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 : پيوست

 ّ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 ٍ تصوين

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:

 ارسضيابي بزًاهِ کطَری هکول یاری آّي در دختزاى دبيزستاًي  :ػٌَاى كبهل عشح

 علي عالوي، عليزضا خعفزی، سّزا حسيٌي :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 ي)گشٍُ هخبعت ثِ فشد يب گشٍّضيح دّيذ.تٍَ  

 

دفتش ثْجَد تغزيِ، كبسضٌبسبى دفتش ثْجَد  هذيش كل :هذیزاى ٍ سياستگذاراى سالهت ) هاًٌذ ستاد ٍسارت بْذاضت(  

          تغزيِ

    هؼبًٍيي ثْذاضت داًطگبُ ّبي ػلَم پضضكي، كبسضٌبسبى تغزيِ هؼبًٍت ثْذاضت : هذیزاى بيوارستاى ٍ داًطگاُ  

 سئَل ثْذاضت هذاسس هؼبًٍت ثْذاضته، داًطگبُ ّبي ػلَم پضضكي

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

 ، داًص آهَصاىٍالذيي: بيواراى ٍ هزدم  

  صٌعت  

هذيش كل آهَصش ٍ پشٍسش، : ساسهاى خَاًاى ٍ .....( ،يستیآهَسش ٍ پزٍرش، بْش ،ی)ضْزدار ساسهاى ّا زیسا  

 ، هسئَل ثْذاضت هذاسس دس آهَصش ٍ پشٍسش، هذيشاى هذاسس، هشثيبى ثْذاضت، هؼلوييهذيشيت آهَصش ٍ پشٍسش



 وزارت بهداشت و درمان وآموزش پسشكي

 

 
 

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

 

 

 

 

 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

 
 

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

 گزدد( 

 

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

 سٍش ثشاي تشجوبى داًص استفبدُ ًوبيذ.

 

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

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

 پژٍّطي داخلي  -اًتطبس هقبلِ دس هجلِ ّبي ػلوي 

 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 حبصل اص  اسسبل خالصِ يب گضاسش كبهل عشح 

 َُثِ آى   قشاس دادى هتي كبهل گضاسش يب خالصِ 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( 

 جش ّبي ػلوي ٍ غيش ػلوي هشتجظ ثب آى اًتطبس يبفتِ ّب دس خجشًبهِ ّب ٍ ثَلتي ّب )ًظيش ًطشيبت دسٍى سبصهبًي كِ خ

 سبصهبى سا هٌتطش هي كٌذ(

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

 َُثشاي هؼشفي ًتبيج پژٍّص  تطكيل جلسِ ثب استفبدُ كٌٌذگبى ثبلق 

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

 هذيشاى ٍ هسئَليي(

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

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

 كذامّيچ 
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 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

 

  پيام اصلي حاصل اس طزح پژٍّطي: د

 

ػليشغن ايٌكِ دس كطَس هب ثيص اص يك دِّ است كِ ايي ثشًبهِ دس دثيشستبًْبي دختشاًِ اجشا هي ضَد، ٌَّص اسصيبثي دقيق ٍ 

ي دس هكول يبسي آّكطَسي گستشدُ اي اص ًحَُ اجشاي آى ثِ ػول ًيبهذُ است. لزا ايي هغبلؼِ ثب ّذف اسصضيبثي ثشًبهِ 

اجشا  ثِاي  ضذُ يبٍ پب سٍاهحقق سبختِ  يّب پشسطٌبهِ ثبآصهَدًي اص گشٍُ ّبي كليذي ثشًبهِ  1032سٍي دختشاى دثيشستبًي 

ًتبيج ثذست آهذُ ًطبى داد اگشچِ ايي عشح اًجبم هي گيشد اهب ًيبص ثِ ثبصًگشي دس آى ٍجَد داسد. ثشاي اجشاي ّش چِ  دسآهذ.

