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 )قد% ریا!ت §
در سالهاي اخیر . هاي این حوزه استایجاد زیرساختهاي الزم براي تصمیم گیري آگاه از شواهد علمی در نظام سالمت از ضرورت

ند اهایی تاکید کردهاهمیت سیاستگذاريدرمان و آموزش پزشکی بر ، مدیران ارشد نظام سالمت کشور و وزیران مختلف بهداشت

که با توجه به بهترین شواهد و نتایج مطالعات علمی و با توجه به شرایط کشور و دیدگاه صاحبنظران و ذینفعان کلیدي شکل 

ست و هاي بهداشت و درمان و البته آموزش پزشکی اهاي حوزهالبته به انجام رساندن این ضرورت و اهمیت از چالش. گرفته اند

 . خوردگیري عمومی نیز به چشم میهاي تصمیمها در دیگر حوزهنظیر این چالش

به عنوان مثال . دهندآن که عوامل و شرایط متعددي سالمت جامعه را شکل می نخست. اي داردژهویحوزه سالمت البته شرایط 

بتوان گفت که آیا دشوار، اهمیت خدمات بهداشتی یا فواید حضور پزشک در مناطق محروم شکی ندارد نسبت به با آن که کسی

ساخت مدرسه و سوادآموزي در یک روستا در درازمدت بر سالمت مردم موثرتر است یا حضور پزشک در روستایی که با چالش 

اي مناطق محروم کشور در سالهاي پس از انقالب هالبته خوشبختانه زیرساختهاي توسع. سواد و آگاهی عمومی مواجه است

سوادآموزي و جهاد سازندگی در کنار گسترش شبکه بهداشت و درمان کشور تاثیري . اسالمی به صورت همزمان گسترش یافتند

فته چه گاما مثالهاي متعدد دیگري نیز وجود دارند که تصویر آنها از آن. شگرف و مثال زدنی در گسترش سالمت عمومی داشتند

چگونه باید سالمت مردم را در مقابل بیماریهاي تنفسی و قلبی تامین ، مثال در شرایط جدي آلودگی هوا. شد نیز دشوارتر است

براي کاهش آسیب ناشی ، هایی با ایمنی بهتر داردهاي جدي در ساخت اتومبیلکرد؟ در زمانی که صنعت خودروسازي محدودیت

هاي تنفسی و افزایش تعداد آمبوالنس راهگشا خواهد بود؟ این ها البته ا تاسیس درمانگاه بیمارياز تصادفات چه باید کرد؟ آی

گیري آگاهانه است که از محدوده اختیار آن درمان و آموزش پزشکی در تصمیم، هاي وزارت بهداشتهایی از چالشفقط مثال

هاي ناشی از محدودیت منابع زارت بهداشت همواره با دشورايآنکه گسترش امکانات و زیرساختهاي و دوم. روندوزارت فراتر می

تامین دارو و تجهیزات و نظایر آن نیز به همین . بر استهاي بیمارستانی هزینهبازسازي و بهسازي تخت، افزایش. رو بوده استروبه

.  . .ن حفظ پزشک و پرستار و داروساز وتر از آبراي مناطق کمتر برخوردار و مهم. . . تامین پزشک و پرستار و داروساز و. صورت

تمایل جدي به ، حتی جایی که مثال پول و نیروي انسانی هست. در آن مناطق مساله دیروز و امروز و فرداي نظام سالمت است

د شیهاي بیمارستانی یا پزشکان حاضر در مراکز استانها را شاید متخت. شوددیده می "گریز از پیرامون"و  "ماندن در مرکز"

و یا با اینکه در کالنشهرهاي تهران و شیراز و مشهد و نظیر آن نقاطی از شهر با تراکم باالي  ها توزیع کردبهتر در شهرستان

یز ها را نالبته همین مشکل. هاي دور می یابندمناطقی دیگر محرومیتی بیش از شهرستان، امکانات درمان و پزشک مواجه است

 32ستانهاي بسیار کوچک (مثال مثال دشوار بتوان گفت که آیا سیاست تاسیس بیمار. ساده درمان کردهاي راه حل اتوان بنمی

گسترش امکانات انتقال بیمار هزینه اثربخش تر و براي سالمت اهالی . ) تاثیري جدي بر گسترش سالمت داشته استتخت خوابی

اي علوم هندارد و احتماال نخواهد داشت؟ آیا تاسیس دانشکدهمفیدتر است یا ساخت بیمارستان بسیار کوچکی که امکانات کافی 

هاي متعدد تامین کننده سالمت مردم و تضمین کننده آموزش با کیفیت خواهد بود؟ اعزام متخصص زنان پزشکی در شهرستان
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مداخله نخست تاثیر  ایم کهو زایمان به شهرستان دور مفیدتر است یا توانمندسازي ماماها در زایمان ایمن؟ حال آنکه دیده

ه بندي خدمات درمانی بهاي سطحهاست برنامهبا آنکه سال. شگرفی در افزایش نگران کننده آمار سزارین در کشور داشته است

ذاري) گریزي و اجراي این مداخالت دشوار و با فراز و نشیب (حتی در سطح قانوندر عمل برنامه، اندهایی نظیر اینها پرداختهسوال

 . ه بوده استهمرا

کسانی است که ادرمان و آموزش پزشکی براي بسیاري از اقدامات داخل حوزه خود نیازمند تعامل ب، اینکه وزارت بهداشت سوم

ه نگاهی به برنام. بینندحل را دیگر گونه میدر خارج از این حوزه هستند و نگاهی گاه متفاوت به صورت مساله دارند و اغلب راه

. تا کنون براي نشان دادن چالش کافی است 1384هاي این وزارت از سال عنوان یکی از اصلی ترین برنامه پزشک خانواده به

کار و رفاه اجتماعی موضوعی ، گر اصلی یا وزارت تعاونهاي بیمهاختالف دیدگاه و اختالف برنامه میان وزارت بهداشت با سازمان

ه ک عملکرد پزشک خانواده حل نشده بودهاي نحوه تخصیص مالی و پایش چالشهنوز . مهم در برنامه پزشک خانواده بوده است

. تحوزه عملکرد و نحوه تامین مالی پزشک خانواده شهري بروز یاف، میزان پوشش، تري در زمینه شیوه اجرانظر جدي اختالف

) تنها بخشی از این چالش "پزشک امین" یا "هاي معیندرمانگاه"هاي رقیب از سوي سازمان تامین اجتماعی (مثال ارایه برنامه

. داندر سطح استان و شهرستان باقی مانده هاي زیاديچالش، ر سطح وزیران و مدیران عالیهاي رسمی دبه رغم توافق. بوده است

و در  يتوانسته از بروزاین مشکالت پیشگیرها چقدر میسوال اینجاست که مطالعات علمی و آزمون دقیق و طوالنی مدت برنامه

ت نقش و مسئولی. هاي دیگر مطرح کردتوان در زمینههاي مشابهی را نیز میاجراي موفق برنامه پزشک خانواده موثر باشد؟ بحث

گر در کاهش هزینه از جیب خانوار در هنگام دریافت خدمات چه بوده و چگونه هاي بیمههاي علوم پزشکی و سازماندانشگاه

هاي دیگري از ضرورت توجه به نقش اي خدمات درمانی نمونهاي و پوشش بیمهختار تعرفههاي ساتعامل شده است؟ بحث

 . کنندهاي بهداشت و درمان فراهم میهاي بیرونی در موفقیت یا شکست برنامهسازمان

 رماند، گیري منسجم در درون وزارت بهداشتشود هماهنگی و تصمیمآنکه بزرگی و پیچیدگی حوزه سالمت سبب می چهارم

هاي ارتقاي کیفیت خدمات بیمارستانی بخشی از این چالش را نشان نگاهی به برنامه. و آموزش پزشکی نیز با چالش مواجه شود

هاي اعتباربخشی درمانی و حاکمیت خدمات بالینی در حوزه معاونت درمان را فراهم توان تعامل موثر برنامهچگونه می. دهدمی

هاي هاي مرتبط با آن در حوزه معاونتو دستورعمل "هاي هیات امناییبیمارستان"هاي نه با برنامهها چگوساخت؟ و این برنامه

زبان می شوند؟ به رغم تاثیر ها در حوزه معاونت آموزشی هماهنگ و همهاي آموزشی بیمارستاندرمان و پشتیبانی و ارزشیابی

ضی بع، اندهاي مختلف آموزش پزشکی داشتهو حوزه افق رشتهبسیار مثبتی که بوردهاي آموزشی در ارتقاي کیفیت آموزش 

هاي درمانی در جامعه و گاه حتی افزایش هزینه، بهداشت و درمانگرایی بیش از حد در هاي این بوردها احتماال بر تخصصتصمیم

ي آموزشی و ادارات مرتبط در هاي موثر ارتباط میان بوردهاایجاد مدل. محرویت برخی افراد از بعضی خدمات تاثیر گذاشته اند

 . خواهداي میالعادهریزي و دقت نظر فوقهاي بهداشتی و درمان وزارت برنامهمعاونت

هنوز مراحل کودکی رشد ، هاي اخیربه رغم گسترش قابل توجه آن در سال، هاي بومی در حوزه نظام سالمتآنکه پژوهش پنجم

هاي دیگر سیاستگذار با کمبود شواهد قابل اعتماد مواجه هاي باال و بسیاري سوالوالنتیجه آنکه براي پاسخ به س. گذرانندرا می

وند شیا به زبان مناسب به سیاستگذار ارایه نمی، رسنددر بسیاري موارد نیز شواهد در زمان الزم به دست سیاستگذار نمی. است

 . گرددو یا سیاستگذار از آنها مطلع نمی

ه کبیاندیشند سیاستگذاران ارشد حوزه بهداشت و درمان را بر آن داشت که به ایجاد ساختارهایی ، هاششاید مجموعه این چال

رسد که تصمیم بر به نظر می. گیري استبراي تصمیم "در زمان مناسب و به زبان مناسب، شواهد مناسب"نقش آنها فراهمی 

چنین شرایطی بوده است و در اساسنامه مصوب شوراي  تاسیس موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري اسالمی ایران ناظر به

موسسه در عمل از تغییر ساختار و ماموریت انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم . گسترش این موسسه تبلور یافته است
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حوه انتخاب ن، ترکیب شوراي پژوهشی موسسه. در این راستا آغاز کرد 1388پزشکی تهران شکل گرفت و ماموریت خود را از سال 

توان اي تنظیم شدند تا برییس آن و نوع ارتباط موسسه با شوراي سیاستگذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به گونه

خستین به عنوان یکی از ن. شودانتظار داشت به ضرورت تامین شواهد علمی و تبدیل آن به پاسخی براي نیاز سیاستگذار توجه می

 . اي تدوین و به تصویب رسیدساله 5ي ها برنامه راهبردگام

هاي همکاران موسسه را در کنار بسیاري همکاران وزارت بهداشت درمان گزارشی که در دست شما است مختصري از نتایج تالش

ند ااقدامات بسیار دیگري نیز اجرا شده یا در دست اجرا بوده. دهندهاي علوم پزشکی کشور ارایه میو آموزش پزشکی و دانشگاه

 1393این گزارش ضمنا زیرساخت مناسبی براي برنامه راهبردي بعدي موسسه که در سال . که در این مختصر نگنجیده است

 . سازدتنظیم خواهد شد فراهم می

ها در ایفاي نقشی بدون ترین موفقیتیکی از مهم. هاي قابل توجهی داشته استهاي خود موفقیتموسسه در اجراي مسئولیت

زشکی ترین دانشگاه علوم پنزدیکی ساختاري موسسه به دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بزرگ. و ملی بوده است سوگیري

هم هاي دانشگاه فراگیري از مزیتتر و بهرهریزي درازمدتکشور مزایاي فراوانی در تامین نیروي انسانی آکادمیک و امکان برنامه

 اي توجه به تجربه ناموفق تاسیس مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکیي موسسه شاید به گونهتدبیر چنین ساختاري برا. ساخته است

به خصوص نگرانی . هایی را در ایفاي نقش آن موجب شددر عین حال ساختار کنونی موسسه تهدیدها و چالش. کشور بوده است

خوشبختانه گواه . از سوي بعضی ابراز شد، کند رود بازيتر از آنچه که انتظار میکمرنگ را از این که موسسه نقش ملی خود

 ،ساله موسسه شاید بهترین شاهد بر میزان موفقیت در ایفاي نقشی ملی در پاسخ به نیاز و انتظارات وزارت بهداشت 4عملکرد 

راي شو تصویب و اجراي مطالعات پژوهشی و شوراي پژوهشی و، اعمال سیستمی شفاف در فراخوان. درمان و آموزش پزشکی باشد

درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شوند) در ، معین شوراي پژوهشی موسسه (که با حضور سیاستگذاران ارشد وزارت بهداشت

دانشگاه علوم  40بیش از  سال فعالیت خود با محققانی ازچهار گواه آنکه موسسه در طول . داشته اند بسزایی این زمینه نقش

 درمان و آموزش، بانی سالمت به دستور وزارت بهداشتبا تشکیل شوراي دیده. ه استپزشکی کشور قرار دارد پژوهشی داشت

ا و ههاي موسسه افقاقتصاد و مدیریت سالمت اجراي وظایف و مسئولیت، پزشکی و تاسیس شبکه تحقیقات سیاستگذاري

 .ن مرتبط و توفیق الهی عملیاتی شوندبا تصمیم مسئوال 1392رود از نیمه دوم سال اي یافته است که انتظار میهاي تازهفرصت

 . هاي مختلف گزارش آمده استجزییات موارد فوق در بخش

صت هر چند فر. نیروي انسانی موسسه بسیار کمتر از وظایف محول بر آن است. هاي جدي مواجه بوده استموسسه البته با چالش

ا ههاي علوم پزشکی کشور در اجراي مسئولیتشکی و دانشگاههاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزگیري از توان مجموعهبهره

توان گفت که اعضاي هیات علمی و کارشناسان موسسه باري بزرگ در چهار سال گذشته بر دوش به جرات می، مغتنم بوده است

دوم چالش  چالش. به خصوص آنکه اکثر در عین حال مسئولیت دیگري نیز به تشخیص سیاستگذاران برعهده داشتند. داشته اند

افزایش فضاي فیزیکی از شرایط محدود کنونی نیازمند مساعدت و توجه جدي مسئوالن است تا . فضاي فیزیکی موسسه است

 اي مستقل استو چالش سوم نداشتن ردیف بودجه. اي بیش از آنچه تاکنون میسر شده فراهم سازدموسسه بتواند ارزش افزوده

هر چند این . درمان و آموزش پزشکی را دشوار ساخته است، اي مورد انتظار وزارت بهداشتکه بعضا تخصیص بودجه برنامه ه

سال گذشته را فراهم  4اما تصویري صادقانه از محیط عملکرد موسسه در ، رسندها براي هر مدیري آشنا به نظر میچالش

 . سازندمی

آنچه  .کارشناسان موسسه صمیمانه سپاسگذاري و قدردانی کنمدر پایان وظیفه خود می دانم از تالش صدیق و پرثمر همکاران و 

هاي آینده نقشی بیش از پیش در با امکانات محدود توسط این بزرگواران صورت گرفته ارزشمند است و با توفیق الهی در سال

ی موتورهاي محرك هاي علمو مدیران گروهمعاونت پژوهشی ، اعضاي هیات علمی موسسه. اعتالي سالمت جامعه خواهند داشت
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ت سالمت هاي تحقیقانقش روساي ایستگاه. ریزان وظایف آن بوده اند که زبان اینجانب در تشکر از تالش ایشان قاصر استو برنامه

اما اجراي وظایف موسسه بدون حمایت جدي مسئوالن دانشگاه . نیز در این وظایف قابل کتمان نبوده و باعث امتنان فراوان است

ها و راهنمایی هاي مدیران حمایت. شودتهران امکان پذیر نبوده که در اینجا صمیمانه از این حمایت قدردانی می علوم پزشکی

صدر عهس، ارشد نظام سالمت و شوراي سیاستگذاري وزارت متبوع نقشی راهبردي در ایفاي وظایف موسسه داشته و بدون همکاري

از همه این بزرگواران و همینطور اعضاي شوراي پژوهشی و . ل تصور نبوده استو همدلی کارشناسان وزارت متبوع آنچه شده قاب

 . اعضاي شوراي معین شوراي پژوهشی موسسه صمیمانه تشکر و آرزوي توفیق الهی و بهروزي دارم

 

 آرش رشیدیان

 رییس موسسه ملی تحقیقات سالمت

 



 +*ل اّول §
انCی اقات سالBت A@?وری اسال> ; اسا9نا% 7و45ه م1ی /.,  -
 ساJتار HشFیالDی 7و45ه م1ی /.,;قات سالBت -
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 انCا یاسال>  ی قات سالBت A@?ور; /.,  یاسا9نا% 7و45ه م1 
 یقاتتحق یمل اساسنامه موسسه، 25/8/1387مورخ  کیعلوم پزش  يگسترش دانشگاه ها ين جلسه شورایمیکصد و نود و یک رویپ

 . ب قرار گرفتیتبصره مورد تصو یکماده و  11مشتمل بر سالمت 

 تیمامور -1 ماده

ست ا يموسسه ا، شود یده مین اساسنامه به اختصار (موسسه) نامیه در اکران یا یاسالم يقات سالمت جمهوریتحق یموسسه مل

 . شود یجاد میسالمت ا ین المللیو ب يمنطقه ا، یقات ملیه به منظور توسعه علوم و تحقک یقاتیو تحق یعلم

 2 ماده

ات امنا یو تحت نظر ه یقاتیموسسات مستقل تحق یلکمستقل و تابع ضوابط  یو علم یالتکیتش، یمال، يموسسه از نظر ادار 

 . شود یاداره م

 اهداف -3 ماده

ست یمنطقه (مطابق با سند چشم انداز ب يشورهاکر یش سایشور و علوم مربوط به آن و پاکت سالمت یوضع یده بانید )1

 شور)کساله 

ت کشنهاد با مشاریه پیته، کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت ياز واحدهایمورد ن ياه پژوهش یازسنجی) ن2

، از وزارت بهداشتیمورد ن يافت شده و انجام پژوهش هایدر يروپزال هاپ یعلم یابیبه ارز کمک، مربوطه ییاجرا يواحدها

 کیدرمان و آموزش پزش

رمان د، از وزارت بهداشتیقات مورد نیاس بزرگ و تحقیقات با مقیج تحقیانتشار و استفاده از نتا، اجرا، یت از طراحی) حما3

 یران سطح ملیم گیاستگذاران و تصمیس، کیو آموزش پزش

 ير واحدهایسا يا از سویشود و  یمان گذاشته میه توسط موسسه به پک یپژوهش يطرح ها يبر حسن اجرا) نظارت 4

 . قرار دهد یابیه آنها را مورد ارزکشود  یدرخواست م کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت

ار یه در اختکز گزارش ها یم و نخا ياز از مجموعه نظام  سالمت (هم به صورت داده هایمورد ن یاطالعات يها کجاد بانی) ا5

 یکدرمان و آموزش پزش، شور و با توجه به مصالح وزارت بهداشتک يرکت فکین مالیا انتشار آنها مشمول قوانیگذاشتن و 

 خواهد بود)

 شورکمرتبط در داخل و خارج  یرانین ایو محقق یو درمان یآموزش، یقاتیز تحقکمرا يارکهم يتالش در جهت ارتقا )6
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+*ل  اّول 
 

با  ین المللیب يسالمت و سازمان ها، یآموزش، یقاتیز تحقکبا مرا ین المللیو ب يمنطقه ا یقاتیو تحق یعلم يها يارک) هم7

 رانیا یاسالم ين و مقررات دولت جمهوریت قوانیرعا

 شور و جامعه کن یمحقق، دیدر اسات يو نوآور يفناور، قاتی) تعمق و گسترش فرهنگ تحق8

 کیدرمان و آموزش پزش، از وزارت بهداشتیمورد ن یقاتیتحق يآنها در طرح ها يارکق همیپژوهشگران از طر ي) توانمندساز9

تخصص م يرویت نیو ترب یقاتین تحقینو يها ياخذ و انتقال فناور، یآموزش يدوره ها يشان با برگزاریهدفمند ا يت سازیو ظرف

 د ریر افراد صورت پذیا ساین موسسه و یا  یات علمیه يه توسط اعضاکن یاعم از ا یتقایتحق يان نامه هایپا يق اجرایاز طر

 ان موسسه عبارتند از:کار -4 ماده

 ات امنایه -1

 س موسسهییر -2

 یپژوهش يشورا -3

 ات امنایه -5 ماده

انقالب  یعالیشورا 1367مصوب سال  یقاتیو تحق یل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالکیامنا موسسه طبق قانون تش اتیه

ه موسسه صرفا کبر آن یقانون برنامه چهارم توسعه مبن 49ور و بند الف ماده کگردد و براساس قانون مذ یل مکیتش یفرهنگ

 ،ين نامه ها و مقررات ادارییه صرفا براساس آکبر آن یقانون برنامه چهارم توسعه مبن 49ور و بند الف ماده کبراساس قانون مذ

 یکدرمان و آموزش پزش، د وزارت بهداشتییه به تاکامناء مربوط  يات هایمصوب ه، خاص یتالکیو تش یاستخدام، یمال

و  يادار یو مقررات عموم نینر قوایو سا يشورکقانون استخدام ، یت قانون محاسبات عمومیبدون الزام به رعا، رسد یم

ده است یات امنا نرسیب هیاز به تصویمورد نن نامه ها و مقررات ییه آک یاداره خواهند شد و تا زمان یو استخدام یمال

شده و  یتلق کمک یو اختصاص يه ایسرما يها ییدارا کتمل، ينه ایضمنا اعتبارات هز. طبق مقررات سابق عمل خواهد شد

 . ندینما یاقدام م، گردد یمنظور م یقطع نهیهزپس از پرداخت به 

 . تهران خواهد بود کیدانشگاه علوم پزش يات امنایه، ن موسسهیات امنا ای: هتبصره

 س موسسه ییر -6 ماده

درمان ، ر بهداشتیشنهاد و توسط وزیتهران پ کیس دانشگاه علوم پزشییتوسط ر یات علمیه ين اعضایموسسه از ب سییر

 . گردد و انتخاب مجدد او بالمانع است یساله منصوب م 2دوره  یک يبرا کیو آموزش پزش
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 س موسسهییرف یوظا -7 ماده

ف یر وظایو سا یو پژوهش یعلم، یاستخدام، يادار، یاداره امور مال يه براکموسسه است  یین مقام اجرایتر یموسسه عال سییر

 . باشد یار میاخت يات امنا دارایو مصوبات ه یر مقررات و ضوابط قانونیسا، ن اساسنامهیمحوله در حدود ا

 یپژوهش يشورا ياعضا -8 ماده

 س شورا)ییز (رکمر سییر -8-1

 ر شورا)یز (دبکمر یمعاون پژوهش -8-2

ر یم وزکس مربوطه و حییشنهاد ریبه پ کینده از فرهنگستان علوم پزشینما یکا یو  کیس فرهنگستان علوم پزشییر -8-3

  کیدرمان و  آموزش پزش، بهداشت

وطه و س مربییشنهاد ریران به پیا یاسالم يجمهور کینده از سازمان نظام پزشینما یکا یو  کیس سازمان نظام پزشییر -8-4

 کیدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیم وزکح

تهران  کیس دانشگاه علوم پزشییشنهاد رینفر به پ 2ه ک یقاتیز تحقکا مرایدانشگاه ها  یات علمین عضو هیچهار نفر ازمحقق -8-5

  .منصوب شوند کیدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیم وزکوزارت بهداشت و با ح يقات و فناوریشنهاد معاونت تحقینفر به پ 2و 

درمان ، ر بهداشتیم وزکشنهاد معاون مربوطه و حیوزارت متبوع به پ ینده از معاونت آموزشینما یکا یو  یمعاون آموزش -8-6

  کیو آموزش پزش

، ر بهداشتیم وزکشنهاد معاون مربوطه و حیبه پ نده از معاونت سالمت وزرات متبوعینما یکا یمعاون سالمت و  -8-7

 کیدرمان و آموزش پزش

 شنهاد معاون مربوطه ویوزارت متبوع به پ يقات و فناورینده از معاونت تحقینما یکا یو  يقات و فناوریمعاون تحق -8-8

 کیدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیم وزکح

ر یم وزکشنهاد معاون مربوطه و حیوزارت متبوع به پ یهماهنگنده از معاونت ینما یکا یو  یمعاون هماهنگ -8-9

