش اذيگشد يٍ عجقِ ثٌذ يٍ هقشسات هشثَعِ، گشدآٍس يي. ػپغ قَاًذيكبحجٌظشاى، جؼتجَ گشد

ي فبص دس پٌج گبم ثِ ؿشح صيش اًجبم اي ٍ دس هشحلِ ثؼذ هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت. ذيگشد ِيتْ ضيثبؿذ ً يؿذُ ه ييؿٌبػب ييقَاً

گبم ، هؼتٌذات ثش اػبع ًَع ػٌذ يگبم ػَم: عجقِ ثٌذ، هؼتٌذات يگبم دٍم: گشدآٍس، يدادُ ا يّب گبُيگبم اٍل: اًتخبة پبؿذ:  

 ثذػت آهذُ جيًتب شيٍ تفؼ ييًْب ليگبم پٌجن: تحل، هؼتٌذات ييهحتَا ليچْبسم: تحل

  يفيك يّب فبص دٍم: هلبحجِ 

 يسٍ ؾيپ يذّبيّب، ًقبط ضؼف ٍ تْذ چبلؾ ييدًجبل ؿذ: ًخؼت ؿٌبػب شيدٍ ّذف ص يفيك يكشديبص دٍم پظٍّؾ ثب سٍف دس

. ٌذُيٍ هقشسات آ ييقَاً يثشا يـٌْبداتيثؼٌَاى پ ييساّكبسّب بفتيي يگشيٍ هقشسات، ٍ د ييكٌؼت ػبخت ٍ ػبص  دس هَاجِْ ثب قَاً

 ييقَاً يياص هلبحجِ ؿًَذگبى دس خلَف ا كيؿذُ ثَد ًظشات ّش  ِيتْ ييـيس فبص پد كِ يؼتيفبص ثب اػتفبدُ اص چك ل ييدس ا

 هَسد پشػؾ قشاس گشفت. ٌذيًوب يه جبدياجشا ا يكِ ثشا ييذّبيٍ ًقبط قَت ٍ ضؼف آًْب ٍ تْذ

ّذفوٌذ اًتخبة  يشيگكِ ثب سٍؽ ًوًَِ  شياص افشاد دسگ يثب تؼذاد يفيك كشديساػتب ثب سٍ ييهلبحجِ ؿًَذگبى ٍ حجن ًوًَِ: دس ا 

ثبٌّش ، داًـكذُ  ذيثخؾ ػوشاى داًـگبُ ؿْ ،يدس ػغح ػبصهبى ًظبم هٌْذػ شياص افشاد دسگ يافشاد تؼذاد ييؿذًذ هلبحجِ ؿذ. ا

ثَدًذ. هلبحجِ ؿًَذگبى ثلَست ّذفوٌذ اًتخبة ؿذًذ ٍ  يؿْشداس ييدس ػغح ؿْش ٍ ًبظش هغشح وبًكبساىيپ ،يٍ هٌْذػ يفٌ

 هَسد پشػؾ قشاس گشفت. ضيً يٍ هقشسات آت ييقَاً يشاآًبى ث ـٌْبداتيپ

ٍ ثذٍى ػبختبس ،  بفتِيػبختبس  وِيً يفيهلبحجِ ك يثخؾ ؿبهل ساٌّوب ييدادُ ّب دس ا يدادُ ّب: اثضاس گشدآٍس ياثضاس گشدآٍس

 ؿذُ ثَد.  ِيتْ ييـيثَد كِ دس فبص پ يؼتيچك ل ضيًٍ

اٍ  تيالصم ثب ؿشكت كٌٌذُ اص ًظش صهبى ٍ هكبى هٌبػت، سضب يپغ اص ّوبٌّگ اًجبم ّش هلبحجِ، يدادُ ّب: ثشا يگشدآٍس ًحَُ