 صيش اسائِ هي گشدد. طٌْبدات اصالحيتَصيِ ّب ٍ پيثْتش ثشًبهِ 
 در سطح سياستگشاری:

  ِحوبيت سيبسي دٍثبسُ اص ثشًبه(Political re-commitment) ثِ ًظش هي سسذ ايي اقذام، اٍليي ٍ هْوتشيي :

 اقذاهي است كِ سيبستگضاسى ٍ ثشًبهِ سيضاى دٍ ٍصاست هتجَع پيص اص ّش چيض ثِ آى هجبدست ٍسصًذ. 

  عشح هَضَع اجشاي ثشًبهِ هكول يبسي آّي دختشاى دثيشستبًي دس ضَساي سالهت ٍ اهٌيت غزايي كطَس حذاقل دس ّش

 سبل يكجبس )تشجيحب پيص اص آغبص ثشًبهِ اجشايي( 

  ثشگضاسي جلسبت هطتشک ثب ضشكت ّبي داسٍسبصي: ثب تَجِ ثِ ضكبيت هكشس داًص آهَصاى اص هضُ ثذ هكول ّبي آّي

يذ ضوٌي ايي هَضَع تَسظ كليِ گشٍُ ّبي تحت پشسطگشي، ثِ ًظش هي سسذ الصم است ّوبٌّگي ّبي هصشفي ٍ تبي

 الصم ثب ضشكت ّبي داسٍسبصي دس خصَظ توشكض ثش ايي هَضَع ثِ ػول آيذ.

  دس ًظش گشفتي ثَدجِ اي خبظ ثشاي اجشاي كبهل ثشًبهِ )اص سَي اداسات كل آهَصش ٍ پشٍسش ٍ داًطگبُ ّبي ػلَم

 پضضكي(

  در سطح بزًاهِ ریشی ٍ ًظارت:

  تبهيي پبيذاس ٍ ثِ ٌّگبم هٌبثغ هبلي: ايي اهش ثشاي تْيِ ثِ ٌّگبم قشظ ّبي هكول آّي ٍ اجشاي ثْيٌِ ثشًبهِ دس هذاسس

 اص اّويت ٍيژُ اي ثشخَسداس خَاّذ ثَد.

 ّبي ثشًبهِ هَجَد هي  ثبصتذٍيي ثشًبهِ هكول يبسي آّي دختشاى دثيشستبًي: ثِ ًظش هي سسذ تقَيت ثشخي اص ثخص

 تَاًذ ثِ اجشاي ثْيٌِ ايي ثشًبهِ دس سغح كطَس كوك ًوبيذ. ًكبت ريل دس تذٍيي ثشًبهِ هَسد تبكيذ هي ثبضٌذ:

  تَجِ ٍيژُ ثِ خشيذ قشظ هكول آّي ثب كيفيت )اص عشيق تذٍيي ثشًبهِ يب دستَسالؼولي تب كليِ هؼبًٍيي

اضتي دسهبًي كطَس ًسجت ثِ خشيذ ثْتشيي ًَع هكول ثْذاضت داًطگبُ ّبي ػلَم پضضكي ٍ خذهبت ثْذ

 اقذام ًوبيٌذ(

  ُدقت دس ًحَُ تَصيغ قشظ ّبي هكول آّي ثِ عَس يكٌَاخت ٍ ّوبٌّگ دس كل كطَس )تؼشيف دقيق صًجيش

 تحَيل هكول ّب اص هؼبًٍت ثْذاضت ثِ هذسسِ( ٍ جلَگيشي اص اػوبل سليقِ دس ايي اهش

  تَسظ دختشاى )تبكيذ ثش هصشف هكول ّب تحت ًظبست هستقين( تَجِ ثِ هصشف قشظ ّبي هكول آّي 

  ٍ تَجِ ٍيژُ ثش فشآيٌذ ًظبست دقيق ٍ سغح ثٌذي ضذُ ثش اجشاي ثشًبهِ ٍ گضاسش دّي ٍ گضاسش گيشي دقيق