 کیدرمان و آموزش پزش، بهداشت

ر یم وزکشنهاد معاون مربوطه و حینده از معاونت غذا و دارو وزارت متبوع به پینما یکا یمعاون غذا و دارو و  -8-10

 کیدرمان و آموزش پزش، بهداشت

اون شنهاد معیت و منابع وزارت متبوع به پیرینده از معاونت توسعه مدینما یکا یت و منابع و یریمعاون توسعه مد -8-11

 کیدرمان و  آموزش پزش، ر بهداشتیم وزکمربوطه و ح
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 یپژوهش يف شورایوظا -9 ماده

 زکه شده به مریارا یقاتیتحق يب طرح هایو تصویبررس -9-1

 زکس مرییق ریامنا از طرات یز به هکشبرد اهداف مریپ يشنهادات برایه پیارا -9-2

 موسسه یمنابع مال-10 ماده

 مربوطه یز طبق ضوابط قانونکحاصله از خدمات مر يدرآمدها 10-1

 . ردیگ یار موسسه قرار میدر اخت کمکه به صورت کشور کاعتبارات مصوب در بودجه  -10-2

 یو حقوق یقیاشخاص حق يایو هدا کمک -10-3

 قاتینه تحقیر زمد ین المللیب يها کمکجذب  -10-4

 11 ماده

شور کو اشخاص در داخل و خارج از  یقاتیو تحق یعلم يات امناء با موسسات و سازمان هایب هیموسسه مجاز است پس از تصو 

ب یرا تصو ین المللیت در سازمانها و مجامع بیشنهاد عضویتواند پ یات امنا میه. دینما يارکهم یو علم یپژوهش ينه هایدر زم

 . ه دهدیصالح ارایذ جعموسسه آن را به مراس ییو ر
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قات سالBت; /.,  ی7و45ه م1  یالF Dی ساJتار Hش 

گروه هاي پژوهشی فعال

اا

اا

اا



 دّوم+*ل  §
 ) ۱۳۸۸ -۱۳۹۳( قات سالBت ; /.,  ی7و45ه م1  یTU% راRSرد -
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موسسه ملّی 

تحقیقات سالمت

دیده بانی سالمت  

و علوم مرتبط  

)ملی و منطقه اي(

به کارگیري شواهد 

علمی

حمایت طلبی و ترویج(

به کارگیري در  

)سیاست ها

بانک اطالعات ملی  

سالمت  

داده ها و شواهد تولید (

)شده

توانمندسازي  

محققان و (

)سیاست گذاران

همکاري علمی

)داخل و خارج کشور( 

تولید شواهد ملی

مورد نیاز سیاست ( 

)گذاران و برنامه ریزان
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 رسالت

 يریارگک ج بهید و ترویتول، ت سالمتیوضع یده بانید يه براکاست  ينهاد، رانیا یاسالم يقات سالمت جمهوریتحق یموسسه مل

د یند تولیت فرایریق مدیجاد شده است تا از طریا یاست گذاران سالمت در سطح ملیزان و سیاز برنامه ریمورد ن یشواهد علم

ذاران است گیمحققان و س  يو توانمندساز يه سازکشب، شورکز مرتبط داخل و خارج کن مرایب یت علمکجاد مشاریا، یشواهد مل

ن موسسه یمحصوالت ا. ) پاسخ دهدیکدرمان و آموزش پزش، ن مخاطب خود (وزارت بهداشتیتر ینظام سالمت و اصل يازهایبه ن

االنه گزارش س، ج آنیاست ها و نتایارگرفته شده در سکشواهد به ، سالمت یدر حوزه نظام مل یلیو تحل یقاتیتحق يگزارش ها

 . ستمرتبط ا یاطالعات يها کشور و بانکوضع سالمت 

 دورنما

به ، ندهیسال آ 5در ، ن شده در چشم اندازییبه جامعه تع یابیر دستین موسسه در نظر دارد با عمل به رسالت خود در مسیا 

 قین طریشور و منطقه شناخته شود و از اکران سالمت در یم گیتصم ین شواهد علمین مرجع و مشاور تامیتر یعنوان اصل

 . ندک ياریبه جامعه سالم  یابیان را در دستیمجر

 موسسه  يارزش ها

 يو حقوق معنو یاصول اخالق یترعا، يسته ساالریشا، ياعتقاد به قانون مدار، یو انسان یاسالم يواال ياعتقاد به ارزش ها

مت دخ يمند یترضا ، عدالت در سالمت يارتقا، ینفعانمشارکت به موقع ذ، عدم تضاد منافع، د و انتشار شواهدیدر  تول

در  تیو شفاف ییاراک، کارکنان موسسه یسازمان يمند یترضا، )یباالدست يبه مردم و نهادها یی(پاسخ گو یرندگانگ

 جاد رقابت ویا، موثر بر سالمت یاجتماع يننده هاکن ییتوجه به تع، یسالمت عموم يت ارتقایاولو، استفاده از منابع

 . یعلمو  یتکت مشاریریمد، یمستمر سازمان یتعال، يت در برون سپاریشفاف
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ی)عاوa` _و^[ 
  

 دکتر علی اردالن معاون پژوهشی:

 فروغ السادات سیدین، کیومرث خمیس آبادي، طاهره دیده بانکارشناسان پژوهشی:

 

که نهادي جمهوري اسالمی ایران ماموریت سازمانی حوزه معاونت پژوهشی در راستاي رسالت موسسه ملی تحقیقات سالمت 

ر است گذاران سالمت دیزان و سیاز برنامه ریمورد ن یشواهد علم يریارگکج به ید و ترویتول، ت سالمتیوضع یده بانید يبرا

ت کشارجاد میا، ید شواهد ملیند تولیت فرآیریق مدیتا از طراست  استقرار نظام مدیریت پژوهش شفاف و کارآمد، است یسطح مل

ت نظام سالم يازهایبه ن، است گذارانیسمحققان و  يو توانمندساز يه سازکشب، شورکز مرتبط داخل و خارج کن مرایب یعلم

 . پاسخ دهد

، یکمحققین از سطح کشور و هماهنگی با واحدهاي مختلف در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشاین معاونت با مشارکت 

اي شور، و با بهره گیري از نظرات شوراهاي پژوهشی شورک ير دانشگاه هایو سا یموسسات پژوهش، یکعلوم پزش يدانشگاه ها

گذاري هاي کالن  ضمن سیاست، قات سالمتیتحق يستگاه هایو ا یموسسه مل یپژوهش يگروه ها، اي ن و شورايیمع

 همکاريو  تصویب و اجراي طرحهاي تحقیقاتی، هدایت و نظارت بر فرایند پیشنهادشامل به انجام امور پژوهشی ، پژوهشی

 . همایش هاي علمی می پردازدنشست ها و در برگزاري 
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 شرح وظایف و فعالیت هاي معاونت پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت

با توالی سه ماهانه و فعالیت به عنوان دبیرخانه  "شوراي پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت"برگزاري منظم جلسات  ·

 این شورا

با توالی ماهانه بعنوان بازوي مشورتی شوراي پژوهشی موسسه ملی تحقیقات  "شوراي معین"برگزاري منظم جلسات  ·

 سالمت و فعالیت به عنوان دبیرخانه این شورا

 و فعالیت به عنوان دبیرخانه این شورا ")(( نظام سالمت يمطالعات کاربرد يداور يشورا"برگزاري جلسات ساالنه  ·

، ) با همکاري دفتر ارزیابی فناوريرو (راخوان ملی طرح هاي ارزیابی فناوري سالمت تجهیزات پزشکی و دارو (ف ·

 درمان وآموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

) با همکاري معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت درمان مت (فراخوان ملی طرح هاي تحقیقاتی نظام سالمت ( ·

 وآموزش پزشکی 

فراخوان ملی طرح هاي تحقیقاتی سند سیاست ارتقاي خدمات اورژانس پیش بیمارستانی با همکاري مرکز مدیریت  ·

 حوادث و فوریت هاي پزشکی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

ی نظام سالمت کشور با همکاري معاونت تحقیقات و فناوري وزارت مشارکت در تعیین اولویت هاي تحقیقات ·

 درمان و آموزش پزشکی ، بهداشت

 حمایت از انجام تحقیقات دانشجویی برتر مرتبط با نظام سالمت  ·

 مدیریت طرح هاي پژوهشی شامل: ·

o ن سراسر کشور و تشکیل پرونده طرحیدریافت پروپوزال طرح هاي تحقیقاتی از محقق 

o اخالق و بودجه، متدولوژي، قیق طرح هاي تحقیقاتی پیشنهادي از جنبه هاي علمیکارشناسی د 

o ارائه پروپوزال طرح هاي تحقیقاتی کارشناسی شده درشوراي معین و بررسی مقدماتی در این شورا 

o به شوراي پژوهشی و دریافت نظر تصویب یا رد ، ارائه پروپوزال طرح هاي تحقیقاتی نهایی شده درشوراي معین

 هایی پروپوزال هان

o پرداخت مالی به حسابداري موسسه ملی تحقیقات سالمت يارسال فرم ها انعقاد قرارداد با مجریان طرح هاي مصوب و 

o تعیین ناظر بیرونی طرح هاي تحقیقاتی مصوب 

o دریافت گزارش پیشرفت و گزارش نهایی طرح هاي تحقیقاتی مصوب 
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o نظارت و پرداخت نهایی به مجریان در صورت تایید ناظر بیرونی کارشناسی دقیق گزارشات واصله و انجام مراحل 

o صدورگواهی فعالیت محققین (مجریان و همکاران) و ناظرین طرح هاي تحقیقاتی 

همایش ها و سمینارهاي علمی، مشارکت در برگزاري کارگاه ها ·

 برپایی غرفه موسسه ملی تحقیقات سالمت در نمایشگاه هاي ساالنه هفته پژوهش  ·

سخنرانان و شرکت کنندگان نشست ها و همایش هاي علمی برگزار شده توسط موسسه ملی ، صدور گواهی مدرسین ·

 تحقیقات سالمت

 تهیه گزارش عملکرد پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت جهت ارائه به وزارت متبوع و سایر نهادهاي ذیربط ·

 اسالمی ایران ایجاد و مدیریت وب سایت موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري ·
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 موسسه ملی تحقیقات سالمت یپژوهش يشورا

 د:باش یم لیبه شرح ذ یپژوهش يمحترم شورا يب اعضایکتر، قات سالمتیتحق یبر اساس ماده هشت اساسنامه موسسه مل

 س شورا)یی(ر وسسهس مییر ·

 ر شورا)ی(دب وسسهم یمعاون پژوهش ·

ر یم وزکس مربوطه و حییشنهاد ریبه پ یکفرهنگستان علوم پزشنده از ینما کیا یو  یکس فرهنگستان علوم پزشییر ·

 . یکآموزش پزش  درمان و، بهداشت

مربوطه  سییشنهاد ریران به پیا یاسالم يجمهور یکنده از سازمان نظام پزشینما کیا یو  یکس سازمان نظام پزشییر ·

 . یکدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیم وزکو ح

 یکس دانشگاه علوم پزشییشنهاد رینفر به پ 2ه ک یقاتیز تحقکا مرایدانشگاه ها  یعلم اتین عضو هیچهار نفر ازمحقق ·

 یکدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیم وزکوزارت بهداشت و با ح يقات و فناوریشنهاد معاونت تحقینفر به پ 2تهران و 

 . منصوب شوند

، ر بهداشتیم وزکشنهاد معاون مربوطه و حیوزارت متبوع به پ ینده از معاونت آموزشینما کیا یو  یمعاون آموزش ·

 . یکدرمان و آموزش پزش

 ،ر بهداشتیم وزکشنهاد معاون مربوطه و حینده از معاونت سالمت وزرات متبوع به پینما کیا یمعاون سالمت و  ·

این  ،شده است کیکتفه معاونت سالمت به دو معاونت درمان و بهداشت کنیبا توجه به ا. یکدرمان و آموزش پزش

 بند به صورت زیر اجرا شده است:

o (ر یم وزکشنهاد معاون مربوطه و حیوزرات متبوع به پ درماننده از معاونت ینما کیا یو  درمانمعاون  الف

 . یکدرمان و آموزش پزش، بهداشت

o (م کمربوطه و حشنهاد معاون یوزرات متبوع به پ بهداشتنده از معاونت ینما کیا یو  بهداشتمعاون  ب

 . یکدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیوز

وطه شنهاد معاون مربیوزارت متبوع به پ يقات و فناورینده از معاونت تحقینما کیا یو  يقات و فناوریمعاون تحق ·

 . یکدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیم وزکو ح

ر یم وزکشنهاد معاون مربوطه و حیوزارت متبوع به پ ینده از معاونت هماهنگینما کیا یو  یمعاون هماهنگ ·

 . یکدرمان و آموزش پزش، بهداشت
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، ر بهداشتیم وزکشنهاد معاون مربوطه و حینده از معاونت غذا و دارو وزارت متبوع به پینما کیا یمعاون غذا و دارو و  ·

 . یکدرمان و آموزش پزش

شنهاد معاون یو منابع وزارت متبوع به پ تیرینده از معاونت توسعه مدینما کیا یت و منابع و یریمعاون توسعه مد ·

 . یکآموزش پزش  درمان و، ر بهداشتیم وزکمربوطه و ح

موسسه  شبرد اهدافیپ يشنهادات برایپ ئهاراو قات سالمت یتحق یموسسه ملشده به  ئهارا یقاتیتحق يب طرح هایو تصو یبررس

 . ستن شورایا يدر نظر گرفته شده برا يردهاکارکف و یموسسه از جمله وظاس ییق ریات امنا از طریبه ه یمل

 ن موسسه ملی تحقیقات سالمتیمع يشورا 

د شورایی به منظور بازوي مشورتی شوراي پژوهشی با یات سالمت مقرر گردقموسسه ملی تحقی یپژوهش يبراساس مصوبه شورا

از  یانندگین شورا نمایدر ا. ل گرددیکریاست رییس موسسه و دبیري معاون پژوهشی موسسه ملی تش هب "شوراي معین"عنوان 

و  یمعاونت بهداشت و معاونت فرهنگ، معاونت درمان، يقات و فناوریمعاونت تحق، وزارت بهداشت ياست گذاریس يشورا

. تهران حضور دارند یکو دانشگاه علوم پزش یکموزش پزشآدرمان و ، وزارت بهداشت ییدانشجو

، یس شورا)ئ(ر انیدیرش آرش ترکدعضو به شرح ذیل می باشد:  9ل از کبرگزار شده و متشبصورت ماهانه ، جلسات شوراي معین

 ترکد، ایاول زیپرو ترکد، انیغمائی اریامک ترکد، مجدزاده درضایس ترکد، يخسرو ریاردش ترکد، دکتر علی اردالن (دبیر شورا)

 نیرضا حسینی و دکتر بهزاد تدیدکتر عل، منش ییایاول رضایعل

 )(( نظام سالمت يمطالعات کاربرد يداور يشورا

درمان و آموزش ، وزارت بهداشت يقات و فناوریقات سالمت و معاونت تحقیتحق ین موسسه ملیبر اساس تفاهم نامه ب

در . در سطح کشور توسط موسسه ملی تحقیقات سالمت انجام می پذیرد ي فرآیندهاي مدیریت طرح هاي ، یکپزش

يفناور قات ویقات سالمت و معاونت تحقیتحق یابتدا بصورت ساالنه فراخوان ملی مشترك توسط موسسه ملدر ، این راستا

ال با انتق، يته داوریمکبرجسته توسط  يانجام گرفته و پس از انتخاب طرح ها یکدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت

           ارت توسط موسسه ملی تحقیقات سالمت انجام مراحل عقد قرارداد و نظ، بودجه از سوي معاونت تحقیقات و فناوري

 . می گیرد

درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور ، اعضاي شوراي داوران متشکل از صاحب نظران وزارت بهداشت

 درضایس ترکد، يخسرو ریاردش ترکد، وثوق عباس ترکد، عرب محمد ترکد، انیدیرش آرش ترکد: باشند یم ریز شرح به

 نیرحسیام ترکد، دوست وطن حسن ترکد، فر فرزاد فرشاد ترکد، انیغمائی اریامک ترکد، یمحبعل يمهد ترکد، مجدزاده

 ،یالحسنابو دیفر ترکد، يدمار بهزاد ترکد، منش ییایاول رضایعل ترکد، يسار يبرکا یترعلکد، ایاول زیپرو ترکد، انیکت



21 

+*ل 
\ّوم

 
 رضایلع  ترکد، انیمتول عباس ترکد، یقیتوف شهرام ترکد، یخانیعال کامیس ترکد، اردالن یعل ترکد، ینیبحرفرح السادات  خانم

 . انیونسیمسعود  ترکدو  انیغمائی اریامک ترکد، ینیحس

  یپژوهش يطرح ها

حوزه  ،با حمایت شوراي محترم پژوهشی و شوراي معین، پس از تشکیل موسسه ملی تحقیقات سالمت با ابالغ مقام عالی وزارت

طرح  426دریافت ، نتیجه این تالش. هاي پژوهشی پرداختح جذب و مدیریت طر، به امر فراخوانمعاونت پژوهشی با جدیت 

. درصد) به تصویب رسیدند 50طرح (حدود  211واحد و سازمان از سراسر کشور بود که از این میان  73پژوهشی از محققین 

نشان می دهد: 1391الی  1389مصوب را طی سال هاي  نمودار ذیل روند تعداد طرح هاي دریافتی و

 

 

 

این طرح ها توسط مجریان و . طرح هاي پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت را می توان در گروه هاي زیر قرار داد

  :واحد وزارت بهداشت و موسسه انجام گرفته است، دانشگاه 78همکاران اصلی از 

 تدوین نقشه جامع سالمت  يطرح ها ·

 )(ت (سالمت  يفناور یابیطرح هاي ارز ·

 )(( نظام سالمت يطرح هاي مطالعات کاربرد ·

 طرح هاي سند سیاست ارتقاي خدمات اورژانس بیمارستانی ·

طرح هاي مرتبط با سایر موضوعات اولویت دار نظام سالمت  ·

426

178

101
147

211

103

40
68

کل ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١

ت طی تعداد طرح هاي تحقیقاتی دریافتی و مصوب موسسه ملی تحقیقات سالم

1391الی 1389سال هاي 

طرح پیشنهادي طرح مصوب
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 دهد:علوم پزشکی دیگر را نشان می هايها و دانشگاههاي انجام شده توسط سازمانجدول زیر به عنوان نمونه تعداد طرح

 

 اصلی ارکهم يمجروابستگی سازمانیفیرد

ت یریمد، معاونت توسعه، منابع انسانی و پشتیبانی1

 یکدرمان و آموزش پزش، منابع وزارت بهداشت

2 0 

درمان و ، وزارت بهداشت ياست گذاریس يشورا2

 یکآموزش پزش

8 5 

درمان و ، وزارت بهداشت يقات و فناوریمعاونت تحق3

 یکآموزش پزش

6 1 

 ،ن استاندارد تعرفه سالمتیتدو يفناور یابیدفتر ارز4

 یکمعاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزش

9 4 

معاونت ، مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی5

 یکدرمان و آموزش پزش، درمان وزارت بهداشت

10 1 

معاونت درمان وزارت ، هاي مرجع اداره امور آزمایشگاه8

 یکدرمان و آموزش پزش، بهداشت

3 0 

معاونت بهداشت وزارت ، مرکز مدیریت بیماري ها9

 یکدرمان و آموزش پزش، بهداشت

4 0 

معاونت بهداشت ، دفتر سالمت خانواده و جمعیت10

 یکدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت

3 0 

 ،بهداشت وزارت بهداشتمعاونت ، مرکز مدیریت شبکه11

 یکدرمان و آموزش پزش

3 0 

معاونت بهداشت ، دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد12

 یکدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت

1 0 

 1 0 ياست جمهوریر يمعاونت راهبرد13

 1 0 رانیز آمار اکمر14

 1 1 رانیتو پاستور ایانست15

 2 7 سازمان غذا و دارو16

 3 0 یاسالم يمجلس شورا يز پژوهش هاکمر17

 2 0 شورک یستیسازمان بهز18

 0 1 نیقزو ياستاندار19
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 اصلی ارکهم يمجروابستگی سازمانیفیرد

 0 1دانشگاه علوم پزشکی اراك20

 0 1دانشگاه علوم پزشکی اردبیل21

 1 4دانشگاه علوم پزشکی ارومیه22

 1 2دانشگاه علوم پزشکی اصفهان23

 1 2دانشگاه علوم پزشکی اهواز24

 0 2دانشگاه علوم پزشکی ایالم25

 0 1دانشگاه علوم پزشکی البرز26

 0 1دانشگاه علوم پزشکی بابل27

 0 2دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس28

 0 1دانشگاه علوم پزشکی بوشهر29

 0 1دانشگاه علوم پزشکی بیرجند30

 1 5دانشگاه علوم پزشکی تبریز31

 0 1تربت حیدریه دانشکده علوم پزشکی32

 0 1دانشگاه علوم پزشکی جهرم34

 0 1دانشگاه علوم پزشکی جیرفت35

 0 1دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی36

 0 1دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان37

 0 1دانشگاه علوم پزشکی زابل38

 2 1دانشگاه علوم پزشکی زاهدان39

 0 1دانشگاه علوم پزشکی زنجان40

10دانشگاه علوم پزشکی سمنان41
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 اصلی ارکهم يمجروابستگی سازمانیفیرد

 0 1دانشگاه علوم پزشکی سبزوار42

 0 2دانشگاه علوم پزشکی شاهرود43

 0 1دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد44

 2 10دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی45

 0 3دانشگاه علوم پزشکی شیراز46

 1 5دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و بهزیستی47

 0 1دانشگاه علوم پزشکی فسا48

 2 4دانشگاه علوم پزشکی قزوین49

 0 1دانشگاه علوم پزشکی قم50

 0 1دانشگاه علوم پزشکی کاشان51

 0 2دانشگاه علوم پزشکی کردستان52

 2 7دانشگاه علوم پزشکی کرمان53

 0 1دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه54

 0 1گناباددانشگاه علوم پزشکی 55

 0 1دانشگاه علوم پزشکی گیالن56

 0 2دانشگاه علوم پزشکی گلستان57

 0 1دانشگاه علوم پزشکی لرستان58

 1 2دانشگاه علوم پزشکی مازندران59

 0 2دانشگاه علوم پزشکی مشهد60

 0 4دانشگاه علوم پزشکی همدان61

10دانشگاه علوم پزشکی یاسوج62
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 اصلی ارکهم يمجروابستگی سازمانیفیرد

 2 2دانشگاه علوم پزشکی یزد61

 0 4(عج) دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 62

 0 2 ت مدرسیدانشگاه ترب63

 0 2 ین طوسیر الدیدانشگاه خواجه نص64

 0 1 ت معلم تهرانیدانشگاه ترب65

 1 1 ام نور همدانیدانشگاه پ66

 0 1 ریواحد مال یدانشگاه آزاد اسالم67

 2 0 یاجتماعن یسازمان تام68

 0 2 ده آمارکپژوهش69

 0 1 نی(ره) قزو ینیامام خم ین الملیدانشگاه ب70

 0 1 شورک یانسان کیقات ژنتیز تحقکمر 71

جهاد  یستین علوم زینو يها يپژوهشگاه فناور 72

 نایابن س یدانشگاه

1 1 

 0 1 مبنا ينولوژکموسسه توسعه ت 73

ن این پویت بهیریپژوهش و مشاوره مد، یت آموزشکشر74

 هوتن

1 0 

 0 2 یجهاد دانشگاه یده علوم بهداشتکپژوهش75

 1 0 يمطالعات انرژ ین المللیموسسه ب 76

ان نیآفر کین ین ذهنیمعلول يه نگهداریریموسسه خ 77

 ر اهوازیقد

0 1 

 1 0 ق و توسعه پژوهشگران سالمتیموسسه تحق 78
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نقشه جامع سالمت  يطرح ها

روز ه با مداخالت امکخواهند داشت  ییشور بار باالکدر  ییها يمارینده بیدر آ. ر استییشور در حال تغکها در  يماریبار ب يالگو

، یماعاجت يها در حوزه یمختلف يها نندهکن ییتع. میاهش دهک يادینده آنها را بر سالمت جامعه تا حدود زیرات آیم تاثیتوان یم

 . ارات وزارت بهداشت استیاز آنها خارج از اخت يارینترل بسکه کگذارند ریسالمت تاثها بر  ر حوزهیو سا ياقتصاد