حبل دسعَل  ييضجظ ؿذ، ثب ا كَسدسي. توبم هلبحجِ ّب ثب سذياخز گشد يٍ يضجظ كذا يثشا ييؿشكت دس هغبلؼِ ٍ ّوچٌ يثشا

 ضيًكٌذ، ً جبديدس سًٍذ هلبحجِ ا يكِ خلل يثگًَِ ا ذ،يسػ يكِ ثِ رّي هحقق ه ييبدآٍسّبيّب ٍ  بدداؿتياًجبم هلبحجِ اص 

 .ذيهلبحجِ ّب ثب هشاجؼِ ثِ هحل كبس ؿشكت كٌٌذگبى اًجبم گشد ي. توبهذياػتفبدُ گشد

 ثبؿذ يه 27كَست گشفتِ  يثب هشاجؼِ ثِ هحل كبس افشاد اًجبم ؿذ، تؼذاد هلبحجِ ّب يّب ثِ كَست فشد هلبحجِ

اص آى  يفيك ليؿذ، تب جْت تحل يػبص بدُيپ MAX-QDAًشم افضاس  دادُ ّب:  توبم هلبحجِ ّب كلوِ ثِ كلوِ دس ليتحل

 ؿذ. ليتحل يچبسچَث ليؿذُ دس ًشم افضاس ثب سٍؽ تحل يجوغ آٍس ياػتفبدُ گشدد. دادُ ّب

 فبص ػَم: پبًل خجشگبى

ٍ  يشياه ثيحذ اػتبى كشهبى، يجْبدداًـگبّ بػتيس بةي)دكتش كبهقيتحق نيثب حضَس اػضب ت يپغ اص اًجبم هلبحجِ ّب ٍ جلؼبت

ػبصهبى  غيٍ دػت اًذسكبساى حَصُ ػبخت ٍ ػبص )سئ يياػتبى كشهبى ( ٍ هتخلل يجْبدداًـگبّ يهؼبًٍت پظٍّـ ييّوچٌ

گشٍُ ػوشاى داًـگبُ  شيداًـگبُ ثبٌّش، هذ ذياػتبى كشهبى،اػبت يهٌْذػ ًظبمػبثق ػبصهبى  ياػتبى كشهبى،سٍػب يًظبم هٌْذػ

 شياػتبى كشهبى،هذ يكل ساُ ٍ ؿْشػبص شيكشهبى، هذ ياػتبًذاس يؿْش،هؼبٍى ػوشاً يؿَسا ياص اػضب ثبٌّش، ؿْشداس كشهبى، دٍ ًفش

اًجوي اًجَُ ػبصاى  غيػبصاى اػتبى، سئ َُتي اص اًج كياػتبى،  يكل ساُ ٍ تشاثش شياػتبى ٍ هذ يكل ػبثق ساُ ٍ ؿْشػبص

خذهبت  ،هؼبٍىيؿْشداس يؿْشػبص ،هؼبٍىيؿْشداس يٍ ػوشاً يكشهبى،دٍ تي اص  ثبصسػبى اًجوي اًجَُ ػبصاى كشهبى،هؼبٍى فٌ

جلؼِ  ييا يّذف اص ثشگضاس ذ،ياػتبى كشهبى ثشگضاس گشد يؿْشداساى هٌبعق چْبسگبًِ( دس هحل جْبدداًـگبّ ،يؿْشداس يؿْش

 ثَد. يٍ هقشسات آت ييقَاً يآًبى ثشا ـٌْبداتيپ ييٍ ّوچٌ يياخز ًظش هتخلل

ٍ    "ػبهالى ًظبست "هشثَط ثِ  يػبخت ٍ ػبص دس ؿْش كشهبى دس دٍ دػتِ چبلـْب ييثش قَاًًظبست  يچبلـْب ليتحل جيًتب

 . ذًذيگشد نيتقؼ "ضَاثظ ٍ هقشسات "هشثَط ثِ  يچبلـْب

 