 يكٌَاخت اص توبهي سغَح )ّوشاُ ثب هستٌذسبصي اقذاهبت(

 در سطح اخزای بزًاهِ:
 بسگشٍُ سالهت ٍ اهٌيت غزايي استبى/ضْشستبى )حذاقل يكجبس دس سبل( ٍ عشح هَضَع دس ضَساي آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ك

 جلت حوبيت هسئَليي هحلي ٍ ضْشستبًي دس خصَظ اجشاي ثشًبهِ هكول يبسي آّي دس دختشاى دثيشستبًي
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 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

 آهَصش ٍ اعالع سسبًي ػوَهي اص عشيق صذا ٍ سيوبي هلي ٍ استبًي دس صهبى آغبص ٍ دس عَل اجشاي ثشًبهِ هكول يبسي 

 آّي دس دختشاى دثيشستبًي ثب ّذف جلت هطبسكت خبًَادُ ّب ٍ داًص آهَصاى 

 استفبدُ اص سٍش ّبي آهَصش ٍ اعالع سسبًي غيش اص ثشضَس ٍ پَستش 

  اجشاي ثِ ٌّگبم ٍ هتَاتش جلسبت/دٍسُ ّبي آهَصضي هشتجظ ثب اجشاي ثشًبهِ هكول يبسي آّي دس دختشاى دثيشستبًي

 هحيغي ٍ پطتيجبى ثشًبهِ دس عَل سبلثشاي كليِ ًيشٍّبي ستبدي، 

 تؼييي صًگ هكول يبسي دس هذاسس دختشاًِ ثِ هٌظَس تبكيذ ثش اّويت هَضَع 

 تبكيذ ثش ثشگضاسي هشاسن آغبصيي اجشاي ثشًبهِ هكول يبسي دس هذاسس 

 اجشاي ثشًبهِ هكول يبسي آّي دس قبلت ثشگضاسي صجحبًِ سبلن 

 اي اجشاي ثْيٌِ ثشًبهِ )دس ًظش گشفتي صهبًي ثشاي اجشاي ثشًبهِ هكول يبسي ايجبد ضشايظ ٍ تسْيالت الصم دس هذسسِ ثش

دس تقَين آهَصضي هذاسس ٍ پشّيض اص اجشاي ثشًبهِ دس صهبى ّبي استشاحت داًص آهَصاى ٍ تبهيي لَاصم ٍ ٍسبيل هَسد 

 ًيبص اص جولِ ليَاى ثِ هقذاس كبفي(

  آهَصاى، ٍالذيي، هشثيبى ٍ هؼلويي ثِ هٌظَس اجشاي ثْيٌِ ثشًبهِ ثسيج جبهؼِ ٍ استفبدُ اص ظشفيت هطبسكت هَثش داًص

 هكول يبسي

  

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

گضاسش سِ صفحِ اي يك خالصِ هقبلِ ػلوي ًيست، ثلكِ ثيطتش ضجيِ هقبلِ اي است كِ دس سٍصًبهِ ّب الصم ثِ يبدآٍسي است كِ 

سي كِ ًكبت ثب اّويت دس اثتذاي هتي، تَضيحبت هشثَط ثِ هَضَع هَسد ثحث ٍ ضشايظ صهيٌِ اي دس اداهِ ًَضتِ هي ضَد، ثِ عَ

 :آى ٍ دس اًتْب ّن ًكبت كن اّويت تش ثيبى هي گشدد. دس ًگبسش گضاسش سِ صفحِ اي هَاسد صيش ثبيذ سػبيت گشدد

 شد ًبآضٌب ثِ پژٍّص آى سا كبهالً دسک كٌذ؛ًگبسش ثب صثبى ضفبف ٍ سٍضي ٍلي غيشػبهيبًِ ثبضذ، ثِ گًَِ اي كِ ف 

 سغش ثيبى گشدد 2تب 1سٍش اجشا ٍ جضئيبت تكٌيكي دس حذ ٍ  يبفتِ ّبي عشح ثصَست فطشدُ ثيبى گشدد) 