انداز در افق ه نظام سالمت را به اهداف سند ملی چشمک ییارهاکها و راه استین سین نقشه نظام سالمت با هدف تدویتدو

 تیبا هو، در سطح منطقه يو فناور یعلم، يصادگاه اول اقتیافته با جای کشوري توسعه"ایران را جمهوري اسالمی که  1404

 استیس يدر شورا، متصور شده است "المللنیبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط ب الهام، یو انقالب یاسالم

 . آغاز شد یکدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت يگذار

 شورکر یز مستندات سایشور و نکدر  یقبل يها برنامه يه بر رویگسترده اول ن سند با انجام مطالعاتین ایار و نحوه تدوکروش 

 کوچک يها ها به پروژه از قسمت یه در برخکف شده ین نقشه نظام سالمت تعریتدو يبرا يکالن فرایند. ها روشن شده است

 يها از خبرگان در حوزه يادیت تعداد زکمشارپروپوزال تدوین شده و با ، ها پروژه رین زیبراي هر کدام از ا. سته شدکش يتر

 . اند دهیبه مرحله اجرا رس قات سالمتیتحق یدر موسسه مل، اند ن شدهییها تع پروژه ریان زیه به عنوان مجرکمختلف 

 فهرست پروژه ها

الف) خاتمه یافته

شورکدر  ییغذا یمنیپارچه اکی يو راه انداز یطراح )1

ندهیت موجود و نگاه به آیوضع یبررس، در نظام سالمت کشور یگاه سالمت اجتماعیم جایترس )2

1404ها در کشور در افق یمارینظام مراقبت ب ينده نگاریآ )3

 ین بخشیب يارکهم ياست هاید در سیرا با یبخش سالمت چه تحوالت 1404ران یسالمت مردم در افق ا يارتقا يبرا )4

»ندهیود و راه آت موجیبر وضع يمرور«ند؟ کد اتخاذ یت مردم باکو مشار

 ننده سالمت و عدالت در سالمتکن ییتع یعوامل اجتماع یاستیها و الزامات س يریجهت گ )5

 اطالعات سالمت ين نظام فناوریشنهاد تدویپ )6

ندهیت موجود و چشم انداز آیوضع یبررس، شورکگاه بخش دارو بر نظام سالمت ین جاییتب )7

شورکن نقشه جامع سالمت یچهارچوب تدون نقشه جامع تعرفه و نظام پرداخت در یتدو )8

رانیا یاسالم يا در نظام سالمت جمهوریت خطر بالیرین نقشه مدیتدو )9

1404شور تا سال ک يها يماریبار ب يمدلساز )10
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شورکدر  یز خدمات درمانکمرا ین نقشه اعتبار بخشیتدو )11

ران در نظام سالمتیا ین نقش طب سنتیتبب )12

هیدر حوزه تغذران یا یاسالم ينقشه سالمت جمهور )13

رانیا یاسالم يجمهور 1404خانواده در نقشه سالمت  کپزش )14

1404در نظام سالمت در چشم انداز سال  ياست گذاریسامانه س يبرا يشنهادیمدل پ )15

نظام سالمت يل چالش ها و روندهایتحل )16

نقشه سالمت ياصول و دورنما، ن ارزشهایتدو )17

 1404رکز نقشه نحول نظام سالمت ه نقاط تمیل وضع موجود نظام سالمت بر پایتحل )18

ب) در دست اجرا

 وهایاست ها در سناریی سیو بررسی پابرجا 1404وهاي محتمل نظام سالمت ین سناری) تدو1

 ر مطلوب در نقشه جامع سالمت کشوریر موجود و مقادیمشخص نمودن مقاد، ن شاخصهاي چشم اندازيیی) تع2
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 )ت (سالمت ( يفناور یابیطرح هاي ارز

 راتیتاث یکپزش يفناور يشرفت هایپ. نه ها استیاهش هزک، ان بخش سالمتیمتول یشگیهم ياز دغدغه ها یکی

 ياه يد و استفاده از فناوریبه خر يادیل زیمراقبت سالمت داشته اند و تما ينه هایبرونداد و هز، در ارائه یقابل توجه

 يد برتریجد يها يفناور  از موارد ياریه در بسکد شو یجاد میا یل در حالین تمایا. د بخش سالمت وجود داردیجد

شور کمات سالمت یاز تصم يادید بخش زیجد يها يفناور يریارگکبه  یضرورت و درست. ن نداردیشینسبت به نوع پ

وش استفاده از ر، ينوع فناور کیح در خصوص استفاده از یصح يریم گین به منظور تصمیبنابرا. دهد یل میکرا تش

 . رسد یبه نظر م يسالمت ضرور يفناور یابیارز

ن یدوت، يفناور یابیل ارزکقات سالمت و اداره یتحق ین موسسه ملیبر اساس تفاهم نامه امضا شده ب، ن منظوریبه هم

 در سالکی زات پزشیل تجهکو اداره  یکمعاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزش، استاندارد و تعرفه سالمت

سالمت بر عهده موسسه  يفناور یابیارز یقاتیتحق يو نظارت بر حسن انجام پروژه ها يداور، فراخوانفه یوظ، 1388

پروپوزال به تصویب رسیدند  35طرح دریافت شد که از این میان  40، 91تا پایان سالن راستا یدر هم. قرار گرفت

به وزارت متبوع ارسال  یعلم يهره بردارد شواهد و بیطرح هاي خاتمه یافته جهت تول ییگزارش نها. (نمودار ذیل)

  . ده اندیگرد

 

 

40

35

طرح دریافتی طرح مصوب

ات  طرح هاي دریافتی و مصوب موسسه ملی تحقیق

HTAسالمت در حیطه 



29 

+*ل 
\ّوم

 
 فهرست پروژه ها

افتهیالف) خاتمه 

از  "انبر انعقاديیدرمان موردي با فاکتورهاي م"با روش  "منی با دوز متوسطیالقاي تحمل ا "سه روش درمانییمقا )1

تر باالیمهارکننده با تد واجد آنتی بادي یشد لی  لی  یماران هموفینه اثر بخشی در بیلحاظ هز

ي يفناور یابیارز )2

ي ياز باردار يریشگیروش پ يفناور یابیارز )3

)(( یمیتنظ یدستگاه ترموگراف يفناور یابیارز )4

زریبا استفاده از ل یینایاصالح ب يروش ها یاثربخش –نه یل هزیو تحل ر زر یل يفناور یابیارز )5

ي يفناور یابیارز )6

)(( ز با شدت باالکاولتراسوند متمر يع فناوریسر یابیارز )7

جیرا يسه با داروهایا در مقایالژیبرومیو ف ین در درمان نوروپاتیپرگابال یاثربخش -نهیو هز ینیبال یمرور نظام مند اثربخش )8

جیرا يسه با داروهاینه در مقایاگزمستان در درمان سرطان س یاثربخش -نهیو هز ینیبال یمرور نظام مند اثربخش )9

یسکو تایسل استرکسالمت دستگاه ل يفناور یابیارز  )10

فوتانا يفناور ينه هایو هز یرامون اثربخشیع شواهد پیمرور سر  )11

گاه دستگاه  يفناور یابیارز  )12

ي ينور یماموگراف يفناور یابیارز  )13

ب) در دست اجرا

)غز (مغز ( یسیمغناط کیتحر يفناور یابیارز )1

ماران مبتال به سرطان پروستات یدر درمان ب ي يست هایسه با آگونیدر مقا ي يدارو یابیارز )2

رانیشرفته در ایپ

یس درمانیسالمت در خصوص مغناط يفناور یابیارز )3

يل به روش منطقه ایاستر يفناور یابیارز )4

ع شواهد موجودیماران سوء هاضمه: مرور سریب ي) براره (اوره ( یآزمون تنفس يفناور یابیارز )5

ز جامع سرطانکمر يراه انداز يفناور یابیارز )6
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ماران مبتال یدر درمان ب ي يا دارویسه یدر مقا ي يدارو ینه اثربخشیو هز یاثربخش یابیارز )7

ه به 

ي يدارر بریتصو يسالمت در مورد فناور يفناور یابیارز )8

ي يسالمت در مورد فناور يفناور یابیارز )9

سه با یماران گوناگون در مقایب يبرا کیکبه تف يه روده ایآماده مورد استفاده در تغذ يسالمت پودرها يفناور یابیارز )10

یروش سنت

یابتیماران دیدر درمان ب ین انسانیبا انسولسه ین آنالوگ در مقایانسول یاثربخش -نهیو هز ینیبال یمرور نظام مند اثربخش )11

فیدار خفیدر درمان آسم پا و و  ،  با سه آن با یو مقا ی یابیارز )12

یوگرافیآنژ يسه آن با روش جاری) و مقا(( یسالمت اولتراسوند داخل عروق يفناور یابیارز )13

یکپزش يربرداریتصو يجار يسه آن با روش هایو مقا ي يچه ایماه یلتکاس يربرداریتصو يفناور یابیارز )14

ن عمل در درمان سرطانیح یسالمت روش پرتودرمان يفناور یابیارز )15

ي يدستگاه الغر يفناور یابیارز )16

ه دستگاه  يفناور یابیارز )17

ع با استفاده از الرو مگس از نوع  یابتید يسالمت در درمان زخم پا يفناور یابیارز )18

عوارض و  یر تهاجمیت غیریبدون ماوراء بنفش) در مد یعی(درمان با تابش اشعه طب ي يفناور یابیارز )19

جراحات حاد و مزمن

يجار يسه آن با روش هایشنال و مقاکفرا زر زر یل يفناور یابیارز )20

يجار يسه آن با روش هایو مقا ین برون اندامکسنگ ش يفناور یابیارز )21

يجار يسه آن با روش هایو مقان ت پرتوان یساندراکزر الیدستگاه ل يفناور یابیارز )22
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 )((نظام سالمت يطرح هاي مطالعات کاربرد

اي افزایش تقاض، خشونت، پرخطراختالالت ناشی از رفتارهاي ، شیوع روزافزون بیماریهاي غیرواگیر و بعضی بیماریهاي واگیر

بخش  يروش یپ ين چالش هایاز مهمتر نگري در بخش سالمت ضرورت جامعو  ها جامعه براي دریافت خدمات و افزایش هزینه

 )((نظام سالمت يمطالعات کاربرد. طلبد یرا م يجانبه اهمه ن چالش ها تالش مضاعف و یعبور از ا. شور استکسالمت 

 هاي مناسب حلگیري سطوح مدیریتی و ارائه راهتصمیم، اطالعات مناسب براي حل مشکالت و مسائل اجراییبا هدف تولید 

 . شوند طراحی می

، یکدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت يقات و فناوریقات سالمت و معاونت تحقیتحق ین موسسه ملیبر اساس تفاهم نامه ب

نون سه دوره کن راستا تایدر هم. قرار گرفت یبر عهده موسسه مل ي رح هاي مدیریت و نظارت ط، بررسی، فراخوان ملی

افت یطرح پیشنهادي در 190ه در پاسخ به آنها کقات نظام سالمت در قالب فراخوان اعالم شده است یتحق یمل يت هایاولو

دهنده استقبال و پاسخ محققین  نشان نمودار زیر. درصد) مورد تصویب قرار گرفتند 36طرح (حدود  68از این میان . ده استیگرد

 سراسر کشور به فراخوان هاي فوق الذکر است: 

 

 

 

 

 

 

 

43
53

94

1388 1389 1390

ه روند ارایه طرح هاي پیشنهادي محققین سراسر کشور در پاسخ ب

HSRفراخوان طرح هاي 
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37

کل ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠

روند تعداد طرح هاي پژوهشی پیشنهادي و مصوب موسسه ملی  

HSRتحقیقات سالمت در حیطه 

طرح پیشنهادي طرح مصوب
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 فهرست پروژه ها

 افتهیالف) خاتمه 

 سه با روش مراقبت مرسوم در نوزادان نارسیدر مقا یروش مراقبت مادرانه آغوش ینه اثربخشیهز یابی) ارز1

  1387در سال  يشهرستان سار یدولت يبخشها یز درمانکو عوامل مرتبط با آن در مرا یوگرافیراد ریرار تصاوکزان تیم یبررس) 2

   1388ن زهرا در سال ییت شهرستان بویجمع یخدمات درمان يتقاضا بر ا یابیارز) 3

 ران یر پنج سال در ایان زکودک يروس برایون روتاویناسیسکوا یاثر بخش -نه یو هز يسودمند - نهین هزییتع) 4

ت نظام سالمت در یریدانشگاه در مد یمصوب معاونت پژوهش يافته هایخاتمه  ی یپژوهش يج طرحهایاربرد نتاک یبررس )5

     86تا  82تابعه دانشگاه از سال  يمعاونتها

          مارستانیدر ب ت ت یفعال يبر مبنا یابینه یروش هز یبررس يولوژیشده خدمات بخش راد متما يمحاسبه بها) 6

 )    1387گلستان اهواز ( یدرمان – یآموزش

                1386لرستان در سال  یکدانشگاه علوم پزش یآموزش يمارستان هاینه بیفصول و مواد هز یقیمطالعه تطب) 7

 رانیتال در بازار سالمت اکولورکسرطان  يمنتخب غربالگر يروش ها ینه اثر بخشیهز یابیارز) 8

 ران                                        یا یین در بازار دارویدیلوپکیدوگرل و تیلوپک يداروها یاثر بخش -نه یهز یابیارز )9

در  یدرمان يمه هایسه آن با تعرفه بیاظم (ع) و مقاک یامام موس یدرمان یز آموزشکنه تخت روز در مریهز یبررس) 10

                                        1387سال 

اصفهان  یکدانشگاه علوم پزش یکپزش یت و اطالع رسانیریده مدکان دانشیدانشجو یینه سرانه دانشجویبرآورد هز) 11

     85 یلیدر سال تحص

 1387اشت شهرستان شاهرود بهد يو خانه ها یدرمان یز بهداشتکنه تمام شده خدمات ارائه شده از مرایمحاسبه هز) 12

 يزیراشان با دانش بودجهک یکدانشگاه علوم پزشنه بهداشت و خا ییروستا یدرمان یز بهداشتکبودجه مر یبررس) 13

     1388جهت سال  یاتیعمل

 )        87ن سال ی(شهرستان البرز استان قزو یستم مراقبت بهداشتید و انتقال اطالعات در سینه تولیل هزیتحل )14

                           87ن در سال یشهرستان قزو ییخانواده  در جهت روستا کابت نوع دو توسط طرح پزشید يغربالگر یاثر بخش - نهیهز) 15

                                                     1386استان فارس سال  ییخانواده در مناطق روستا کطرح پزش ییاراک –نه یهز یبررس) 16

اهش آن در کمناسب به منظور  يارهاکشده و ارائه را ه  ینیش بیپ یجراح يها ر برنامه عملییعلل لغو و تغ یبررس )17

 88-87راز سال یش يمارستان نمازیاتاق عمل ب
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 یدر منطقه تحت پوشش مرکز توسعه اجتماع يبهداشت حرفه ا يان نسبت به استانداردهایکارفرما ینگرش و آگاه ی) بررس18

 هیو ارتقاء سالمت اروم

 ن شهر تهرانیعدالت در سالمت دهان در بالغ ی) بررس19

 رانیا يمناسب برا يه الگویشور و اراکمه سالمت دهان در چند یج نظام بیرا يوه هایش یقی) مطالعه تطب20

                                                                                          شورکاستان   30آن در  يه اواسط يرهایان و نقش متغکودک) رابطه درآمد و سالمت 21

ب) در دست اجرا

 ران ین روش آموزش آن در این موثرترییان و تعکبر شواهد در دندانپزش یمبتن یکدندانپزش ت ت یوضع ی) بررس1

 ردهاکن عملیرد استفاده از بهترکیاز مدل رو يریبا بهره گ يشهر تهران طرح مداخله استم ثبت سرطان ی) ارتقا س2

 شورکاستان  5ت در یبر جمع ینظام ثبت سرطان مبتني) راه انداز3

 رانیپرمخاطره مادران در ا يامدهاینظام مراقبت پ يو اجرا ی) طراح4

 رانیا يخانواده در روستاها کبرنامه پزش یابی) ارز5

 یسمیرومات يها يماریثبت اطالعات ب یستم ملیس يو راه انداز یطراح) 6

 ت داریبه مقامات صالح یکپزش يس قانون گزارش اجباریش نوین پیران و تدویا ینظام حقوق ی) بررس7

 یمارستانیب یه و دفع مواد زائد عفونیتصف يبرا یبا دفن بهداشت يزباله سوز یاثر بخش –نه یسه هزی) مقا8

 یینینیتامی) و و ي ينهایتامیمبود وکاز  یوز ناشیسیو پر ن کیمگالو بالست یم خونکه ویوضع تغذ بررسی) 9

 ستییتحت پوشش اداره کل بهز منتخب در سالمندان ساکن خانه هاي سالمندان یوع افسردگیو ش

 یسوختگ يدر درمان عفونتها کیوتیب ی) راهکارهاي بهینه سازي تجویز آنت10

ساز رانندگی بر تغییر نگرش به ایمنی رانندگی در هنگام مکالمه با ارزیابی تاثیر استفاده از آموزش رانندگی با شبیه) 11

 تلفن همراه

 ت مردمکان مشاریانجیم يبرا يسالمت محور ي) راهنما12

 تعیین اولویتهاي پژوهشی در سالمت زنان) 13

در خصوص ارتقائ رفتارهاي پیشگیرانه مواجهه با آلودگی هوا در ) طراحی و ارزشیابی الگوي آموزشی تئوري محور 14

 يزنان باردار به منظورکاهش پیامدهاي مادري و جنینی دردوران باردار

 یجهان يمناسب مطابق با استانداردها يران و ارائه الگویدر ا ییه دارویدارو و مواد اول يدگذارکت یوضع یبررس) 15

 سالمت محور) طراحی مدل و الگوي رسانه 16
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 1391رابطه بیمه هاي درمانی با دسترسی و استفاده از خدمات دندانپزشکی در بالغین داراي تلفن ثابت در ایران در سال ) 17

 1390ماران قلب و عروق شهر  اصفهان در سال یدر ب یدرمان یصیاز خدمات تشخ يدر بهره مند یعدالت مال یبررس) 18

 ي از دارو در سطح خانوارهاي ساکن تهرانارزیابی دسترسی و بهره مند) 19

 1389-1370 يران: سالهایمختلف ا يازدست رفته عمر در استانها يسالها ير شاخص نابرابریس ی) بررس20

 ییجه نهایبر نت ي ينه استفاده از فناوریدر زم یماران قلبیدر خصوص اثر مشاوره با ب یفیک)  مطالعه 21

 متسالمت يفناور یابیارز

 سببررسی وضعیت تبدیل نتایج پژوهش هاي انجام شده با رویکرد مشارکت جامعه به عرصه عمل در ایران و ارائه راهکارهاي مناسب) 22

 یفیک مطالعه کی: رانیدر ا  و خانواده یقات در خصوص سالمت جنسیانجام تحق يت هایمحدود یبررس )23

   از این شواهد سیاست گذاران نظام سالمت استفاده بررسی تاثیر ارائه  شواهد  علمی عدالت در سالمت  بر ) 24

 رانیا یاسالم يت در نظام سالمت جمهوریمعلول يه تجارب افراد دارایوابسته به سالمت برپا يازهاین یشناس داریمطالعه پد) 25

 ل ارزیابی ریسک فرآیند جراحی قلب با مدل ) 26

 شنهاد مداخالتیران و پیا يحات مؤثر بر سالمت در جامعه شهریت تفریوضع ی) بررس27

 -اصفهان)، ستان بلوچستانیس، بندرعباس، رمانک، شور (خوزستانکاستان  5در  ییگرما يهااز موج یافزوده ناش يها) مرگ28

 )1380-1390ساله ( 10 یدر فاصله زمان یزمان يمطالعه سر کی

       ) تعیین شاخص هاي ایمنی بیمار در بیمارستان ها و ارزیابی بیمارستان هاي استان آذربایجان شرقی در زمینه 29

 شاخص هاي انتخاب شده

فرهنگی با هدف پایش و ارتقاء سالمت مراقبین خانوادگی از -طراحی ابزار بررسی وضعیت سالمت بومی) 30

 بیماران روانی مزمن

 يماریب یگزارش ده يارتقا يبرا ین بخشیب يارک) ارائه مدل هم31

خوزستان و هرمزگان  با لیشمانیوز هاي ، قزوین، یزد، آذربایجان شرقی، ) آشنائی مربیان بهورزي استان هاي اردبیل32

پوستی و احشائی و  توانمند سازي آنها جهت  آموزش به بهورزان بمنظور بیماریابی سریع و بموقع این بیماري ها در 

 استان هاي مربوطه  

 )  بررسی آگاهی مبتالیان به دیابت در مورد نحوه نگهداري و مصرف انسولین در استان هاي یزد و کرمان33

 یخدمات سالمت اجتماع كه سالمت در تداریاول يه مراقبت هاکشب يردهاکارکنقش و  ی) طراح34

 یآموزش يمارستان هایدر ب مه  مار با استفاده از پرسشنامه  یب یمنیدر مورد فرهنگ ا ینگرش پرسنل درمان ی) بررس35

 تهران یکتابعه دانشگاه علوم پزش
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 انیرانیا جهت سنجش نشاط ایاس معتبر و پایمق ی) طراح36

 غرب ایران بهبود کنترل  و پیشگیري از معلولیتها و ناهنجاریهاي مادرزادي: یک مطالعه موردي در شمال يالگو) 37

 شنهاد فهرست خدمات سالمتیالن شهرها و پکنان یه نشیسالمت حاش يازهاین یابی) ارز38

شاخصها و ابزارهاي  سنجش عدالت در سالمت زنان، ) مرور مفاهیم39

 ) تدوین راهنماي مصاحبه با بیماران با رویکرد معنوي40

 یید رجایمارستان قلب شهیون عروق کرونر و عوامل موثر بر آن دربیزاسیعوارض کاتتر ی)  بررس41

 شورک یدرمان یز آموزشکآن در مرا یابیارز يمار  و  شاخص هایاستقرار منشور حقوق ب ين الگوی) تدو42

 ابزار سنجش قضاوت بالینی پرستارانو روانسنجی  ) طراحی43

 يهاشاخص ها و ارتقاءیان غذاخوریمتصد یت بهداشتکمشار يه بر رویاروم يهایغذاخور یبهداشت ير درجه بندیتاث ی) بررس44

 یبهداشت

) ارائه مدل مناسب جهت مداخالت اجتماع محور سالمت روان در شهر تهران45

 ه و عوامل موثر بر آنیکارکنان مرکز بهداشت اروم یت شغلیرضای) بررس46

 استان کرمان ییو روستا يشهر یدرمان یت ها در مراکز بهداشتیا و فوریت بالیریابی برنامه ارتقاي مدیاجرا و ارزش، طراحی) 47

طرح هاي سند سیاست ارتقاي خدمات اورژانس بیمارستانی

، يم سازیوتصم ياست گذاریس ین علمینو يوه هایاز ش يریبهره گ، ازها و مخاطرات سالمت افراد و جوامعیق نیشناخت دق

باال بودن مرگ و میر . نظام سالمت مطرح است یاصل يردهاکارکاز  یکیمن به عنوان یو ا یفیکنان از ارائه خدمات یاطم

ار روند افزایش ب، و بار بیماریها ناشی از حوادث رانندگی و آسیب ها که نیازمند خدمات فوریتی با کیفیت مطلوب است

لزوم ارتقاء مستمر کیفیت خدمات ، توجه به اورژانس ها و فوریت ها به عنوان اهداف کالن، مراجعه مردم به اورژانس ها

 سند سیاست ارتقاء بخش هاي اورژانس بیمارستانین یتدو يل مهم برایاز جمله دال ت بیماراناورژانس و افزایش رضای

 . است

معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و  یکپزش يتهایت حوادث و فوریریز مدکمر يارکقات سالمت با همیتحق یموسسه مل

 یقاتیتحق ییطرح ها ين و اجرایاقدام به تدو یانمارستیاورژانس ب يته راهبردیمکبرنامه جامع  يدر راستا، یکآموزش پزش

   . رده استک یمارستانیب ياورژانس ها یجهت سامانده
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فهرست پروژه ها

 مصوب يالف) طرح ها

در قالب دستورالعمل دانشگاهی  ی تعیین مشکالت رساندن به موقع بیماران به اورژانس و تدوین راهکارهاي عملیاتی  )1

د پس از ترخیص بیمارستانینتدوین مدل ارتقاي فرای )2

طراحی مرکز آموزش مهارتهاي بالینی و مدیریتی طب اورژانس )3

استانی ياست گذاریو س یاتیعمل ياربرکشگر) بخش اورژانس با یداشبورد (صفحه نما یطراح )4

ت  تروما و استقرار سامانه ثبت آنیریل وضع موجود سامانه مدیتحل )5

پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستانطراحی مدل محاسبه جبران خدمت  )6

نمونه تهران يمارستان هایا در اورژانس بیخطر بال یابیارز )7

نیاز سنجی و طراحی دوره آموزشی کارشناسان ستادي و استانی اورژانس و پایلوت آن )8

مردم  يبرا یآموزش يام و محتوایپ یابیو ارزش یطراح، دیتول )9

بیمارستانی یز درمانکات بحران در مریرین دستورالعمل مدیتدو )10

طراحی دوره بازآموزي ارتقاي مهارتهاي ارتباطی در اورژانس بیمارستان از نگهبان تا پزشک (مرحله طراحی) )11

رد ارائه خدمات در کعمل يو ارتقا ينه سازیل صف در بهیتحل يوه تئوریات: شیرد پژوهش در عملکیرو يریارگکب )12

(ره) ید بهشتیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یکدانشگاه علوم پزشن (ع) یمارستان امام حسیبخش اورژانس ب
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 یدر حال بررس يب) طرح ها

 یمارستانیبخش اورژانس ب  یو پرسنل يردکارایه استانداردهاي عمل )1

یمارستانیبخش اورژانس ب یو پرسنل يردکعمل ين ارائه استانداردهایگزیطرح جا )2

بخش هاي اورژانس و ارایه راهکارها و مداخالت الزم جهت رفع یا کاهش آنهاانواع و علل خطاهاي پزشکی در ، بررسی شیوع )3

یمارستانیبحران اورژانس ب یکیزیف ين استاندارد فضایتدو )4

نایمارستان سیدر اورژانس ب یمارستانین اورژانس بیت آنالیستم هدایاستقرار س )5

یمارستانیاورژانس ب يرد بخش هاکعمل یابیارز یمل ين شناسنامه شاخص هایتدو )6

یمارستانیند ارائه خدمات در بخش اورژانس بیفرا ين استاندارد هایتدو )7

 

 

21

12

طرح پیشنهادي طرح مصوب

المت  تعداد طرح پیشنهادي و مصوب موسسه ملی تحقیقات س

در حیطه اورژانس پیش بیمارستانی
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 طرح هاي سایر موضوعات اولویت دار نظام سالمت

نظارت بر  یاز اهداف موسسه مل یکی، رانیا یاسالم يقات سالمت جمهوریتحق یبر اساس ماده سه اساس نامه موسسه مل 

م یاست گذاران و تصمیس، یکوزارت بهداشت درمان و آموزش پزش ير واحد هایسا يسو ه ازکاست  ییطرح ها يحسن اجرا

 يطرح پیشنهادي (به استثنا  68نون کن هدف تا یجهت تحقق ا یموسسه مل یپژوهش يشورا. شود یران درخواست میگ

خدمات اورژانس  سند سیاست ارتقايينظام سالمت و طرح ها يمطالعات کاربرد، سالمت يفناور یابیارز يطرح ها

 . ب  قرار گرفته اندیطرح مورد تصو 45بیمارستانی) را دریافت و بررسی کرده که از این میان 

، يقات فناوریتحق، بهداشت، ت و منابعیریتوسعه مد يمعاونت ها، قات سالمتیتحق ین طرح ها به سفارش موسسه ملیا

معاونت ، یکوزارت بهداشت درمان و آموزش پزش يذاراست گیس يشورا، یکدرمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزش

 دفتر سالمت، رانیتو پاستور ایانست، شورکت بحران وزارت یریسازمان مد، ياست جمهوریر يو نظارت راهبرد يزیبرنامه ر

ت معاونا یاهش خطر بالکت و یریواحد مد، ریر واگیغ يهایماریت بیریز مدکمر، ریواگ يهایماریت بیریز مدکمر، تیو جمع

شگاه مرجع معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش یت آزمایریمد، یکوزارت بهداشت درمان و آموزش پزش یبهداشت

 . ردندگمیرمان اجرا ک یکو دانشگاه علوم پزش یکپزش

 

 

68
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طرح پیشنهادي طرح مصوب

طرح هاي پیشنهادي و مصوب در موسسه ملی تحقیقاتتعداد

سالمت در سایر حیطه هاي اولویت دار نظام سالمت
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 فهرست پروژه ها

 افتهیالف) خاتمه 

رانیا یاسالم يت در جمهوریسالمت و جمع یلوت بررسیپا يپرسشنامه و اجرا يساز یینها، یطراح )1

ن ران یا یاسالم يت جمهوریجمعو چندگانه سالمت  يمطالعه شاخص ها )2

شورک يمارستان هایاورژانس ب يت بخش هایل وضعیتحل )3

تحلیل وضعیت آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکی کشور و پیشنهاد مداخالت )4

رانیا یاسالم يسالمت جمهور یده بانینظام د یطراح )5

 ن المللییب درمان و آموزش پزشکی در عرصه کمک هاي بشردوستانه، راهکارهاي ارتقاء عملکردهاي وزارت بهداشتن یتدو )6

پاکستان 2010ل یربه سجبر اساس ت

یی در نظام سالمت مخاطرات آب و هواآمادگی و پاسخ به برنامه  و آزمون نیتدو )7

رانیا یاسالم يدر جمهور یعیحوادث طب یبازتوان یتدوین طرح جامع مل )8

 ب) در دست اجرا

وهمراه با ادجوان  بامخلوط با ورا ماژوریشمانیی واکسن کشته لیمنی زایزان اثر بخشی و ایابی میارز )1

 ییوز احشایشمانیکنترل ل منظوره ران بیصاحبدار مناطق بومی کاال ازار در شمال غربی ا در سگ هاي 

در انسان 

نده یحال و آ، گذشته، شورکت یل روند جمعیتحل )2

رگروه ها یشور در مناطق مختلف و زکت یل جمعیتحل )3

تهران يشهر یدرمان یا در مراکز بهداشتیت بالیریبرنامه ارتقاء مد یابیاجرا و ارزش، یطراح )4

یعیدر برابر مخاطرات طب یت عمومیجمع یآمادگ یابیستاندارد ارزا يهاپرسشنامه  یطراح )5

 یتیران بر اساس مطالعه جمعیت در ایمصدوم ينه هایهز شدت و، وعیش یبررس )6

ت هایا و فورین کتاب مرجع سالمت در بالیتدو )7

ستان و بلوچستانیاز در مناطق منتخب استان سیمولد م يمگس ها ییایو پراکنش جغراف ی ستی یتنوع ز )8

طراحی مدل بومی محاسبه ارزش نسبی خدمات سالمت (جزء حرفه اي) )9

بخش سالمت  یانسان يروین ين سند تقاضایو تدو یطراح )10

یدر علوم بهداشت و ارشد و  یارشناسک يد در رشته هایجد يرشته ها يبرا ین برنامه درسیانتخاب و تدو، یاز سنجین )11
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 شدن برنامه یاتیعمل ي(در راستا و شهرستان یاستان، یجامع سالمت در سطح مل يت برنامه هایریمدل و نظام مد یطراح )12

)شورکپنجم توسعه و نقشه جامع سالمت 

راهنماي بالینی ملی کمردرد يه هایت از توصیتبع اثربخشی -هزینهو  راهبردهاي اجرا بررسی )13

تدوین تقویم پیمایش هاي ملی سالمت در ایران )14

ر یرواگیغ يها يمارینترل بکو  يریشگیپارچه پکیت یریمد ین سند ملیت و تدویل وضعیتحل )15

سازمان ها و نهاد ها  ، وزارتخانه ها ، یدستگاه ها در سطح مل يسالمت محور یابیابزار ارز یطراح )16

ران یشور اک یکص پزشیتشخ یشگاهیز آزماکبه مرا ییایجغراف یمدل دسترس یطراح )17

شورک يبراار مناسب کمختلف به منظور ارایه راه يشورهاکمان مادران و پدران در یپس از زا یت و آثار مرخصیوضع یبررس )18

ال هان) در سیک، يهمشهر، رانیشور (اکراالنتشار یثکت مطالب چاپ شده مرتبط با سالمت در سه روزنامه یفیک یبررس )19

مطالعه پنل)  کی(  1384قات انجام شده در سال یج تحقیسه آن با نتایو مقا 1389

د بر تجربه زلزله بم و زرند)  یک(با تا یعیطب يایت زنان در حوادث و بالکمشار یبررس )20

منطقه در 2010 تا 2000 سال از سالمت وضع روند تحلیل و 2010 سال در سالمت وضعیت رصد گزارش و تدوین ارزیابی )21

1404 ایران انداز چشم

نوع  یبایستان: ارزکو پا، هیکتر، مصر يشورهاکران و ینه نظام سالمت در ایت مقاالت منتشر شده در زمیوضع یابیارز )22

اربردکت یو قابل، تیفیک، مطالعه

ران در یمرتبط با ا يت هایا و فوریمختلف سالمت در بال ينه جنبه هایمقاالت منتشر شده در زم کیستماتیمرور س )23

یو خارج یداخل یپژوهش یمجالت علم

ده از ش يآور س جمعکوایپاروم و ویفالس يوم هایمختلف پالسمود يزوله هایا یکیو ژنت یستیره زیذخ کجاد بانیا )24

رانیا کینقاط آندم

 1391رمان سال ک: شهر يمطالعه مورد، شهر سالم يشاخص ها یبررس )25

ت قات سالمیتحق یو موسسه مل ياستگذاریس يشورا كمشتر یتخصص ينشستها يج برگزاریند و نتایفرآ یابیارز )26

 استقرار نقشه تحول در نظام سالمت يالگو یطراح )27

90تا  83مراقبت عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر طی سال هاي ارزشیابی فرآیند برنامه  )28

ریدهه اخ یا در نظام سالمت طیت خطر بالیریمد ياست ها و برنامه هایس یابیارز )29

در سه  یشیآزما يبراساس مطالعه و اجرا یمارستانیت بحران بیریاستقرار سامانه مد ياستاندارد راهنما ين الگویتدو )30

مارستان منتخب تهرانیب
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ه سالمتیاول يقات مراقبت هایاثر تحق یابیارز )31

مناسب يارهاکو ارائه راه یو درمان یت خدمات بهداشتیریرشته مد يچالش ها یبررس )32

                         یکوابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزش یقاتیز تحقکت دانش در مرایریو مد یازمانسفرهنگ  یبررس )33

 ) یشاهنگی( فاز پ
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 cd مانfدپار h iع ماkناl ین n ت یو روشoداp 
 دکتر علیرضا اولیایی منشمدیر گروه: 

 نسترن مداح، پریسا ابوییه:همکاران گروه:

 

 مقدمه

 ید شواهد علمیتول. ت نموده استیشروع به فعال 1388از سال  پرداخت در نظام سالمت يها روش و یمال منابع نیتام دپارتمان

 مه در نظام سالمت از اهمینظام پرداخت و تعرفه و ب، ین منابع مالیمرتبط با اقتصاد سالمت شامل تام يشاخص ها یده بانیو د

ن یا. نیز بر عهده آن میباشدالزم در خصوص استفاده از شواهد  يریگیارها و پکن راستا ارائه راهیدر ا. ن دپارتمان استیاهداف ا

 يارکر همیدهد و با سازمان هاي زیج میدر سطوح مختلف را ترو ياقتصاد یابیارز يها یکنکدپارتمان همچنین استفاده از ت

 دارد: يمستمر يها

(جهت تدوین  کیدرمان و آموزش پزش، استاندارد و تعرفه سالمت وزارت بهداشتن یتدو، يفناور یابیل ارزکاداره  ·

ن معاونت سالمت یتفاهم نامه سه جانبه اي ب، 1388در این راستا در سال . ي يپروژه ها يالگو و اجرا، 

قات سالمت به امضا رسید) یتحق یشور و موسسه ملک کیزات پزشیل تجهکاداره ، سابق

زات پزشکیاداره کل تجهی ·

اداره کل نظارت بر امور دارویی سازمان غذا و دارو ·

 کیدرمان و آموزش پزش، دفتر بودجه وزارت بهداشت ·

درمان و آموزش پزشکی، گذاري وزارت بهداشت شوراي سیلست ·

درمان وآموزش پزشکی، مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت ·

رانیز آمار اکمر  ·
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 پروژه هاي پژوهشی 

 يشورکبزرگ  ياز طرحها یکی 87در سال سالمت یمل يمطالعه حساب ها ):مت (سالمت ( یمل يهاطرح حساب ·

ان ریز آمار اکقات سالمت و مریتحق یموسسه مل يارکو هم کیدرمان و آموزش پزش، ت وزارت بهداشتیه با تولکاست 

 . انجام گرفته است 90تا  88طی سال هاي 

ر یغ یو عموم یخصوص، یدر بخش دولت یمارستانیسورات بک یبرون و درون سازمانزان و علل و عوامل یمیبررس ·

 اهش آنک يارهاکن راهییو تع یدولت

 مصرف خدمات يدر بخش سالمت به منظور اصالح الگو یدولت یتیع منابع حمایتوز يوه هایش یقیمطالعه تطب ·

 از آن يریشگیز و پیفاجعه آم ينه هاین هزین در جهت تامیریص منابع خیتخص ين الگویتدو ·

نگهداشت  يارانه ها برای يهدفمندساز ين و پس از اجرایدر ح یدولت يارانه هایرد کنه یهز يضرور ينه هایهز یبررس ·

وضع موجود

:اجرا شده است سالمت به شرح ذیل يفناور یابیارز يمجموعه طرح ها ·

o انبر انعقاديین موردي با فاکتورهاي مدرما"با روش  "منی با دوز متوسطیالقاي تحمل ا "سه روش درمانییمقا" 

تر باالید واجد آنتی بادي مهارکننده با تیشد لی  لی  یماران هموفینه اثر بخشی در بیاز لحاظ هز

o ي يفناور یابیارز

o ي ياز باردار يریشگیروش پ يفناور یابیارز

o یمیتنظ یدستگاه ترموگراف يفناور یابیارز ))(

o زریبا استفاده از ل یینایاصالح ب يروش ها یاثربخش –نه یل هزیو تحل ر زر یل يفناور یابیارز

o ي يفناور یابیارز

o اال (ز با شدت باال (کاولتراسوند متمر يع فناوریسر یابیارز(

o سه با یمقا ا دریژیبرومالیو ف ین در درمان نوروپاتیپرگابال یاثربخش -نهیو هز ینیبال یمرور نظام مند اثربخش

جیرا يداروها

o جیار يسه با داروهاینه در مقایاگزمستان در درمان سرطان س یاثربخش -نهیو هز ینیبال یمرور نظام مند اثربخش

o یسکو تایسل استرکسالمت دستگاه ل يفناور یابیارز

oفوتانايفناورينه هایو هزیرامون اثربخشیع شواهد پیمرور سر

o گاه دستگاه  يفناور یابیارز
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o ي ينور یماموگراف يفناور یابیارز

o غز (مغز ( یسیمغناط یکتحر يفناور یابیارز(

o شرفته یماران مبتال به سرطان پروستات پیدر درمان ب ي يست هایسه با آگونیدر مقا ي يدارو یابیارز

o یس درمانیسالمت در خصوص مغناط يفناور یابیارز

o يل به روش منطقه ایاستر يفناور یابیارز

o ع شواهد موجودیماران سوء هاضمه: مرور سریب ي) براره (اوره ( یآزمون تنفس يفناور یابیارز

o ز جامع سرطانکمر يراه انداز يفناور یابیارز

o ماران مبتال به آسم یدر درمان ب  با سه با یدر مقا ی ینه اثربخشیو هز یاثربخش یابیارز

o ي ير برداریتصو يسالمت در مورد فناور يفناور یابیارز

o ي يسالمت در مورد فناور يفناور یابیارز

o ینتسه با روش سیماران گوناگون در مقایب کیکبه تف يه روده ایآماده مورد استفاده در تغذ يسالمت پودرها يفناور یابیارز

o یابتیماران دیدر درمان ب ین انسانیسه با انسولین آنالوگ در مقایانسول یاثربخش -نهیو هز ینیبال یمرور نظام مند اثربخش

o فیدار خفیدر درمان آسم پا و و  ، ، ،  با سه آن با یو مقا ی یابیارز

o یوگرافیآنژ يسه آن با روش جاری) و مقا(( یسالمت اولتراسوند داخل عروق يفناور یابیارز

o کیپزش يربرداریتصو يجار يسه آن با روش هایو مقا ي يچه ایماه یلتکاس يربرداریتصو يفناور یابیارز

o ن عمل در درمان سرطانیح یسالمت روش پرتودرمان يفناور یابیارز

o ي يدستگاه الغر يفناور یابیارز

o ه دستگاه  يفناور یابیارز

o ع با استفاده از الرو مگس از نوع  یابتید يسالمت در درمان زخم پا يفناور یابیارز

o عوارض  یر تهاجمیت غیریبدون ماوراء بنفش) در مد یعی(درمان با تابش اشعه طب ي يفناور یابیارز

و جراحات حاد و مزمن

o يجار يسه آن با روش هایشنال و مقاکفرا ر زر یل يفناور یابیارز

o يجار يسه آن با روش هایو مقا ین برون اندامکسنگ ش يفناور یابیارز

o يجار يسه آن با روش هایو مقان ت پرتوان یساندراکزر الیدستگاه ل يفناور یابیارز



47

+*ل 
Pھارم

 
 تب و گزارش هاي منتشرهک

سالمت  یاجتماع يننده هاکن ییون تعیسیمک ییتاب ترجمه گزارش نهاکن یا نسل: یک یدر ط یعدالت یکتاب رفع ب ·

. باشد یم "" "با عنوان  یسازمان بهداشت جهان

سالمت یمل يتاب گزارش طرح ملی حسابهاک ·

سالمت يفناور یابیگزارشات ارز يتاب چند جلدک ·

 

 برنامه هاي آموزشی 

و  ن استانداردیتدو، يفناور یابیل ارزکسالمت به سفارش اداره  يفناور یابیدر ارز ياقتصاد یابیارز یارگاه آموزشک ·

کیدرمان و آموزش پزش، تعرفه سالمت وزارت بهداشت

 درمان، کارگاه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت به سفارش دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت وزارت بهداشت ·

 کیو آموزش پزش
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 w n`و vور  یابال  K دپارfمان سالBت 
 دکتر علی اردالن مدیر گروه:

 همکاران گروه:

 ،دکتر امیر نجاتی، وطندوستدکتر حسن ، دکتر کاظم ندافی، دکتر علی اکبري سارياعضاي هیئت علمی:  ·

 ،دکتر کورش هالکویی نایینی، دکتر علیرضا جعفري، دکتر حسین جباري، دکتر محمدجواد حسین زاده

، قدمدکتر محمد افضلی م، دکتر آنیتا سبزقبایی، دکتر محمود نکویی مقدم، دکتر حمیدرضا خانکه، دکتر مهدي زارع

 ر سید علی آذیندکت، دکتر نادر توکلی، معصومیدکتر غالمرضا 

 ، دکتر عباس استاد تقی زاده، دکتر جواد بابایی، دکتر محمدجواد مرادیان، دکتر الهام احمدنژادسایر همکاران:  ·

 دکتر حسین رجایی، سمیرا پورحسینی، دکتر مجید اشرف گنجویی، ساناز سهرابی زاده، مریم کندي

 مقدمه

درمان و آموزش پزشکی تاسیس شد و ، با حمایت وزارت بهداشت 1384دپارتمان سالمت در بالیا و فوریت ها در سال 

بعنوان همکار علمی وزارت ، ضمن همکاري نزدیک با دپارتمان مربوطه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

در  این دپارتمان داراي شبکه گسترده همکاري علمی، عالوه بر آن. درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند، بهداشت

 ملی و بین المللی به شرح ذیل است: ، سطح استانی

سازمان مدیریت بحران کشور ، وزارت کشور ·

درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی وزارت بهداشت ·

درمان و آموزش پزشکی، واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت وزارت بهداشت ·

و درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشورمعاونت هاي بهداشت  ·

مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور ·

جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران ·

 موسسه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی ·

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ·
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نفت مرکز بهداشت و درمان سازمان صنعت  ·

ایستگاه تحقیقات سالمت در کرمان  ·

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ·

وابسته به دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد ز مرکز  ·

اروپا  ر عضویت در  ·

در جمهوري اسالمی ایران همکاري با دفتر سازمان جهانی بهداشت ·

همکاري با دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمی ایران ·

همکاري با دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد جمهوري اسالمی ایران ·

و تیم مدیریت بحران سازمان ملل مستقر در جمهوري همکاري با آژانس هماهنگی اقدامات بشردوستانه سازمان ملل  ·

اسالمی ایران

همکاري با کمیسریاي عالی پناهندگان سازمان ملل در جمهوري اسالمی ایران ·

در جمهوري اسالمی ایران  با همکاري با  ·
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 پروژه هاي پژوهشی 

20 2009در قالب گزارش جهانی بالیا  ي تدوین مخاطرات طبیعی ایران براي  ·

 محور در بالیا در جمهوري اسالمی ایران -اجرا و ارزشیابی مدیریت خطر مردم، طراحی ·

پروفایل مخاطرات طبیعی در جمهوري اسالمی ایران ·

 یی در نظام سالمت مخاطرات آب و هواملی آمادگی و پاسخ به برنامه  و آزمون نیتدو ·

 رانیا یاسالم يدر جمهور یعیحوادث طب یبازتوان یتدوین طرح جامع مل ·

 تدوین برنامه ملی سازگاري با تغییرات آب و هوایی در حطیه مدیریت و کاهش خطر بالیا در نظام سالمت ·

ا بومی سازي ایندکس ایمنی بیمارستان در برابر بالیا  ·

 طراحی و آزمون پرسشنامه استاندارد ارزیابی آمادگی خانوار براي مخاطرات طبیعی ·

 شهر تهران یدرمان یا در مراکز بهداشتیت بالیریء مدبرنامه ارتقا یابیاجرا و ارزش، یطراح ·

 و روستایی استان کرمان  يشهر یدرمان یا در مراکز بهداشتیت بالیریمد يبرنامه ارتقا یابیاجرا و ارزش، یطراح ·

 بررسی عوامل خطر موثر بر مرگ و صدمات در زلزله زرند  ·

 تجربه زلزله هاي بم و زرندتدوین برنامه ارایه خدمات به سالمندان در بالیا بر اساس  ·

 محور سیل برق آسا در استان گلستان-اجرا و ارزشیابی سامانه هشدار اولیه مردم، طراحی ·

بررسی نقش و عوامل موثر بر مشارکت زنان در مدیریت بالیا  ·
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 نشست ها و سمینارها

دپارتمان سالمت در بالیا و فوریت هاي نشست ها و سمینارهاي متعددي را با همکاري سازمان هاي ملی و بین المللی برگزار 

 کرده است: 

متعدد مصدومین سمینار تخصصی مدیریت ·

مانور ارزشیابی و سمینار تخصصی طراحی ·

سالمت نظام در بالیا خطر مدیریت و کاهش سمینار تخصصی دستاوردهاي  ·

بالیا برابر در ها بیمارستان سمینار تخصصی ایمنی ·

بالیا خطر سمینار تخصصی مدیریت ·

80 دهه بالیاي در سالمت نظام  هاي آموخته سمینار تخصصی درس ·

بالیا در نیازها و ها آسیب سمینار تخصصی ارزیابی ·

بالیا در اطالعات سمینار تخصصی مدیریت ·

طبیعی مخاطرات برداري سمینار تخصصی نقشه ·

درمانی مراز در بحران سمینار تخصصی مدیریت ·

بالیا محور مردم سمینار تخصصی مدیریت ·

بالیا در بیمارستانی پیش و بیمارستانی ریزي سمینار تخصصی برنامه ·

طبیعی سمینار تخصصی مخاطرات ·

ساخت انسان سمینار تخصصی مخاطرات ·

بالیا در عمومی سمینار تخصصی بهداشت ·

بالیا در تصاداق و سمینار تخصصی بیمه ·

 المللی بین بشردوستانه سمینار تخصصی اقدامات ·

 سمینار تخصصی رویکرد پیش فعال نظام سالمت به کاهش خطر بالیا ·

 سمینار تخصصی مدیریت مصدومین در حوادث پرتویی ·
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 برنامه هاي آموزشی

 با همکاريدر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران پودمانی بالیا  امه طراحی و تصویب برنامه همکاري در  ·

 درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  سالمت در بالیا و فوریتها با همکاري ه طراحی برنامه همکاري در  ·

شکیدرمان و آموزش پز، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی وزارت بهداشت و

 ،وزارت بهداشتمشارکت در تاسیس هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته سالمت در بالیا و حوادث در معاونت آموزشی  ·

 درمان و آموزش پزشکی

 ت سالمت  اي مدیریت خطر بالیا در نظامراحی و برگزاري چهار دوره دو هفتهط ·

 مالی هاي کوریکولوم این دوره با حمایت. هاي پزشکیمدیریت حوادث و فوریتبا مشارکت مرکز 

تدوین شده و  

 . انجام گرفت ط ارزشیابی بیرونی آن توسط 

مدیریت بیماري هاي وزارت بهداشت  با همکاري مرکز ی برگزاري دو دوره آموزشی  ·

 ت و حمایت 

در بالیاي مهم جهان با همکاري مرکز مشارکتی سازمان جهانی  ی تدوین سخنرانی هاي آموزشی اینترنتی  ·

، اندونزي، چین، در زلزله هاي هائیتی ا پنسیلوانیا ، بهداشت در دانشگاه پیتزبورگ

 سونامی جنوب آسیا و هوریکان کاترینا، پاکستان و بم
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کتب منتشرشده 

. 1389. درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت. ارزیابی خطر بالیا در بیمارستان . ذنوبی و، آنجفی ، آسبزقبایی ، عاردالن  .1

وزارت . ارزیابی خطر بالیا در نظام شبکه بهداشتی درمانی . صادقی قطب آبادي ف، مکندي ، مشریعتی ، عاردالن  .2

. 1390. درمان و آموزش پزشکی، بهداشت

اي                 برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت عمومی در بالیا و فوریت ه. و همکاران،  مگویا ، ممرادیان ، عاردالن  .3

. 1390. درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت

. 1387. دانشگاه علوم پزشکی تهران. راهنماي مبتنی بر نتایج براي برنامه ریزي هاي بهداشت عمومی. عاردالن  .4

 . 1388. برنامه آمادگی و پاسخ فوریت هاي دانشگاه علوم پزشگی تهران . ذنوبی و، عاردالن  .5

 (در دست چاپ)واژه شناسی خطر بالیا . ع آذین س، مرجایی ، عاردالن  .6

(در دست چاپ)نقشه راه مدیریت سالمت در بالیا در جمهوري اسالمی ایران . معصومی غ و همکاران، مرجایی ، عن الارد .7

و هوایی  برنامه ملی عملیات پاسخ نظام سالمت به مخاطرات آب. جواد بابایی و همکاران، محمد جواد مرادیان، عاردالن  .8

(در دست چاپ)

 مبانی بازتوانی در حوادث طبیعی (در دست چاپ). مرجایی  ، سهرابی زاده س، محمد فرید ل، عاردالن  .9
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nی ا�~ما{ی سالBت 7ؤّ}zه دپارfمان 
 دکتر بهزاد دماريمدیر گروه: 

همکاران گروه:

وزارت بهداشت  یات علمیدکتر عباس وثوق مقدم (عضو ه، ارشناس خبره و مشاور مستقل نظام سالمت)کدکتر کامل شادپور(

ان یرن ساالیتر حسکد، )کیوزارت بهداشت درمان و آموزش پزش یات علمی(عضو ه یتر نرگس رستمکد، )کیدرمان و آموزش پزش

ات امناء یارشناس خبره حوزه امور هکدکتر سیامک عالیخانی (، ) کیوزارت بهداشت درمان و آموزش پزش یات علمیعضو ه( زاده

 یات علمیان (عضو هیتر سعادت ترابکد، )یاسالم يمجلس شورا يز پژوهش هاکبناب (محقق مر يم رهبریتر مرکد، دانشگاه ها)

 )همدان کیدانشگاه علوم پزش

سایر همکاران: 

 ، )ارشناس بهداشتک( یه خونانیمرض، ارشناس)ک(ي ارجمند فاطمه خلیل، )یارشناس ارشد رفاه اجتماعک( زاده یفاطمه حاج نق

 )زبانارشناس ارشد ک( یافسانه عباس، )برنامه ریزي شهري ارشناس ارشدک( ین مشرقینسر

 مقدمه

فه یو وظه دک، قات سالمت استیتحق یموسسه مل  یقاتیتحق ياز گروه ها یکیسالمت  یهاي اجتماعمؤلفه  یقاتیگروه تحق

 استیس، مختلف يرا بر عهده دارد تا با روش ها "موثر بر سالمت یعوامل اجتماع یده بانیو د ید شواهد ملیتول "عمده

درمان ، وزارت بهداشت. دینما کمک "است هایسالمت در همه س "ر قرار داده و به استقرار راهبردیرا تحت تاث یعموم يها

، رخانه آنیو دب کشور ییت غذایسالمت و امن یعال يشورا، وزارت بهداشت ياست گذاریس يشورا، کیشو آموزش پز

 شانزده، )یت مردمکو مشار یاجتماع يشور (معاونت هاکوزارت ، کمیسیون اجتماعی مجلس درمان وون بهداشت و یسیمک

 یاتقیتحق يحوزه ها. هستند یقاتیگروه تحقن یبه عنوان مخاطبان ا یو عموم یست سازمان دولتیوزارتخانه و حداقل ب

 ر است: ین گروه شامل موارد زیت ایدر اولو

مختلف   يموثر بر سالمت در بخش ها یعوامل اجتماع يشاخص ها یده بانید يمطالعات الزم برا ·

 مختلف بر سالمت  يبخش ها یعموم ياست هایاثرات س یابیقات ارزیتحق ·

سالمت  جامعه   يت مردم در ارتقاکمشار ين مدل هایو همچن ین بخشیب يها يارکهم یاثربخش يارتقا يمطالعات الزم برا   ·

سالم  یوه زندگیش يو ارتقا ینترل عوامل خطر سالمتک ین بخشیب ياست هاین سیتدو يقات الزم برایتحق  ·
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 )یموثر بر سالمت جامعه (حوزه سالمت اجتماع یاجتماع يج رفتارهاینه توسعه و  ترویدر زم ياست گذاریقات مربوط به سیتحق ·

مان دپارت، ت سالمتیو رصد وضع ید شواهد ملیدر تول سالمت قاتیتحق یموسسه مل يعمل به اساسنامه و برنامه راهبرد يبرا

ش ید شواهد الزم افزایل داده تا دقت و سرعت در تولکیتش یقاتیم تحقیت یطه تخصصیح 8سالمت در  یاجتماع يها مؤّلفه 

. دیفراهم آ یقاتیحقت يافته هایردن ک یاتیعمل يبرا يشترین بیب  تضمین ترتیند و به اکدا ینفعان توسعه پیافته و ارتباط با ذی

 ن گروه ها عبارت است از: یا یلکسه هدف 

 تر  یموثر بر سالمت در حوزه تخصص یعموم ياست هایر قرار دادن برنامه ها و سیتحت تاث يد شواهد برایتول ·

 ) یحوزه تخصص 8سالمت (در  یاجتماع يها مؤّلفه نه یدر زم یتخصص يم هایت يت سازیرفظ ·

 قات سالمت یتحق یدات موسسه ملینفعان در تولیت ذکطه مشاریش حیافزا ·

، ران)است گذایس هژوی( یت طلبیاربرگ حماک، یقاتیگزارش تحق، یمقاله علم عبارت است از: یتخصص يم هایت یخروج

 . پرسشنامه ها و ابزار استاندارد، مرور نظام مند يتابچه هاک

   :ق به شرح ذیل استیتحق يت آنها برایو موضوعات در اولو یتخصص يم هایفهرست ت 

ر ت دیت این گروه عبارتند از سنجش ابعاد مختلف عدالت مرتبط به جنسیموضوعات در اولو ت:یسالمت و جنس )1

 ،(مرور نظام مند و  نظرات علما) یتینه عدالت جنسیدر زم ینیو د یرهنگف يدگاه هاید، یتیار و سالمت جنسک، رانیا

 شتر یسالمت ب يبرا یتیعدالت جنس يمداخالت مرتبط به برقرار، یتیعدالت جنس یداشبورد مل یطراح

ف یعربازت، حات سالم مردمینظام مراقبت تفر یت این گروه عبارتند از طراحیموضوعات در اولو حات و سالمت:یتفر )2

هاد شنیپ، (مرور نظام مند) یحات خانوادگیمختلف تفر يمدل ها یطراح، یرانیح سالمت محور در فرهنگ ایتفر

 نشاط مردم  يارتقا یسند مل یطراح، حات مردمیت تفریریمدل مد

 يه شهرهایحاش یعموم يازهاین نییت این گروه عبارتند از تعیموضوعات در اولو :ینیه نشیفقر و حاش )3

ن اکودکاست نامه یس، ه شهر و استقرار آنیحاش یه بهداشتکافته در شبیبسته خدمات ادغام  یطراح، بزرگ

 يسال تجربه جمهور یمداخالت مبارزه با فقر (س، ه شهر (مرور نظام مند)یمداخالت سالمت محور در حاش، یابانیخ

  ران)یا یاسالم

، یسالمت اجتماع یقاتیتحق يت هایاولو نییت این گروه عبارتند از تعیموضوعات در اولو :یسالمت اجتماع )4

در  یطیمداخالت مح، )ینید يبر فرهنگ و آموزه ها یان (مبتنیرانیسالم ا یاجتماع يمنشور رفتارها یطراح

 اد یاستقرار مداخالت خشونت و اعت يقات برایتحق، (مرور نظام مند) یسالمت اجتماع يارتقا
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، اصحاب رسانه در حوزه سالمت یآموزش يازهاین یعبارتند از طراحت این گروه یموضوعات در اولو رسانه و سالمت: )5

، تشنهاد مداخالیو پ هادر سطح ملی و استان مایصدا و س مرتبط سالمت ياست گذاریس يشوراهاکارکردهاي  یابیارزش

نقش خود  يفایتوب در ده سال گذشته در اکم يرد رسانه هاکعمل یابیارزش

مدل و  یت این گروه عبارتند از طراحیموضوعات در اولو سالمت: یاجتماع يهالفه مؤت یریسامانه مد )6

، المتسوست یمدل و دستورالعمل پ یطراح، یو شهرستان یاستان، یسالمت در سطح مل يزیبرنامه ر يدستورالعمل ها

 ام گزارانیتجربه پ یابیارزش، کیعلوم پزش يسالمت در دانشگاه ها یاجتماع يهامؤلّفه ت یریشنهاد سامانه مدیپ

    یشنهاد در سطح ملیسالمت و پ

در  يه خدمات سالمت معنویوه اراینه شیق در زمیت این گروه عبارتند از تحقیموضوعات در اولو :يسالمت معنو )7

 مربوطه  یآموزش يو دوره ها يبسته خدمات مشاوره معنو، مارستانیب

 ين ابزارهاییتع يمتون برا یگروه عبارتند از بررست این یموضوعات در اولو ابزار استاندارد و پرسشنامه ها: )8

 مرتبط  يف و ساخت ابزارهایتعر، موثر بر سالمت ینه عوامل اجتماعیاستاندارد در زم

 پروژه هاي پژوهشی 

 الف) خاتمه یافته 

قات یتحق يران (به سفارش شورایسالمت مردم ا يدر ارتقا یدولت ين سهم و نقش وزارت خانه ها و سازمان هاییتع ·

وقت)  ییت غذایسالمت و امن یعال يرخانه شورایو دب یمعاونت هماهنگ يارکوزارت بهداشت و با هم ياربردک

 ياربردکقات یتحق يس (به سفارش شورایشور از بدو تاسک ياستان ها ییت غذایسالمت و امن يرد شوراهاکعمل یابیارزش ·

 وقت) ییت غذایسالمت و امن یعال يشورارخانه یو دب یمعاونت هماهنگ يارکوزارت بهداشت و با هم

فارش (به س یاثرات سالمت یابیشور با استفاده از ابزار ارزک یعموم ياست هایس يبرا» وست سالمتیپ«نظام  یطراح  ·

شور) ک یاجتماع کیپزش یانجمن علم يارکران و همیبهداشت در ا یسازمان جهان يدفتر منطقه ا یندگینما

 یرخانه عوامل اجتماعیبه سفارش دب» شور کالن ک يبر عدالت پروژه ها یمبتن یاثرات سالمت یابیارز«نظام  یطراح ·

موثر بر سالمت 

 يمعاونت غذا و دارو ياربردکقات یرخانه تحقیبه سفارش دب» استان  ییت غذایت امنیل وضعیتحل« مدل  یطراح ·

 وزارت بهداشت 



61 

+*ل xyم   
 
 یسازمان جهان یندگیدفتر نما یو مال یت فنیموثر بر سالمت با حما یعوامل اجتماع یقاتیتحق يت هاین اولوییتع ·

 کیپزش یانجمن علم يارکران و همیبهداشت در ا یسازمان جهان يدفتر منطقه ا یندگیبهداشت (به سفارش نما

شور) ک یاجتماع

» انکودک يزبا« است ین سند سیو تدو کیودکامل دوران کت ین سند ملیتدو يبرا يت و مشاوره متدولوژکمشار ·

شور به سفارش معاونت سالمت وقت ک

خارج از بخش سالمت (به سفارش  يارشناسان حوزه هاکران و یمد هژوی» است ها یسالمت در همه س«  یبسته آموزش یطراح ·

شور) ک یاجتماع کیپزش یانجمن علم يارکبهداشت و هم یسازمان جهان يدفتر منطقه ا یندگینما

ات قیتحق يآن (به سفارش شورا يزیلوت بخش برنامه ریو پا یت سالمت استانیریدر مدت مردم کمدل مشار یطراح ·

)یمعاونت هماهنگ يارکوزارت بهداشت و با هم ياربردک

ر دفت یندگیمعاونت بهداشت وزارت بهداشت و نما يارکشور (با همکت سالمت نوجوانان و جوانان یل وضعیطرح تحل ·

بهداشت)  یسازمان جهان يمنطقه ا

 یبه سفارش دفتر سالمت روان» ن ارتباطیوزارت بهداشت در ا يردهاکارکو  یسامانه سالمت اجتماع« یطرح طراح ·

معاونت بهداشت وزارتخانه  یاجتماع

چهارم و پنجم (به سفارش و  يدر طول برنامه ها کیعلوم پزش يدانشگاه ها يامنا يات هایمصوبات ه یابیارزش ·

ارت)وز يات امنایحوزه ه يارکبا هم

 اتیرد هکعمل يارتقا يارهاکشور در مورد راهک کیعلوم پزش يدانشگاه ها يامنا يات هایه يدگاه هاید یبررس ·

شوراها و مجامع)، يات امنایر در امور هیحوزه مشاور وز يارکامنا (به سفارش و با هم

ن یب يارکهم ياست هاید در سیرا با یبخش سالمت چه تحوالت 1404ران یسالمت مردم در افق ا يارتقا يبرا ·

 ياست گذاریس ي(به سفارش شورا» ندهیت موجود و راه آیبر وضع يمرور«ند؟ کد اتخاذ یت مردم باکمشارو  یبخش

وزارت بهداشت)

به سفارش دبیرخانه قطب » تحلیل وضعیت و تدوین برنامه راهبردي قطب هاي علمی علوم پزشکی کشور« طرح  ·

» گلو و بینی  دانشگاه علوم پزشکی تهران ، یقات گوشهاي علمی وزارت بهداشت و مرکز تحق

(به سفارش معاونت بهداشت وزارت  1394شور در افق کاست سالمت روان ین سند سیت و تدویل وضعیطرح تحل ·

)کیدرمان و آموزش پزش، بهداشت
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  کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت یاجتماع یدفتر سالمت روان، ادیپنج ساله اداره اعت ين برنامه راهبردیطرح تدو ·

 قات سالمت)یتحق یموسسه مل یپژوهش يران (مصوب شورایا یاسالم يسالمت جمهور یده بانینظام د یطرح طراح ·

 يته راهبردیمک(به سفارش  يت سالمت شهریریز مدکه سالمت در قالب مریاول ينظام مراقبت ها یطرح بازمهندس ·

 تهران) يشهردار يسالمت شهر

 تهران)  يل سالمت شهردارک(به سفارش اداره  یخدمات سالمت اجتماع يبسته ها یطرح طراح ·

ن) یقزو کین (به سفارش دانشگاه علوم پزشیوثر شهر قزوکه خدمات سالمت معنوي در بیمارستان یو پایلوت ارا یطرح طراح ·

 ن ویقزو ياستاندار یتیو امن یاسین (به سفارش معاونت سیاستان قزو یبرنامه جامع سالمت اجتماع یطرح طراح ·

 استان)  یستیل بهزکاداره 

ن (به یه استان قزویدر شهرستان محمد یتیسالمت مردم و مراقبت جمع يغربالگر يلوت الگویو پا یطرح طراح ·

 ن)یقزو کیسفارش دانشگاه علوم پزش

 ر جامعه (به سفارشب یاز سوء مصرف مواد مبتن يریشگیپ يبرنامه ها یابیارزش ییو اجرا یبسته آموزش یطرح طراح ·

ران)یدر ا فتر دفتر 

شور) ک یستیسازمان بهز يریشگی(به سفارش معاونت پ يارک يط هایاد در محیاز اعت يریشگیبرنامه پ یابیطرح ارزش ·

تهران)  يل سالمت شهردارکتهران در حوزه سالمت (به سفارش اداره  يرد شهردارکعمل یابیطرح ارزش ·

(به سفارش  قات سالمتیتحق یقات سالمت موسسه ملیتحق يستگاه هایا يردهاکارکنقش و  یطرح بازمهندس ·

  هاي تحقیقاتی موسسه ملی)شوراي رؤساي ایستگاه

 ت) ت و منابع وزارت بهداشیری(به سفارش معاونت توسعه مد "برنامه ریزي عملیاتی وزارت بهداشتنظام  ینیبازب"طرح  ·

اد یو اعت یاجتماع ی(به سفارش دفتر سالمت روان» سالم یاجتماع يرهارفتا یاجتماع یابیبرنامه بازار«ن یطرح تدو ·

 وزارت بهداشت)  یمعاونت بهداشت

 یتاد معاونت بهداشیو اعت یاجتماع ی(به سفارش دفتر سالمت روان» شورک یاست سالمت اجتماعیسند س«ن یطرح تدو ·

 وزارت بهداشت) 

ه معاونت جامعه ی(به سفارش دفتر بهبود تغذ» يشورک ییغذات یه و امنیتغذ ین سند ملیو تدو یلیتحل یبررس«طرح  ·

)شورک ییع غذایقات و صنایتو تحقیو انست کیوزارت بهداشت درمان و آموزش پزش یبهداشت
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اد یاعت و یاجتماع یل (به سفارش دفتر سالمت روانکاهش مصرف الکو  يریشگین سند پیت و تدویل وضعیطرح تحل ·

وزارت بهداشت) یمعاونت بهداشت

 یعلم يرخانه قطب هایبه سفارش دب» (انمندسازي قطب هاي علمی کشورنیازسنجی آموزشی و تدوین بسته تو« طرح  ·

)معاونت آموزشی وزارت بهداشت، کیعلوم پزش

(به سفارش مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي ، »ي مدیریت بخش اورژانس بیمارستانیطراحی مرکز مهارت ها«طرح  ·

)کشور معاونت درمان وزارت بهداشت پزشکی

اد دفتر سالمت ی(به سفارش اداره اعت، »مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر طراحی نظام پایش و ارزشیابی«طرح  ·

)کیاد معاونت بهداشت  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشیو اعت یاجتماع یروان

به سفارش اداره کل ، »سالمت محله و تحقیقات محلیرنامه تدوین مدل و نظام مشارکت مردم در تدوین ب«طرح  ·

سالمت شهرداري تهران 

لو و بینی  گ، به سفارش مرکز تحقیقات گوش، »ردي مرکز تحقیقات گوش گلو و بینیتحلیل و تدوین برنامه راهب«طرح  ·

دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ران  یا یاسالم يجمهور کیبه سفارش فرهنگستان علوم پزش یسالمت اجتماع یاستیه خالصه سیته ·

 ب) در دست اجرا

ر یرواگیغ يها يماریت بیریز مدک(به سفارش مر ییاز ناشنوا يریشگیپ ین برنامه ملیت و تدویل وضعیطرح تحل ·

 ران)یا کیو سروگردن دانشگاه علوم پزش ینیقات و قطب گوش گلو و بیز تحقکمر يارکو با هم

ر و یرواگیغ يها يماریت بیریز مدک(به سفارش مر یینایاز ناب يریشگیپ ین برنامه ملیت و تدویل وضعیطرح تحل ·

)ید بهشتیشه کیقات چشم دانشگاه علوم پزشیز تحقکمر يارکبا هم

نطقه سالمت م ين برنامه ارتقای) و تدوهیپارس (عسلو يانرژ ياقتصاد هژویت سالمت حوزه منطقه یل وضعیتحل«طرح  ·

 ) هژویمنطقه  يده سالمت نفت و واحد پژوهش و فناورکپژوهش، (به سفارش سازمان بهداشت درمان صنعت نفت

کشوري موسسه ملی  ن مصوب فراخوان ، »طراحی راهنماي سالمت محوري میانجیان مشارکت مردم « طرح  ·

تحقیقات سالمت 

مصوب . »یخدمات سالمت اجتماع كه سالمت در تداریاول يه مراقبت هاکشب يردهاکارکنقش و  یطراح«طرح  ·

موسسه ملی تحقیقات سالمت . کشوري ن فراخوان 
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فارش (به س "و شهرستان یاستان، یسالمت در سطح مل یاجتماع يهامؤلّفهبر  یسالمت مبتن يزینظام نامه برنامه ر"طرح  ·

)کیپزش درمان و آموزش، ت و منابع وزارت بهداشتیریمعاونت توسعه مد

شور)کوزارت  یو فرهنگ ی(به سفارش معاونت اجتماع "یسالمت جنس ین سند ملیت و تدویل وضعیتحل"طرح  ·

 و يزیمجلس و معاونت برنامه ر يز پژوهش هاک(به سفارش مر یمل يدستگاه ها يسالمت محور يرتبه بند يطرح الگو ·

)ياست جمهوریر ينظارت راهبرد

 ریرواگیغ يها يماریت بیریز مدکر به سفارش مریرواگیغ يها يماریبت  یریومد يریشگیپارچه پیکسند  ·

 شور)ک کیشور (به سفارش فرهنگستان علوم پزشک کیعلوم پزش یعلم يانجمن ها یت جمعکن برنامه حریتدو ·

 

 ن یجامع سالمت در استان قزو يزیبرنامه ر یو استقرار مدل استان یطراح

 کیو دانشگاه علوم پزش ياستاندار، درمان و آموزش پزشکی، گذاري وزارت بهداشتسیاستو شوراي ر یت وزین طرح با حمایا

م ینون تکتا. وارد مرحله استقرار شد، 1387ب آن در سال ین و تصوین برنامه جامع سالمت استان قزوین شروع و با تدویقزو

رد کیاز رو یاتیعمل يالگو یکه یطرح به دنبال اران یا. رده استکفا یارشناسان استان نقش اکنار کطراح به عنوان مشاور در 

ر ین طرح در طول چهار سال اجرا به شرح زیا يحداقل دستاوردها. است یسالمت در گستره استان یاجتماع يهامؤّلفه 

  :بوده است

 سالمت  یاجتماع يها مؤلّفهرد یکسالمت استان با رو يارتقا يران ارشد استان برایت اراده مدیو تقو یر نگاه جمعییتغ ·

نده یسال آ 5 يسالمت محور در هر دستگاه برا ين برنامه هایتدو ·

 سالمت استان  ياست گذاریرخانه سیو استقرار دب یطراح ·

 ت مردم کمشار يل شوراکیت مردم استان در سالمت و تشکرخانه مشاریو استقرار دب یطراح ·

المت س یحام ین بخشیارشناسان بک ياستان و توانمندساز يام گزار سالمت دستگاه هایو استقرار مدل پ یطراح ·

 در دستگاه ها 

استان يبرنامه ها و پروژه ها یاثرات سالمت یابین نامه ارزیو استقرار آئ یطراح ·

سالمت محور  يپروژه ها ياستان برا يق اختصاص بودجه توسط دستگاه هایش منابع سالمت استان از طریافزا ·

 یدر سطح مل ياربردکقات یتحق يبرا ییده هایافتن ایطرح در برنامه پنجم توسعه و نمود  یمیات تیاس تجربکانع  ·
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ن یا يریارگکبه  يبرا. به عنوان مدل ابتکار ملی در ارتقاي سیستم سالمت گواهی دریافت کرده است 1388این الگو در سال 

 ازنویسیبت و توسعه همه جانبه سالمت یریمد ینامه استان نظام« ارات و دستاوردها در قالب کر استان ها مجموعه ابتیتجربه در سا

 علوم ياز دانشگاه ها یه پس از نظرخواهکوه نامه است یست شیش از بیو ب یین نامه اجرایآئ یکن نظام نامه شامل یا. شد

ابالغ  استاندارانبه  1392سال  مرداد شور درکر یو وز کیدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیتوسط وز كبه صورت مشتر کیپزش

 . دیگرد

اجرا شده  يج طرح هایاربست نتاکج) 

از »: توسعه سوم و چهارم  يدر طول برنامه ها کیعلوم پزش يدانشگاه ها يامنا يات هایمصوبات ه یابیارزش« طرح  ·

ف یو وظاچارچوب «ن نامه یشور استفاده شد و در آئک کیعلوم پزش يامنا يات هاینار هین سمین طرح در اولیج اینتا

 ار ملی در ارتقاي سیستم سالمتکابت ین طرح گواهیا، ار گرفته شده استکن طرح به یج اینتا» ا ت امنا یرخانه هیدب

 . رده استکافت یدر يزکزه مریات ممیاز از هیات امناء و امتیر در امور هیاز قائم مقام وز

ق به صورت سند ین تحقیا»: شنهاد مداخالت یشور و پک يمارستان هایاورژانس ب يت بخش هایل وضعیتحل« طرح  ·

 يشورکه تیمکج طرح در جلسات یاز نتا. ه دانشگاه ها ابالغ شدیلکر محترم بهداشت به یتوسط وز ییو دستورالعمل اجرا

م ار ملی در ارتقاي سیستکابت ین طرح گواهیا. و ابالغ بخشنامه ها استفاده شده است یطراح ياورژانس برا يارتقا

رده استکافت یمعاون درمان وزارتخانه در سالمت از

به تصویب شوراي  نظام نامه حاصل از این طرح»: طراحی نظام دیده بانی سالمت جمهوري اسالمی ایران «طرح  ·

ن یا. ابالغ شده است 1391ن وزارت بهداشت رسیده است و توسط وزیر محترم بهداشت در خرداد ماه معاونا

ت ایاز از هیقات سالمت و امتیتحق یس موسسه ملیارتقاي سیستم سالمت از رئار ملی در کابت یطرح گواه

 . رده استکافت یدر يزکزه مریمم

این طرح در قالب »: تدوین نقشه راه سالمت روان کشور و برنامه راهبردي پیشگیري و درمان اعتیاد «طرح  ·

 1391اه هاي علوم پزشکی در مرداد ماه برنامه جامع ارتقاي سالمت روان ذیل نقشه تحول نظام سالمت به دانشگ

ت یامنسالمت و  یعال يب به شورایتصو ين نقشه راه برایا ین بخشیب يها يارکقسمت هم. ابالغ شده است

ار ملی در ارتقاي سیستم سالمت از معاون بهداشت وزارتخانه و کابت ین طرح گواهیا . ه شده استیشور اراک ییغذا

 . رده استکافت یدر يزکزه مریات ممیاز از هیامت
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نتایج این طرح  توسط گروه »: 1404بخشی و مشارکت مردم در افق  تحلیل وضعیت همکاري هاي بین«طرح  ·

توانمندسازي جامعه از مجموعه گروه هاي طراحی نقشه تحول نظام سالمت  کشور به کار گرفته شد که مشروح آن 

. ده استآم 1390در سند مصوب نقشه تحول نظام سالمت در اسفند 

 يون انجمن هایسیمکن طرح توسط یج اینتا»: کیعلوم پزش یعلم يت موثر انجمن هایریمدل مد یطراح«طرح   ·

رح ن طیا. ابالغ و استفاده شده است» یلمع يتوسط انجمن ها يبرنامه محور«ج یترو يشور براک کیعلوم پزش یعلم

 . ریوز یار ملی در ارتقاي سیستم سالمت از معاون آموزشکابت یگواه

 يزین طرح در ستاد برنامه ریج ای: نتاکیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت یاتیعمل يزینظام برنامه ر یطراح ·

ار کبه  یاتیعمل يزیوه نامه برنامه رین نامه و شیت و منابع وزارت بهداشت به صورت آئیریو معاونت توسعه مد یاتیعمل

وزارت  ت منابعیریار ملی در ارتقاي سیستم سالمت از معاون توسعه و مدکابت ین طرح گواهیا. گرفته و ابالغ شده است

 . رده استکافت یدر يزکزه مریات ممیاز از هیخانه و امت

ج ینتا»: یستیسازمان بهز يارک يط هایاجتماع محور سوء مصرف مواد در مح يریشگیپ یبرنامه مل یابیارزش«طرح  ·

سته ن بیدر برنامه و تدو يبازنگر يشور براک یستیاد سازمان بهزیو درمان اعت يریشگین طرح  توسط معاونت پیا

 . رده استکافت یدر یاستفاده شده و گواه يرسانه ا يام هاین پیاستقرار برنامه و همچن يو راهنما يتوانمندساز

 وهین نامه و شیآئ ن طرح به صورتیج اینتا»: ز درمان سوء مصرف موادکمرا یابیش و ارزشیپا يالگو یطراح«طرح  ·

 ین طرح گواهیا. نظارت بر درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است يشورکته یمکنامه در 

 . تقاي سیستم سالمت از معاون درمانار ملی در ارکابت

ن یج اینتا»: کی) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشی(اداره سالمت اجتماع یسامانه سالمت اجتماع یطراح«طرح  ·

به  کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت یاداره سالمت اجتماع يراه انداز يطرح توسط معاونت سالمت وقت برا

ه زیات ممیاز از هیر و امتیار ملی در ارتقاي سیستم سالمت از معاون وزکابت ین طرح گواهیا. ار گرفته شده استک

 . رده استکافت یدر يزکمر

پنج بسته خدمتی سالمت اجتماعی «، »طراحی الگو و سامانه مرکز مدیریت سالمت منطقه شهري« سه طرح تحقیقاتی ·

هر »: طراحی نظام مشارکت مردم در محله براي ارتقاي سالمت«و » جرم  و خشونت، کودك آزاري، اعتیاد، براي طالق

رسیده  9به تصویب شهرداري منطقه یک از طرح هاي فوق نتایجی به دست داده که به صورت آئین نامه و شیوه نامه 

. رده استکافت یدر 9منطقه  وقت از شهردار یو گواه
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 يوست سالمت براینظام پ یرد عدالت و طراحیکاست ها و برنامه ها بر سالمت با رویس یابیمدل ارز یطراح«طرح  ·

ت وست سالمین نامه پیآئن دو طرح توسط معاونت بهداشت وزارت خانه در قالب یج اینتا :»شورک یعموم ياست هایس

ار کتاب ین طرح گواهیا. ده استیشور رسک ییت غذایسالمت و امن یعال يب شورایارگرفته شده است و به تصوکبه 

 . رده استکافت یدرر یملی در ارتقاي سیستم سالمت از معاون وز

توسط وزیر بهداشت  1391 ن طرح در اسفندیج اینتا :»ن سند ملی تغذیه و امنیت غذایییت و تدویل وضعیتحل«طرح  ·

 .ه جامعه وزارت بهداشت استیبه استان ها ابالغ شده و در حال استقرار توسط دفتر بهبود تغذ کیدرمان و آموزش پزش

ت افیدر يزکزه مریات ممیاز از هیر و امتیار ملی در ارتقاي سیستم سالمت از معاون بهداشت وزکابت ین طرح گواهیا

 . رده استک

ن طرح در بهمن یج اینتا »از مصرف الکل یت ناشیدرمان و کاهش مسموم، برنامه جامع پیشگیرين یتدو«طرح    ·

ن یا. شده است یاتیب و ابالغ شده و در حال عملیوزارت کشور و وزارت بهداشت تصو یاجتماع يتوسط شورا 1391

 . استرده کافت یر دریار ملی در ارتقاي سیستم سالمت از معاون درمان وزکابت یطرح گواه
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 برنامه هاي آموزشی

،وزارت بهداشت يارشناسان ستادک ژهوی» ر و استقرار برنامه ها ییاصول و فنون تغ«سه روزه  یآموزشچهار دوره  يبرگزار ·

یشور و سند ملکاستقرار سند سالمت روان  يز بهداشت استان (براکارشناسان مرتبط در مرکو  کیدرمان و آموزش پزش

)ییت غذایه و امنیتغذ

 يها يارکو هم یت طلبیحما، مشارکت مردم، درس عدالت در سالمت يبرا یپودمان وره ان دوره یآموزش دانشجو ·

 ین بخشیب

 سالمت  یاجتماع يها مؤلّفهنه یسیاست گذاري در زم ه ان دوره یآموزش دانشجو ·

 )نیت مردم استان قزوکمرتبط به سالمت (خانه مشار ياست گذاریند سیت مردم در فراکان مشاریانجیم يدوره توانمندساز ·

 )شورک یستیاد سازمان بهزیاز اعت يریشگیمسئول در پ یارشناسان استانک هژویسالمت ( يبرنامه ها یابیارگاه ارزشک ·

، هداشتوزارت ب یاتیعمل يزیارشناسان مسئول برنامه رک هژوی در نظام سالمت ( پنج دوره هکارگاه اصول و فنون مدیریت پروژ ·

مدیران ارشد و اعضاي هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ، مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

شور) ک یستیارشناسان سازمان بهزکگانه تهران و  22مناطق  يادارات سالمت شهردار يروسا، تهران

سم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)یده غدد و متابولکمحققان ( پژوهش هژویکارگاه آموزشی اصول و فنون جذب گرانت  ·

علوم  يدانشگاه ها ین بهداشتیمعاون يبر عدالت برا یسالمت مبتن ین بخشیب ين برنامه هایاصول تدو يشورکارگاه ک ·

شور ک کیپزش

ار در که یپا يو فنون مهارت ها ن در زمینه اصولیقزو کیدانشگاه علوم پزشکارشناسان  هژویهفت روزه  یدوره آموزش ·

يارکاصول و فنون هم، قاتیردن تحقک ياربردک، استیسالمت و نگارش سند س ياست گذاریس، هت پروژیریمد، سازمان

. ت همه جانبهیو جلب حما یاجتماع یابیبازار، ت مردمکمشار، ین بخشیب

، ین بخشیب يارکنه اصول و فنون همین در زمیقزودستگاه استان  30ارشناسان کام گزاران سالمت شامل یپ یدوره آموزش ·

یتانقات اسیج تحقیاربست نتاکدار و بخش سالمت و یتوسعه پا، یاجتماع یابیبازار، تیجلب حما، استینگارش سند س

د یهدانشگاه ش یران معاونت بهداشتیارشناسان و مدک يدر نظام سالمت برا یاجتماع یابیاصول و فنون بازار یارگاه آموزشک·

زد ی یصدوق

درمان و ، کارشناسان معاونت بهداشتی  وزارت بهداشت هژویکارگاه آموزشی اصول و فنون حمایت طلبی در نظام سالمت  ·

آموزش پزشکی 
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 يبخش ها یابیش و ارزشیپا ياورژانس مستقر در معاونت درمان برا يتوانمندسازي کارشناسان ستاد یدوره آموزش ·

   یمارستانیاورژانس ب

 نمایندگان تام االختیار قطب هاي علمی کشور ) هژویشور (ک کیعلوم پزش یعلم يت قطب هایاصول و فنون موفقارگاه ک ·

 ما )یو (سازمان صدا و سیراد يه هاکبرنامه سازان شب هژوی يسالمت محور یکارگاه آموزش ·

ران یا یاسالم ياعضاي پیوسته و گروه هاي علمی فرهنگستان جمهور هژوی یت طلبیاصول و فنون حما یکارگاه آموزش ·

 ارشناسان سازمانک، مایسالمت صدا و س ياست گذاریس يشورا هژوی یاجتماع یابیاصول و فنون بازار یآموزش  يارگاه هاک ·

 ن یام گزاران سالمت در استان قزویپ، زدی کیدانشگاه علوم پزش یبهداشت يمعاونت ها، شورک یستیبهز

مان ساز، ستاد مبارزه با مواد مخدر يبر جامعه برا یسوء مصرف مواد مبتن يریشگیپ يبرنامه ها یابیارزش یارگاه آموزشک ·

شورک يآموزش و پرورش و سازمان زندان ها، یستیبهز
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 کتب و گزارش هاي منتشره

 در نظام سالمت  یت طلبیتاب اصول و فنون حماکتألیف  ·

در نظام سالمت یاجتماع یابیفنون بازارتاب اصول و کتألیف  ·

ت پروژه در نظام سالمتیریتاب اصول و فنون مدکتألیف  ·

ت مردم در سالمتکتاب اصول و فنون مشارکتألیف  ·

سالمت) یمردم نهاد (حام يت در سازمان هایریتاب مدکتألیف  ·

يتاب سالمت معنوکتألیف و ترجمه  ·
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ن برنامه جامع سالمت استان یطرح تدو یقاتیتوسعه سالم استان (گزارش تحق يبه سو یتاب راهکتحقیق و تألیف  ·

) کتاب سبز-نیقزو

چالش ها در  روند ها و ، دستاوردها» ي سالمت در جمهوري اسالمی ایراننظام سیاست گذار«تحقیق و تألیف بخش  ·

تهران  کیشنشر دانشگاه علوم پز، رانیا یاسالم يتاب سالمت در جمهورکسه دهه گذشته از 

»مدیریت و توسعه سالمت همه جانبه نظام نامه استانی«تحقیق و تألیف کتاب  ·

»چگونگی و دستاوردها، ضرورت«ب پرسمان طرح جامع سالمت استان تاکتألیف  ·

نامه در استقرار بر یاتیق عملیتا عمل (گزارش تحق يسالمت از تئور یاجتماع يهامؤّلفه کتاب تحقیق و تألیف  ·

(کتاب سفید) –ن ) یجامع سالمت استان قزو

امه در استقرار برن یاتیق عملیتا عمل (گزارش تحق يسالمت از تئور یاجتماع يهامؤّلفه کتاب تحقیق و تألیف  ·

( کتاب قرمز) –) نیجامع سالمت استان قزو

 يوالگ یق طراحی(گزارش تحق کیعلوم پزش یعلم يت موثر انجمن هایریمد يبرا یمدلتحقیق و تألیف کتاب  ·

)یعلم يت موثر انجمن هایریمد

 رد سالمتکعمل یابیق ارزشی(گزارش تحق يتهران در حوزه سالمت شهر يشهردار يافت هایتاب رهکتحقیق و تألیف  ·

)يشهردار يمحور
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تاب راهنماي عمل میانجی هاي سالمتکتألیف  ·

لیکتاب  دیده بانی هاي سالمت مترجمه  ·



 ��~م +*ل §
 با�ی سالBت  A  K@?وری اسال>ی اCان�ظام T% دیده -
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انCا یاسال>  ی سالBت A K@?ور یده با� ی�ظام T% د
 

اجراي یک مطالعه تحقیقاتی موسسه ملی اقدام به ، راهبرديدر راستاي اساسنامه موسسه ملی تحقیقات سالمت و تحقق اهداف 

مصوب و توسط  ياست گذاریس يتوسط شورا 1391این نظام نامه در سال . تدوین نظام نامه دیده بانی سالمت نموده استو 

سایر فعالیت هاي انجام شده در . ابالغ گردید رئیس شوراي سیاستگذاري به کلیه مراجع و موسسه ملی براي اجراو ر محترم یوز

 این خصوص عبارتند از: 

نفعان یه ذیلکسالمت و ارسال آن به  یده بانیعمل د يتاب راهنماکشور و چاپ کسالمت در  یده بانیمدل د یطراح ·

 ندگان مندرج در نظام نامه یسالمت با حضور نما یده بانید یته فنیمکل کیتش ·

 یموسسه اعالن عموم یپژوهش يب شورایه پس از تصوکمحققان  يبرا یبان دهید ين گزارش هایم فراخوان تدویتنظ ·

 خواهد شد 

 شور کپنج ساله توسعه  يبرنامه ها یدر چارچوب زمان یمل يش هایمایه پیم اولیم تقویتنظ ·

و  نترلکاتاق  یطراح جهتران ارشد یمد يبرا یده بانینگ اطالعات دیداشبوردو بررسی تجربه رو ید از وزارت نیبازد ·

 قات سالمتیتحق یش در موسسه ملیپا

یابیزشو ار يمنطقه ا یده بانیفه دیه وظک یقات سالمت استانیتحق يستگاه هایجاد و توسعه ایوه نامه ایم شیتنظ ·

مستقل سالمت را بر عهده دارند 
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 مقدمه 

از بند و  6جزء ، 15مواد قانونی مرتبط در برنامه پنجم توسعه از جمله بند و ماده  هژویباعنایت به الزامات اسناد باال دستی به 

و با توجه به ضرورت سیاستگذاري منسجم در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی . . . و  68ماده ، 38تا  32مواد ، 16ماده 

قات سالمت [از این یتحق یاساسنامه موسسه مل  3ه ماد یک[از این به بعد وزارت] و جایگاه شوراي سیاستگذاري وزارت و بند 

ر یاش سیشور و علوم مرتبط به آن و پاکت سالمت یوضع یده بانیبر د یبه بعد موسسه] مصوب شوراي گسترش وزارت مبن

به بعد نظام نامه دیده بانی سالمت در جمهوري اسالمی ایران [از این ، ساله ) 20منطقه (مطابق با سند چشم انداز  يشورهاک

 . نظام نامه] تصویب می گردد

 یبان دهید نظام يردهاکارک و اهداف، فیتعر) 1 ماده

مت ل مربوط به سالیط و مسایمند و مستمر شراه رصد نظامکاست محور است یو س یمل ياهکسالمت شب یمل یده بانینظام د

 يریگمیتصم، برنامه، استیانداز را  بر عهده دارد تا از سهمه مردم و علوم مرتبط با سالمت در پهنه جغرافیایی ایران و منطقه چشم

 . ندکت یحما» بر شواهد یارآمد و مبتنک« يو اجرا

 . در سالمت است یعدالت یها و بياهش نابرابرکسالمت مردم و بهبود آن و  يحفظ و ارتقا، نیت در تامکمشار. ییهدف نها

تحلیلی و اطالعات توصیفی نظام سالمت که در جایگاه خود در وزارت و هاي افتهی يسازپارچهیکفه با ین وظیا. راهبرد

، هاتلی تفاویجامع و تحل يهاگیرد و گزارشآیند صورت میشوند و یا از مطالعات به دست میهاي کشور تهیه میدیگر بخش

 . شونداست محور ارایه مییس يهاهینده و توصیو آ يجار يهاویسنار، چشم انداز، روندها

  یده بانید يردهاکارک

  یمراقبت سالمت عموم ·

 سالمت  يردها و اهداف نظام هاکارکل مستمر یش و تحلیپا ·

 ارامد سالمت ک ياست هایبرس یمبتن يل هایتحل ·

  ينده نگاریآ ·

 مشاوره  ·

اطالعات   يو نگهدار يطبقه بند، ثبت، عیتوز، ه گزارشیته ·

 سالمت  يو منطقه ا یمل ياست ها و برنامه ها در طرح هایش سیپا ·
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 یباندهیها و ارزش افزوده  نظام د یخروج

و  یرندگان سطوح باال در سالمت عمومیگمیبه تصم کمکت و یاطالعات جهت هدا يپارچه سازیک يبرا يفراهم آوردن ابزار

. سالمت يهانظام

) يریو تفس یلیتحل، یفیتوص ي(مشتمل بر اجزا یت سالمت ملیسالمت با مرور وضع يهانندهکن ییبر تع ياثر گذار

 ج توسط آنانینتا يریار گکل به یتسه يرندگان برایگمیتصم یاطالعات يازهایمنطبق با فرهنگ و ن يفراهم آوردن گزارش ها

 يگذاراستیاربرد اطالعات برگرفته از منابع مختلف در سکق و یتحق يران برایزه مدیانگ يارتقا

نفعان با مشارکت خود آنان یق نشر اطالعات و آموزش ذیاز طر یباندهید يشورکت یظرف يارتقا

دار)یشرفت و توسعه پایا توسعه ( با نگاه انسان سالم محور پی یتر اجتماعگسترده یباندهیدر د یشگامیپ

  یده بانیمحصوالت نظام د

) یتخصص يل هایخاص (با تحل ينه هایساالنه سالمت در زم يمرور يگزارش ها .1

 شور) کتوسعه  يها يزیبرنامه ر يمختلف (منطبق با زمان بند يطه هایرد نظام سالمت در حکمطالعات عمل يا گزارش دوره .2

 )  منطقه يشورهاکسه با یالن سالمت (از جمله مقاک يت شاخص هایشرفت وضعیگزارش پ .3

سالمت محور  يه ها و اخطارهایتوص يبرا یدرباره سالمت عموم یلیتحل يگزارش ها .4

ین المللیو ب یت سالمت ملیاز وضع ينده نگاریآ ياگزارش دوره  .5

 در نظام سالمت  يریم گین مراجع تصمیباالتر یدرخواست يگزارش ها .6

 یگاه/دانشیر اطالعات در سطح استانیل و تفسیتحل، ينگهدار، دیار تولکست سازویبا یسال اول م 5در طول : 1تبصره 

 . وست شودیف و به نظام نامه پیتعر يو منطقه ا

ش و یپا يالزم برا يداده ها، ن نظامیار اکنظام سالمت در دو سال اول شروع به  يشاخص ها یت بررسیاولو: 2تبصره 

هاي عدالت در سالمت نقشه تحول نظام سالمت و شاخص، ینقشه جامع علم، شرفت برنامه پنجم توسعهیپ یابیارزش

 . خواهد بود

 يش درآمدیپ، یباندهیست اما گزارش هاي نظام دین یده بانینظام داست جزو محصوالت ین اسناد سیتدو :3تبصره 

 يه هاین است شامل توصکن شده ممیتدو يگزارش ها. ارشناسان وزارت خواهد بودکاست توسط ین اسناد سیتدو يبرا

 . ز باشدین یاستیس

، اطالعات سالمت يام هانظ يه سامانه ها و واحدهایلکفوق از  ين گزارش هایتدو ياطالعات برا يورود :4تبصره 

، يارمینظام ثبت مرگ و ب، مراقبت يهانظام، ننده نظام سالمتکشیپا يو مجاز یواقع يهاتابخانهک، تیجمع يهايسرشمار
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هاي ارشگز، هااستیس یابیسالمت و ارزش يگذاراستیقات سیاطالعات مرتبط به تحق يهاکبان، ردکننده عملکیابیارز يواحدها

ها و ر سازمانیسا، وزارت آموزش و پرورش، یار و امور اجتماعک، وزارت تعاون، هايشهردار، سازمان ثبت احوال، رانیز آمار اکمر

نارها ین است سمکمم. هاي علمی تهیه می شوند خواهد بودش ها و جلسات) و مردم که با روشینظرات خبرگان (در قالب هما

 . س شودکها منعن گزارشیج آن در ایبرگزار و نتا يهان گزارشین چنیتدو يبرا ییوم هایو سمپوز

 ) ارکان و وظایف2ماده 

  :شود یر را شامل میبه شرح ز ین اصلکچهار ر یباندهینظام د

ی بانشوراي سیاستگذاري دیده، شوراي سیاستگذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - يگذاراستیس ي) شورا1

. خواهد بود

ساالنه يهاگزارش یب موضوعات اصلیتصو

د اطالعاتیي تولها و برنامهب شاخصیتصو

ین منابع مالیب و تامیتصو

بانی سالمتشناسایی و تجمیع منابع مرتبط با دیده

نظارت عالی بر عملکرد شوراي فنی دیده بانی و دبیرخانه

بانیهاي دیدهتصویب انتشار گزارش

     بانینامه داخلی شوراي فنی دیدهتصویب آیین

اربران ک، نندگان اطالعاتکمصرف ، ل گرانیتحل، اطالعات ینندگان اصلکد یشامل تول - یده بانید یفن ي) شورا2

ف:یبا وظا یینها

د اطالعاتیها و برنامه تولپیشنهاد شاخص

تیو موارد فور ياطالعات مرتبط در مقاطع دوره ا يد و جمع آوریتول يبرا یهماهنگ

آن  يارتقا يم براید اطالعات و اخذ تصمیتول يهانظام يهاتیصالح یبررس

د اطالعات یتول يسپارن شرح خدمات برونیتدو

ب در وزارتیتصو يز موجود براکن مراید اطالعات بیار تولکم ین برنامه تقسیتدو

 یباندهیها و محصوالت واحد دفنی گزارش یید نهاییتا

بانیدیده يهان گزارشیتدو يخبره برا يهامیشنهاد تیپ

بانی به صورت ساالنه   دیده يهان گزارشیتدو يالزم برا یشنهاد منابع مالیپ
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  يمرور ين گزارش هایران پروژه تدوید اطالعات و مدیتول يساالنه برا يهاشنهاد موضوعیپ

ان دانش)  یانجی(م یفن ينندگان گزارش هاکن یتدو -ه مشاوران و خبرگان ک) شب3

 یباندهید یفن يرخانه شورای) دب4

 )ينان ادارکارکپژوهش و مستندسازي و ، اپیدمیولوژي، اطالعات يکارشناسان فناور، یباندهیر دیواقع در موسسه (شامل مد

و  یمختلف سن يمراقبت از سالمت مردم در گروه ها، ش نظام سالمتیپا يمختلف برا يبا توجه به وجود نهادها )1تبصره 

شود ینم دیه در حال حاضر تولک ید و نشر آن دسته از اطالعاتینامه تولن نظامیا يدر اجرا، کیعلوم پزش یقاتیمراکز علمی و تحق

و به آنان سفارش داده خواهد  يور برون سپارکمذ يان نهادهایدر م، ياست گذاریس يو تصویب شورا یفن يشنهاد شورایبه پ

 . شد

اد از نظرات افر يمناسب و در هر مورد یاطالعات کل بانکیو تش، يخبرگان مطالعات مرور ییق شناسایرخانه از طریدب )2تبصره 

 . ردکمرتبط استفاده خواهد 

ها و اطالعات مورد تواند حسب نیاز تولید برخی دادهموسسه می. دبیرخانه شوراي فنی در موسسه تشکیل می شود )3تبصره 

    . عهده بگیردها به بانی را در کنار دیگر بخشنیاز دیده

 رخانه یف دبیشرح وظا

  یده بانید یفن يشورا یاصل يعضاا

 س موسسه) ییس شورا (رییر ·

 سالمت)  یده بانیرخانه دیر شورا (مسئول دبیدب ·

اه هاي امناي دانشگاهغذایی و هیات شوراي عالی سالمت و امنیت، وزارت ياست گذاریس يهاي شورانمایندگان دبیرخانه ·

ت آمار و اطالعات وزارت یریس دفتر  مدییر ·

دانشجویی و فرهنگی ، پژوهش، غذا و دارو، آموزش، ت و منابعیریتوسعه مد، درمان، بهداشت ينمایندگان معاونت ها ·

(ترجیحا هماهنگ کنندگان آمار و اطالعات) و رییس روابط عمومی وزارت

 شوراي سیاستگذاريدو عضو هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد رییس موسسه و تایید رییس  ·

 . شود یسال منصوب م 4ر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به مدت یس شوراي فنی توسط وزییر )1تبصره 

تواند در صورت نیاز از کارشناسان و شورا می. بار جلسه خواهد داشت یکم هر سه ماه کشوراي فنی دست ) 2تبصره 

 . دعوت کندمسئوالن مرتبط با موضوع بحث براي شرکت در جلسات 
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ها با تحت پوشش قرار دادن چند استان قات سالمت استانیتحق يهاستگاهیا، ن نامهییآ يدر طول پنج سال آغاز اجرا) 3تبصره 

و  یاست گذاران نواحیها مورد استفاده سستگاهین ایا يمرور يهاگزارش. بان سالمت را بر عهده خواهند گرفتدهینقش د

. ردیرار گشور قک يهااستان

روال ها و استانداردها، ند های) فرا3ماده 

  :ر استیبه شرح ز یده بانیرخانه دید محصول در دبیتول یند اصلیفرا

ورد در م يریم گیتصم . یفن ين گزارش از طرف شورایتدو ییر اجرایساالنه سالمت و مد يگزارش مرور یشنهاد تم اصلیپ -1

 شود  ین جلسات انجام میز در این سفارش شده از طرف واحد ها و سازمان ها یده بانید يد گزارش هایتول

  ياست گذاریس يتوسط شورا ین مالیب و تامیتصو -2

  ییر اجرایمد يس شورا براییابالغ ر -3

 :وست آمده استیو چارچوب آن به پ يمرور ين گزارش هایتدو يار (متدولوژکشرفت یپ يه گزارش هایم و ارایل تکیتش -4

 ه ها)یاخطارها و توص، ندهیآ ینیش بیپ ، برآوردها، هاروند، خچهیشامل مرور تار

 یفن يب گزارش در شورایو تصو یبررس -5

ر یسا، مختلف بخش سالمت ياست گذاران و مخاطبان حوزه هایس هژویشده   يسطح بند يانتشارگزارش در چارچوب ها -6

ها مردم و رسانه، بخش ها

گزارش ها توسط مخاطبان  يریارگکزان به یم یابیارزش -7

. . . و یتابخانه ملکمانند  یر مراجع ملیوزارت و موسسه و سا يز اسناد راهبردکگزارش ها در مر يثبت و نگهدار -8

 ) منابع4ماده 

ه و از محل شدشنهاد یپ یفن يساالنه  توسط شورا یاتیبه صورت بودجه عمل  یده بانیمحصوالت نظام د يالزم برا یمنابع مال

 دیتول ين بودجه شامل پروژه هاین خواهد شد ایگر مطابق اساسنامه موسسه تامیا منابع دیوزارت  ياعتبارات ستاد

 . ز خواهد بودین یده بانیه دکار در شبکهم ياطالعات واحد ها

 ت اطالعاتی) امن5ماده 

ایمنی داده ، حفاظت، موعه اي از سازمانهاي همکار استاز آنجا که اساس کار سامانه بر گردآوري داده ها و اطالعات  از مج

جلب ، اطالعات و انتشار  نظام مند آنها براي حفظ حقوق معنوي تولید کننده هاي آن يریارگکت اخالق در به یو رعاها
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لذا موارد زیر به عنوان ضوابط زیر بنایی کار . محسوب می شود يادیبن یاطمینان کاربران و استمرار و توسعه همکاري ها اصل

 خواهند شد: گذاشته اجرا  بهسامانه 

امنیت ملی کشور را تهدید ، کلیه داده ها/اطالعات سامانه به شرط آنکه بر مبناي مقررات و قوانین جاري اطالع رسانی عمومی:

سازمان تامین کننده . سترس عموم قرار می گیرددر د، نکنند ویا با سایر شرایط و ضوابط قانونی دیگر در تعارض نباشند

ر طبقه یها در دو سطح زگزارش . محدودیت هاي دسترسی را در هنگام انتقال آنها به سامانه اطالع دهد باید رسماًداده/اطالعات 

 ين (حسب موضوع توسط شورایمع یشده با دسترس يطبقه بند يو گزارش ها یعموم یده بانیگزارش د شود: یم يبند

 شود)  ین مییتع یسیاستگذاري یا شوراي فن

جام انس، نند تا  سطح محرمانگیعبور می ک یده بانید یفن يشوراتمام داده ها/اطالعات قابل حصول از طریق سامانه از  امنیت:

انتظار می رود طالعات ا/ اه از سازمان تامین کننده داده. در دسترس بودن آنها بر مبناي ضوابط جاري اخالقی تضمین شودو 

  . انطباق موارد با این ضوابط را اعالم کنند

انطباق کیفیت موارد تحویلی با دستورعمل هاي د یبااطالعات رسماً  سازمان تامین کننده داده/ اطالعات: کیفیت داده ها/

 . اطالعات را تاییدکند تضمین کیفیت تولید داده/

اطالعات نظارتی بر استفاده افراد  آنجایی که سامانه دیده بانی پس از نشر داده ها/از  اطالعات: استفاده هاي ثانویه از داده ها/

ستفاده ا . به روز بودن یا درست بودن اطالعات ثانویه را بر عهده ندارد یتمسئول، از آنها در تحلیل ها و تولیدات ثانویه ندارد

سامانه مسوولیتی در صحت یا  هکاعالم دارند ره کنند و کنندگان از منابع سامانه باید در انتشارات خود به ماخذ آن اشا

 . روزآمد بودن اطالعات ثانویه تولید شده ندارد

اطالعات و نشانی تماس آنها درج  درکلیه انتشارات سامانه نام کامل سازمان هاي تامین کننده داده/ انتشارات سامانه:

درج نام افراد حقیقی به . درج می شود سازمان هدایت کننده سامانهدر انتشارات سامانه تنها عنوان حقوقی . می شود

 درج، در صورت عدم درج نام به عنوان مولف . ر استیان پذکموسسه ام یتبکتنها با موافقت مترجم ، محقق، عنوان مولف

 . پیشگفتار و بخش سپاسگزاري انتشارات سامانه ممکن خواهد بود، نام افراد تنها در مقدمه

 ،سامانه از هرگونه بازخورد، هدف شفافیت اطالعات و ضوابط دسترسی آزاد شهروندان به آنها در راستاي عمومی: مشارکت

 . د تولیدات خود استقبال  می کندنظر و پیشنهاد در مور

طالعات ا لیت سازمانهاي تامین کننده داده/ئوگیري این ضوابط به هیچ عنوان مستدوین و تصویب و بکار برد این ضوابط:کار

  . را در قبال استفاده و انتشار آنها رفع نمی کند و این ضوابط تنها براي  کاربرد درون سازمانی سامانه کارایی دارد
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 زشیانگ و ییاجرا ضمانت) 6 ماده

 یانده بیرد دکاست و گزارش ساالنه عمل ياست گذاریس يبر عهده شورا یده بانیف نظام دینظارت بر حسن انجام وظا .1

. شود یم يریم گیه و تصمیس موسسه اراییتوسط ر

د شو یان محسوب میمجر ياز برایبه عنوان امت یات علمیه ين نامه ارتقاییق ماده دو آیاز طر یده بانیار دکمحصول  .2

 . گردد یاز محسوب میامت یشغل ين نامه ارتقاییمتناسب با آ یده بانیدر محصوالت د یات علمیر هیارشناسان غکه یلک يبراو 

. باشد یم یده بانیت سالمت واحد دیل وضعیتحل يگزارش ها، توسعه بخش سالمت ين برنامه هایمقدمه تدو .3

ینیبازب) 7 ماده

درمان و ، وزارت بهداشت ياست گذاریمعاونان و شوراي س يب شورایتصو به 1/3/1391 خیدر تارهفت ماده  ن نامه دریین آیا

 . ابالغ شده است کین و آموزش پزشدرما، بهداشتر یده و توسط وزیرس کیآموزش پزش
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 ان)Cت K ا� �ندگا� سالBت و ��A  ی(شا�ص n  �طا}�ه 
 

 مقدمه

  این پدیده و. آن تاکید زیادي شده است ءسالمتی یکی از نعمت هاي الهی است که در آموزه هاي دینی ما نیز بر حفظ و ارتفا

ابی به سالمت عمومی یشه براي دستیاز مقوله هاي مهمی است که از دیرباز مورد توجه بشر بوده است و هم، ابعاد مختلف آن

پیشرفت علم و فناوري هاي مختلف ، ولی در طی یک قرن گذشته. سوي مردم و دولت ها انجام گرفته استتالش هاي زیادي از 

ه برخی از بیماري هاي کشنده ریش. منجر به پیشرفت هاي زیادي در زمینه افزایش تامین سالمت شده است، بهداشتی و پزشکی

شخص گردیده و در نهایت سطح سالمت و طول عمر مردم راه هاي پیشگیري و درمان بسیاري از بیماري ها م، کن شده اند

سالمت مردم به یکی از اولویت هاي مهم حکومت ها  تبدیل شده و تامین ، بر همین اساس. چشمگیري داشته است افزایش

 براي. تکالن توسعه کشور ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اس يسالمت مردم در همه ابعاد آن در برنامه ریزي ها و سیاست ها

 .داشتن اطالعات معتبر در حوزه سالمت و عوامل موثر بر آن بسیار ضروري است، برنامه ریزي در خصوص تامین خدمات سالمت

این اطالعات به برنامه ریزان و سیاستگذاران کمک خواهد نمود تا به شناخت دقیق تري از ابعاد مختلف سالمت و مشکالت آن 

پذیر و محروم را شناسایی نمایند و منابع مورد نیاز براي حل مشکالت سالمت مردم را  آسیب يگروه ها، دست پیدا کنند

اطالعات  ،از کشورها به خصوص کشورهاي پیشرفته براي برنامه ریزي هاي تامین سالمت يبسیار، بنابراین. دقیق برآورد نمایند

در . رد نظر منابع مختلفی را طراحی نموده اندزیادي را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و براي تولید اطالعات مو

براي تامین سالمت برنامه ریزي هاي کالنی انجام ، کشور ما نیز بخصوص در طی سی سال گذشته بعد از انقالب اسالمی

براي  اجراي این برنامه ها و سیاست . شده است که دستاورد هاي آن مورد توجه بسیاري از صاحب نظران قرار گرفته است

 . معموال از منابع مختلف اطالعاتی استفاده شده است ها

لعه مطالعه  يضررورت اجرا و مراحل اجرا 

خانوار بوده که  يانجام پیمایش هاي دوره اي یا بررسی ها، مورد نظر يبرنامه ها يیکی از این منابع اطالعاتی در اجرا 

، مشخصی طراحی و اجرا می شوند يبر اساس استاندارد ها از انجایی که این بررسی ها. در مقاطع مختلف اجرا شده است

ت مناسبی برخوردار هستند و می توانند به سیاستگذاران نظام سالمت براي داشتن یداده هاي حاصل از آن معموال از کیف

جام ان ی از اولویت هاي معاونت بهداشتبرهمین اساس یک. تصویر روشنی از وضعیت سالمت مردم کمک زیادي ارایه نماید

اگرچه در سال هاي اخیر بررسی هاي مختلفی در نظام سالمت انجام . شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعیت استمطالعه 
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از . بررسی فوق از ویژگی هاي خاصی برخوردار بوده است که آن را از سایر بررسی هاي انجام شده متمایز می سازد، شده است

باشد که نه تنها شاخص هاي سالمت بلکه سایر شاخص هاي  ییدي این مطالعه متول يجمله این ویژگی ها ماهیت شاخص ها

بنابر این ساختار اجرایی و . موثر بر سالمت  نظیر شاخص هاي فرهنگی و اجتماعی نیز از طریق این بررسی تولید می شوند

توانند براي برنامه ریزي هاي خود بهره درگیر در مطالعه از تنوع خاصی برخوردار می باشند که از نتایج بررسی می  يسازمان ها

ابزار و روش استانداردي است که براي مراحل مختلف اجراي بررسی مورد استفاده قرار ، ویژگی مهم دیگر این بررسی. مند شوند

ولی ، دده انمسلما تیم طراحی و اجرایی این مطالعه براي طراحی ابزار مطالعه از منابع بین المللی نیز استفاده نمو. گرفته است

عنایت  با. بومی سازي ابزار و منطبق نمودن آن با شرایط کشورمان از ضروریات مهمی بوده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است

از جمله شروع برنامه پنج  نظام سالمت ینونکط خاص یشرابه نامگذاري دهه حاضر به نام دهه پیشرفت و عدالت در کشورمان و 

 یاهش بکارتقاي سالمت مردم و  يبرا یمداخالت یبه طراح ژهویخانواده در شهرها و توجه  کرنامه پزشب ياجرا، ساله پنجم

و  از سوي صاحب نظران، به عنوان یک اولویت بررسی هاي ملی ت بر اساس یفکید اطالعات با یتولنیاز به ، در سالمت یعدالت

ه اهداف توسعانجام تعهدات مختلف بین المللی از جمله گزارش میزان دستیابی به ، همچنین. سیاستگذاران مطرح شده است

 . از دیگر الزامات براي انجام یک بررسی ملی در کشور بودشورمان است ک ین المللیاز تعهدات بکه  1ه هزاره 

، موزش پزشکی انجام شده استاگر چه در طی چند دهه گذشته پیمایش هاي ملی متعددي از طریق وزارت بهداشت درمان و آ

ولی بررسی همه جانبه اي که بر اساس آن بتوان شاخص هاي سالمت را در کنار شاخص جمعیتی و اجتماعی تولید نمود 

مروري بر مطالعات گذشته نشان می دهد که بررسی هاي شاخص هاي چندگانه وضعیت زنان و کودکان . کمتر اجرا شده اند

تنها بررسی هاي ملی بوده اند که این خصوصیت را داشته اند و  1379ت و جمعیت در سال و بررسی سالم 1376در سال 

ررسی ب" مطالعه اینبنابر . اطالعات حاصل از آنها سال ها مورد استفاده بخش مختلف سالمت و یا سایر بخش ها بوده است

شد تا و اجرا  طراحی "1389در سال  ن ران یچندگانه سالمت و جمعیت در جمهوري اسالمی ا يشاخص ها

استگذاران سالمت یشور از جمله سکمختلف  يمورد استفاده بخش ها ین بررسیمعتبر و قابل اعتماد حاصل از ا يداده ها

مداخالت مورد نیاز را در بخش  تا بر اساس آن بتوان وضعیت موجود را ارزیابی نمود و، ردیقرار گ استانیو  یدر سطح مل

 . توسعه طراحی و اجرا نمایند مختلف يها

با عنایت به ابعاد . آغاز گردیدوقت معاونت سالمت کاربردي  در دبیرخانه تحقیقات 1388ن مطالعه از سال یمقدمات ا

 ،طرح جم نمونه قابل توجهحطرح و  ییمتعدد علمی و اجرا يند هایفرابراي طراحی و اجراي ، مختلف این قبیل بررسی ها

 يقرار شد کلیه مراحل طراحی و اجرا، امضا شده ي بر اساس تفاهم نامه، مطلوب علمی يبررسی با استانداردها يبراي اجرا

سه به موسمعاونت بهداشت  ياز سون مطالعه یبا سفارش انجام ا. بررسی از طریق موسسه ملی تحقیقات سالمت انجام شود

1
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ر و با ت فعالیت ها به طور رسمی، موسسه در بهمن ماه همان سال در آن هژویملی تحقیقات سالمت و نیز تشکیل کمیته علمی 

ن کمیته همواره از نظرات و همکاري متخصصان و صاحب نظران بخش سالمت و دانشگاههاي علوم یا. انجام شد جدیت بیشتري

سازمان  ،سازمان ملل صندوق کودکان و صندوق جمعیت، رانیمرکز آمار ا، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، پزشکی

همچنین تصمیم گرفته شد طراحی مطالعه بر . ثبت احوال و برخی از استادان جمعیت شناس دانشگاهی بهره مند گردیده است

مرحله اول بررسی در قالب یک طرح  يانجام شود لذا اجرااستاندارد علمی بر اساس برنامه زمانبندي مشخص  يندهایاساس فرا

ن مشخص تهیه و تدوی يکلیه مراحل و الزامات مورد نیاز طراحی بررسی و بر اساس پروتکل ها، ن فازیدر ا .پیشنهادي تهیه گردد

ند نمونه یز فرایل پرسشنامه ها و نیمکنظیر دستورعمل ت، مورد نیاز ير ابزارهایدقیق پرسشنامه ها و سا به منظور طراحی. گردید

 . دیشی طرح اجرا گردیمرحله آزما، آموزش افراد درگیر در طرح یتضمین کیفیت داده ها و چگونگ، گیري

به منظور هماهنگی بین ، بود 3636و 2424با توجه به اینکه این بررسی هم زمان با اجراي بررسی هاي بین المللی 

 و روش هاي بررسی هاي تالش شد تا چارچوب مطالعه با ابزار، المللی و قابل مقایسه بودن نتایج مطالعه در سطح بین المللی

 ،اشاره شده هماهنگی داشته باشد و شاخص هایی که از طریق این بررسی ها تولید می شوند و در کشورمان داراي اولویت هستند

 . نیز تولید شوند

 کشور بود که معموال يتولید شاخص براي سطح استان ها، یکی دیگر از مواردي که در طراحی این پیمایش در نظر گرفته شد

ورمان فرهنگی و اقتصادي کش، ولی با توجه به ویژگی هاي جغرافیایی. در سطح بین المللی کمتر مورد تاکید قرار می گیرد

و نیاز هاي برنامه پنجم توسعه فرهنگی اقتصادي و اجتماعی کشور تولید شاخص ها در سطح استان یکی از ضروریاتی بود 

به منظور . اگر چه این موضوع بر پیچیدگی اجراي مطالعه و حجم فعالیت هاي مختلف افزود، تکه مورد توجه قرار گرف

اختار س، ضمن تدوین دستورعمل هاي استاندارد مطابق با ضوابط علمی در این خصوص، تضمین کیفیت داده هاي بررسی

ختار اجرایی مطالعه نمایش شده نظارتی چند الیه اي براي پایش فرایند هاي متعدد بررسی پیش بینی شد که در سا

هم چنین به منظور ارتقاي کیفی مطالعه ابزار و دستور عمل هاي متعددي براي اجراي مطالعه تهیه شده است که . است

 . 4براي مستند سازي و استفاده آینده کلیه مستندات آن در قالب کتابی منتشر شده است

 يسواالتی در زمینه ها، ن خانوارهایر تصادفی انتخاب شده و از ابه طو کشورخانواردر سطح  31350، ن مطالعهیدر ا

، ان و زنانکودکپوشش خدمات سالمت ، يبارور، ریمرگ و م، خانوار يو اقتصاد یاجتماع يها یژگینظیر و، مختلف

آمده  ج به دستینتاسه یران استفاده شد تا امکان مقایمرکز آمار ا يف و چارچوبهاین مطالعه از تعاریضمنا در ا. پرسیده شد

2

3

 .48ص  ،هاها، راهنماها و دستورعملمجموعه پرسشنامه - 1389شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعیت در ایران سال مطالعه 4
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 یمعمول يه خانوارهایفهرست کل، شهرستان ییو روستا يدر نقاط شهر يچارچوب آمار. نفوس و مسکن فراهم شود يبا سرشمار

با توجه به . به دست آمد 1385نفوس و مسکن  ي) است که از سرشماریآنها (نشانی پست ییایساکن مشتمل بر آدرس جغراف

 ياز خانوارها، قبل از شروع مطالعه، يریبه هنگام کردن چارچوب نمونه گ يبرا، 1385سال  يسال از انجام سرشمار 4گذشت 

 . شد يمنتخب فهرست بردار يخوشه ها

شاخص هاي آن به تفکیک استان/ دانشگاه  ، نتایج بررسی است که بر حسب هر حیطه، آمده استاین مطالعه آنچه در گزارش 

هاي این مطالعه محاسبه ت و جمعیت از تجزیه و تحلیل دادهشاخص سالم 120یش از ب. مختلف ارایه شده است يدر بخش ها

نمودارها و یا نقشه ، در این گزارش ضمن اینکه مقدار هر شاخص به تفکیک استان ارایه شده است. اندو نتایج آنها ارایه شده

 . ها نمایش داده شده اندجغرافیایی توزیع استانی برخی از شاخص

. تریزي و سیاستگذاري اسبه این که یکی از مراحل مهم انجام این گونه مطالعات استفاده از نتایج حاصل از آنها در برنامهبا توجه 

ریزي جامعی با مشارکت همه ذینفعان که منطبق با سایر برنامه ها کشور باشد برنامه، در نظر است که بر اساس نتایج مطالعه

 ،همچنین. ر سطوح مختلف ارایه شود که جزییات آن در قالب یک پروژه ملی تهیه خواهد شدمداخالت مورد نیاز د یبراي طراح

    توانمند سازي مدیران و کارشناسان در سطوح استانی/ دانشگاهی ، با عنایت به اینکه یکی از محصول هاي این گونه مطالعات

ر معاونت بهداشتی هر استان قرار گیرد تا با همکاري مجریان قرار است داده هاي هر استان در اختیار مسووالن مطالعه د، می باشد

 . ملی مطالعه بتوانند تجزیه و تحلیل هاي تکمیلی را در سطح استان و یا شهرستانها انجام دهند

 عبارتند از : با این مطالعه تبطبرخی از دیگر خروجی هاي مر

 رانیا یاسالم يجمهورهایی از مطالعه ملی شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعیت مطالعه کیفی درس آموخته .1

(به درخواست نمایندگی یونیسف در ایران)

(به درخواست در ایران  2012لی پژوهشی در وضعیت ریزمغذي هاي مهایی از مطالعه درس آموختهمطالعه کیفی  .2

 نمایندگی یونیسف در ایران)
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n ت  یم1  ی�طا}�ه �سابBسال 
و  کیپزشدرمان و آموزش ، ت وزارت بهداشتیه با تولکاست  يشورکبزرگ  ياز طرحها یکیسالمت  یمل يمطالعه حساب ها

حساب . افته استیخاتمه  1390شروع شده و در سال  1387ران از سال یز آمار اکقات سالمت و مریتحق یموسسه مل يارکهم

شور و فراهم آوردن اطالعات ک یو درمان یت بهداشتیاستگذاران از وضعیس يهاي ملی سالمت ابزاري است که براي آگاه ساز

ر واقع د. ن بخش تدوین گردیده استیا یاساس يازهاینه منابع محدود به نیص بهیدر جهت تخص يریم گیتصم يمورد نیاز برا

می توان گفت که حساب هاي ملی سالمت ابزاري است که به طور اختصاصی به منظور هدفمند نمودن فرآیند سیاستگذاري در 

ن حساب ها سیاستگذاران و مدیران نظام سالمت اند در این راستا اولین استفاده کنندگان از نتایج ای. سالمت طراحی شده است

 . که از داده هاي این حساب ها جهت بهبود عملکرد و مدیریت نظام سالمت استفاده خواهند نمود

از نظر سازمان بهداشت جهانی ایران جهت تهیه حسابهاي ملی سالمت در گروه کشورهاي خاورمیانه و آفریقاي شمالی قرار گرفته 

 . شور در منطقه نمودکن یسالمت خود به عنوان اول یمل يه حساب هایاقدام به ته 1380ران از سال ین منظور ایبه هم. است

ن یه اینه درآمد خانوار اقدام به تهیو اطالعات هز  یثبت يبا استفاده از حساب ها 1381ران در سال یز آمار اکن راستا مریدرهم

باشد مقرر  یم يشورکد آماریتول یجهان متول يشور هاکاز   ياریهمانند بسز فوق که مرک، یینجاآاز . حساب ها نمود

1387سال  يسالمت برا یمل ياز حساب ها يگزارش جامع تر، وزارت بهداشت يارکادشده و همیز کت مرید با تولیگرد

د خدمات موجو يطبقه بندنه درآمد خانوار بر اساس یردن پرسشنامه هزکر و به روز یین با توجه به عدم تغیکل د گرددیتول

وزارت بهداشت طرح را به ، باشد)یسال قبل م 25ز مربوط به ک(پرسشنامه مر، رانیز آمار اکشورتوسط مرکسالمت در 

درآمد خانوار با حجم  -نه ین طرح  مطالعه هزیا يدراجرا. ر را شروع نمودکز فوق الذکمر يارکم و با همیصورت مستق

ج به ینتا. و پرسشگران آشنا به خدمات سالمت انجام شد کیعلوم پزش يتوسط دانشگاه  ها) 70000(حدود  نمونه باال

 ينه هایاز هز يسالمت و اطالعات معتبر و ارزشمند یمل ين جداول حساب هایدست آمده در طرح فوق شامل تدو

 کیکنه به تفیزان هزیمن یهمچن ينگهدار و يبستر، ز خدمات)یر کیک(به تفییخدمات سرپا  کیکسالمت خانوار  به تف

 . باشد ی) مییو روستا يشهر کیکبه تفز ارائه دهنده خدمت (کمرا گر ومهیب يسازمان ها ينه هایهز

 يهابا هدف استفاده، بهداشت و درمان کشور یمل ياطالعاتی ارایه شده در چارچوب جداول حسابها يهامجموعه داده

 ها در ارقام کالن ون دادهیا. ه شده استیاقتصاد سالمت ته ياستگذاریو س یالمللنیب يهاسهیانجام مقا يبرا یتخصص

، ن حسابهایا يهات دستورالعملیو از جهت رعا، هانهیمنابع و مصارف هز يبندنشان داده شده در جداول و در طبقه، ییجز

اقتصاد سالمت  يهااستیسن یت و تدویل وضعیامکان آن را فراهم نموده است تا تحل، ن افته توسط سازمان یانتشار
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بهداشت  یمل يد توجه داشت که حسابهایبا. ر شودیپذها امکانياستگذارین نوع سیک ایو کالس یدر کشور مطابق با اصول منطق

 ی) محسوب م(( یناخالص داخل ينهیو هز ياقتصاد یمل ياز حسابها يار مجموعهیسالمت ز یمل يا حسابهایو درمان 

( یمل يشده در نظام حسابهاحیتصر يبندد ابتدا از طبقهیسالمت با یمل يحسابها. شود  يارایه يت نموده و سپس برای) تبع(ی

ن حسابها به یا، ر در . ح داده شودیآن توض يشده برافیبه طور مستقل تحت نظام تعر، یات و دقت الزم در سطح بخشییجز

صورت ن نظام معرف آن به طور مستقل توسط سازمان  يعهاما توس، شود یم یمعرف ياقمار ياز حسابها یکیعنوان 

 يگذارهیرا پا ینظام، ت ات ییبا جز یی) ضمن آشناان (بهداشت و درمان ( یمل يکنندگان نظام حسابهاهیته. رفته استیپذ

 يترییجز يهايبندات و طبقهییجز،  با کامل با  يدارد و ضمن سازگار يک حساب اقماریفراتر از  ییهایژگیاند که وکرده

. اندشده یاز در بخش بهداشت و درمان طراحیمورد ن يهاياستگذاریس ياطالعات خاص برا يهیآورد که با هدف تهیرا فراهم م

منابع  يها در حسابهانهیاقالم هز يبندطبقه يبرا يسازتیظرف، آن ياقمار يهار مجموعهی) و ز(( یمل يدر نظام حسابها

 یمل ياما استقالل نظام حسابها. شده است ینیبشیپ ر ش از آن در یاست که پ ییها و چارچوبهاو مصارف محدود به شناسه

نه چگویدر بخش سالمت به صورت باز و بدون ه یم اختصاصیده است تا ابتدا مفاهیموجب گرد یمل يسالمت از نظام حسابها

ابد که آنها را به صورت ییم اختصاص میک از مفاهیخاص به هر يهاو پس از آن شناسه ،ف شوندیو بازتعر ییشناسا یتیمحدود

 يق اقالم منابع و مصارف برایدق ییشناسا م ن در نظام یبنابرا. دهد یدر جداول قرار م یدر مکان خاص، ف شدهیاقالم تعر

 يبهداشت و درمان و اطالعات اقتصاد میبا مفاه یتخصص ییپس از آشنا، سالمت یمل يقرارگرفتن در جداول حسابها

. گرددیر میمرتبط با آنها امکانپذ

 .ده استیه گردیته یچهار جدول اساس يه برایبراساس اطالعات پا، ن مطالعهیبهداشت و درمان کشور در ا یمل يحسابها

و جدول ، ل اول در چارچوب جد ییمصرف نها، مصارف در مؤسسات بهداشت و درمان، ن اطالعات در جداول منابعیا

 در در  یکه به صورت اختصاص، خدمت يآورندهت فراهمیفعالنوع خدمت و رشته ، نهیبرحسب منابع هز يسه بعد

، ها و مصارف در مؤسسات بهداشت و درماننهیمنابع هز يبرا یزمانيجدول سر. ده استیه گردیته، نشان داده شده است

به طور . باشد ین جداول مین اقالم داخل هر جدول و اقالم بیو وجوه افتراق بها نهیهز يبندنوع طبقه يدهندهنشان

را از  یاز منابع دولت یبخش یدولت یو درمان ین نکته که مؤسسات بهداشتیا ییشناسا، هانهیح منابع هزیدر توض، مثال

دن مشخص نمو يبرا، کنندیافت میرد یمه درمان دولتیرا از نظام ب یاز منابع دولت یو بخش، کنندیافت میدر يدارخزانه

 شود که در واقع یروشن م یتامین مال يوهین شیعلت آن با توجه به ا. ت استیحائز اهم یبخش از منابع دولت يهانهیهز

اص مه اختصیبه ب يدارخزانه ياز سو، به آنها یمه درمان دولتین مؤسسات که ضمن انتقال از نظام بیا یافتیآن بخش از در

ه رغم آن کیعل، ن است کهیگر ایمثال د. محسوب گردد يداراز خزانه یمؤسسات دولت یافتید به عنوان دریبا، استافته ی

ف یرمرتبط با وظایا غی یردولتیغ يهاتیبه عنوان فعال ر در  یدولت يهاشرکت یرانتفاعیا غی ياقتصاد يهاتیفعال
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 ،درمان یاجتماع يهامهینظام ب ینیکارکنان به جانش يان آنها برابهداشت و درم يهانهیهز، شود یدولت محسوب م یتیحاکم

 قرار داشته یمتعلق به بخش دولت يها در مجموعهنهین هزیگردد ایموجب م، شود یدولت محسوب م یتیفه حاکمیک وظیکه 

 يهانهیثبت هز يارقام براگردد جمع یموجب م، یو بخش یکل ينه در دو مجموعهیت اقالم هزین ماهیها بن تفاوتیا. باشد

داشته ، ابدیممکن است به آن اختصاص  م ش از آنچه که در نظام یب یسهم  در و در  یبهداشت و درمان در بخش دولت

 . باشد

 يسهیت قابل مقایوضع ينشان دهنده، باشد یم 1376نجا سال یکه در ا، هیک سال پایثابت در  يهامتیجداول برحسب قارائه 

رغم رشد یافت که علیتوان در یها من سالیب يسهین مقایدر ا. باشد یم، 1387-1382 يهاسال، ارقام در طول دوره يساالنه

ها الس یدر بعض، متها در بخشیق يا رشد ساالنهیبا توجه به تورم  یواقع يهانهیروند هز، ادشدهی يهاسال یدر تمام یارقام اسم

 و یدولت یه منابع مالیها در کلنهیابتدا عملکرد هز، يجار يهامتین مجموعه اطالعات با قفراهم نمود يبرا. کاهنده بوده است

ها در متیرشد ق يسپس با توجه به شاخص ها. دیگرد يآوربخش بهداشت و درمان جمع يهاتیمرتبط با فعال یر دولتیغ

 . به عمل آمد 1376 يهیثابت در سال پا يهامتیحسب قج بر ینتا يارایه يالت الزم برایتعد، بهداشت و درمان کشور يهانهیهز

 اطالعات، یو خصوص یدولت يهادر بخش يهانهیمنابع هز يهیکل ییپس از شناسا، يجار يهامتیها به قفراهم نمودن دادهيبرا

، یمان تامین اجتماعساز، تهران يشهردار، دولت یعموم يشامل مؤسسات منظور در بودجه، یها در بخش دولتمربوط به عملکرد

ن مجموعه از اطالعات از نوع یا. دیافت گردیدر، یدولت يهاو شرکت، ثارگرانیازمندان و این يبرا یدولت یتیحما ينهادها

در نظام  یقبل یسازمانده اما به علت عدم. گردد و از حدود اعتماد نسبتاً کامل برخوردار استیمحسوب م یاطالعات ثبت

 نیاز ا ياریسالمت در بس یمل ياز در نظام حسابهایمورد ن يهايبندها مطابق با طبقهنهیو نگه داشت هز يبندطبقه

 ين مجموعه همکاریدر ا. ه شودیافته با نظام مورد نظر تهیق یرفت تا صورت تطبیصورت پذ ياریتالش بس، مؤسسات

ها ر سازمانیسا. قابل مالحظه بوده است، یو سازمان تامین اجتماع یمه خدمات درمانیسازمان ب، مهیب یدو سازمان اصل

شده  ع اقالم ارایهیتوز يبرا. ه را فراهم نمودندیپا یز پس از جلسات و تعامالت گسترده با آنان اطالعات ثبتیو مؤسسات ن

ها ارایه دادند و سپس د سازمانکه ابتدا خو ییز با برآوردهایدر بخش ن يانهین مصارف هزیها بن گروه از سازمانیتوسط ا

 نیا. منظور نمودن در جداول به عمل آمد يمات الزم برایتنظ، مه فراهم آمدیب یدو سازمان اصل يهاق با عملکردیبا تطب

. باشد یم یبخش دولت يهانهیدرصد از هز 5کمتر از  یتنها شامل بخش، ن مصارفیب یع اقالم ثبتیتوز يبرآوردها برا

برآوردها  يسالمت برا یمل ياست که در نظام حسابها يار کمتر از آن مقداریبرآوردها بس يبرا ین سهم اندکیچن

 . باشد یم یار باال در اطالعات بخش دولتیدقت بس يدهندهن موضوع نشانیا. شده است ینیبشیپ

درصد  54حدود که ، خانوارهام یپرداخت مستق يار باالیبا توجه به سهم بس یمشخص نمودن ارقام در بخش خصوص يبرا

 اتییاز به جزیابتدا به علت ن. افتیتدارك  یعیاقدامات وس، دیگردیشامل م 1387بخش سالمت را در سال  يهانهیکل هز
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ن یش از شروع ایموجود پ يپرسشنامه. دیم گردیتنظ یخاص و کامل يپرسشنامه، سالمت یمل يحسابها يمناسب برا يهاداده

 يهاینیرغم بازبین پرسشنامه علیا. بودجه خانوار بود يه اطالعات ساالنهیته يران برایمرکز آمار ا يپرسشنامه، یمطالعات يپروژه

 توجهو اساساً به جهت عدم، سالمت یمل يرمنطبق با نظام حسابهایه و غیاول يهابه علت حفظ چارچوب، ریسال اخ 25متعدد در 

ظر هدف مورد ن يبرا، م سواالت پرسشنامهیتنظ ياد شده برایدر نظام  یبیو ترک ییز جهات جزه ایبه نوع اطالعات پا یتخصص

اطالعات  يهیته يار برایبس ين پرسشنامه تنها با انجام برآوردهاین اطالعات ایاستفاده از ا. وجه مناسب نبودچین پروژه به هیدر ا

بق با منط يبندبا طبقه یخاص و کامل يپرسشنامه، ن مشکلیرفع ا يبرا. باشد یر میپذسالمت امکان يخاص در نظام حسابها

ش از یبا ب يامجموعه يبرا 1387در طول سال  يپرسشگر يبرا يکشور يک برنامهیو سپس با ، دیه گردیاد شده تهینظام 

 ينوارها در طرح پرسشگرش از دو برابر تعداد خایپرسش شده ب يتعداد خانوارها. دیبه انجام رس يطرح پرسشگر، خانوار 70000

ثبت اطالعات  یمجدد از جهت درست یها با بررسبعد اطالعات پرسشنامه يدر مرحله. باشد یخانوار م يبودجه يمرکز آمار برا

ه کار رفتدقت عمل به. دیبا دقت کامل فراهم گرد يبندک جمعیآن به صورت  يه شده برایافزار خاص ته در آنها و به کمک نرم

 . دیار موجب گردیو وقت بس يار دشوار و با صرف انرژیکار انجام شده را بس، مرحلهن یدر ا

به  سالمت یمل يحسابها يشده برا ینیبشیخانوار در قالب جداول پ يات اطالعات در پرسشنامهییق جزیبعد تلف يدر مرحله

ن یچند يهاینیبا بازب یق دولتیار دقیو بس یت ثبتن مرحله از جهت منظور داشتن اطالعات خانوار در کنار اطالعایا. دیانجام رس

 ینیبشیز پین اطالعات نشان داد که براساس آنچه که از قبل نیج اینتا. افتیخانوار ادامه  يباره در اطالعات پرسشنامه

ه موسوم ب یمشکل يدارا یفیک يعالوه بر کمبودها، رانیه شده توسط مرکز آمار ایخانوار ته ياطالعات پرسشنامه، شدیم

ده ه شیجداول ته یانیپا يدر مرحله. باشد یک میستماتیطور سها بهنهیدر روند هز یکاهش يآمار ينه با خطایبرآورد هز

 يه را برایپا یاطالعات يهان جداول دادهیا. ثبت اطالعات مورد استفاده قرار گرفت يبرا، طرح ياجرا يدر طول دوره

 ینگامه، ج جداولین نتایب یکسانیجاد موازنه و یا. داد رگر مورد استفاده قرایدکیتقل از ج در قالب جداول مسینتا يارایه

است  نیآخر ا ينکته. شود یج محسوب مینتا ياز موضوعات برجسته در ارایه، شوند یطور مستقل محاسبه مک بهیکه هر 

از  یقیکه تلف، باشد یسالمت م یمل ياز نوع خاص در نظام حسابها يجداول سه بعد، که جداول در بخش دوم مجموعه

تواند به  یم   ن جدولیا. دهد یخدمات را نشان م يآورنده ت فراهمیا رشته فعالیو صنعت  نوع خدمت، یمنابع تامین مال

 . ه شودین سه وجه آن تجزیدو ب به دو ينشان دادن رابطه يگر برایچند جدول د

درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه ، ) با همکاري وزارت بهداشت87هاي ملی سالمت (سال ت گزارش حسابالزم به ذکر اس

 . باشدملی تحقیقات سالمت به چاپ رسیده و در دسترس می
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کاری 7و45ه م1ی /.,;قات سالBت با سازمان nی م1ی و � ا�م�1ی   �م
 

ه کاست  یقاتیو تحق یعلم يموسسه ا، ه در مواد اول و سوم اساسنامه آن آمده استکهمانگونه ، قات سالمتیتحق یموسسه مل

 یده بانیجاد شده است و اهداف آن مشتمل بر دیسالمت ا ین المللیو ب يمنطقه ا، یقات ملیعلوم و تحق يبه منظور توسعه 

ج یو اجرا و انتشار و استفاده از نتا یت از طراحیحما، وزارت بهداشت ياز واحدهایمورد ن يپژوهش ها یازسنجین، شورکسالمت 

 يراکارتقاء هم، نظام سالمت ياز از مجموعه یمورد ن یاطالعات يهاکجاد بانیا، یپژوهش يطرحها ينظارت بر حسن اجرا، قاتیتحق

ه موسسه انعقاد تفاهم نامه یتحقق اهداف عال ين راستا و با استراتژیدر هم. خواهد بود. . . و یو درمان یآموزش، یقاتیز تحقکمرا

 ر ویاز آن به شرح ز ییه نمونه هاکر خواهد بود یاجتناب ناپذ ین المللیو ب يو منطقه ا یمل يسازمان ها يمتعدد به همه  يها

 ان مدت و بلند مدت موسسه باشد:یم، وتاه مدتکاز اهداف  یانگر بخشیتواند بیه مکبه اختصار درج شده است 

 درمان و آموزش پزشکی:، هاي علمی و پژوهشی با وزارت بهداشت يارکهم

)يارک(تفاهم نامه هم کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت، يقات و فناوریمعاونت تحق ·

)يارک(تفاهم نامه هم کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت، معاونت بهداشت ·

امه (تفاهم ن کیدرمان و آموزش پزش، معاونت درمان وزارت بهداشت، ن استاندارد تعرفه سالمتیتدو يفناور یابیدفتر ارز ·

)يارکهم

شوراي سیاستگذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ·

پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیدفاتر مختلف معاونت  ·

آوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیدبیرخانه شبکه هاي تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فن ·

درمان و آموزش پزشکی، مراکز تحقیقاتی تحت پوشش وزارت بهداشت ·

دفتر روابط بین الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ·

پزشکی جمهوري اسالمی ایرانفرهنگستان علوم  ·

سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران ·

مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی  ·



97 

+*ل �م   د
 
 بهداشت معاونت مدارس و خانواده، تیجمع سالمت دفتر ·

 بهداشت معاونت ریواگ ریغ يهایماریب مرکز ·

 بهداشت معاونت ايیبال خطر کاهش و تیریمد واحد ·

 درمان معاونت کیپزش زاتیتجه لک اداره ·

 بهداشت معاونت هکشب تیریمد زکمر ·

یآموزش معاونت کیپزش علوم آموزش توسعه و مطالعات زکمر ·

اقتصاد و مدیریت نظام سالمت، عضویت و دبیرخانه شبکه تحقیقات و سیاستگزاري ·

عضویت در شبکه تحقیقات بیماري هاي قلب و عروق ·

عضویت در شبکه تحقیقات تروما ·

 هاي علمی پژوهشی با سایر سازمان ها و دستگاه ها: يارکهم

)يارکشور (تفاهم نامه همکوزارت  یفرهنگ یز امور اجتماعکمر ·

ر قات سالمت دیتحق ین و موسسه ملیقزو یدرمان یو خدمات بهداشت کیدانشگاه علوم پزش، نیقزو ياستاندار ·

 سه جانبه) يارکن (تفاهم نامه همیدر استان قزوقات سالمت یتحق یموسسه مل یقاتیستگاه تحقیا يخصوص راه انداز

)يارکران (تفاهم نامه همیا یانجمن جامعه شناس ·

ياست جمهوریر يو نظارت راهبرد يزیمعاونت برنامه ر ·

شورکت بحران وزارت یریسازمان مد ·

هاي مجلس شوراي اسالمیمرکز پژوهش ·

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ·

سازمان بیمه سالمت ایران ·

معاونت درمان قوه قضاییه ·

رانیتو پاستور ایانست ·

ش نفت آبادانیت پاالکشر ·

نیاستان قزو ياستاندار ·
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ت مدرسیدانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم و دانشگاه ترب ·

شورکسازمان ثبت احوال  ·

ین اجتماعیسازمان تام ·

پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران ·

مان شرکت نفت مرکز بهداشت و در ·

جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران ·

موسسه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی ·

ق و توسعه پژوهشگران سالمتیموسسه تحق ·

ر اهوازینان قدیآفر یکن ین ذهنیمعلول يه نگهداریریموسسه خ ·

يمطالعات انرژ ین المللیموسسه ب ·

نی(ره) قزو ینیامام خم ین الملیدانشگاه ب ·

(عج) دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا ·

 شورکسراسر  علوم پزشکی يهادانشگاه ·

شورک یانسان یکقات ژنتیز تحقکمر ·

مبنا ينولوژکموسسه توسعه ت ·

نایابن س یجهاد دانشگاه یستین علوم زینو يها يپژوهشگاه فناور ·

ین طوسیر الدیدانشگاه خواجه نص ·

ت معلم تهرانیدانشگاه ترب ·

همدان ام نوریدانشگاه پ ·

ریواحد مال یدانشگاه آزاد اسالم ·

یجهاد دانشگاه یده علوم بهداشتکپژوهش ·

ان هوتنین پویت بهیریپژوهش و مشاوره مد، یت آموزشکشر ·
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 هاي علمی و پژوهشی با سازمان هاي بین المللی: يارکهم

 سس مؤسسعضو ·

)يارک(تفاهم نامه هموابسته به دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد   ·

دفتر سازمان جهانی بهداشت در جمهوري اسالمی ایران ·

دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمی ایران ·

ایراندفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد جمهوري اسالمی  ·

و تیم مدیریت بحران سازمان ملل مستقر در جمهوري همکاري با آژانس هماهنگی اقدامات بشردوستانه سازمان ملل  ·

اسالمی ایران

همکاري با کمیسریاي عالی پناهندگان سازمان ملل در جمهوري اسالمی ایران ·

در جمهوري اسالمی ایران  با همکاري با  ·

اروپا  ر عضویت در  ·
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ری  ���ھای  ¢¡ی  §¦¥رک 7و45ه م1ی /.,;قات سالBت و ¨ورای 9یا!ت ªذا £/  
»ت  Kمان و آ7وزش ¯ش®ی، وزارت ¬ھدا

 

 مقدمه

یار مهم گذارند بسهایی که از تصمیم یا سیاست مورد نظر تاثیر پذیرفته یا بر آن تاثیر میافراد یا سازمان، گذاريدر سیاست 

ایند گفتگو فر . هاي قابل اجرا و تاثیرگذار ضرورتی غیرقابل انکاراستتدوین سیاستنفعان براي  دانستن نظرات این ذي. هستند

ردن به  پی ب، اهمیت نیاز به شواهد محلی حمایت کننده  :در سیاست گذاري به  این دالیل مورد توجه بیشتر ي قرار گرفته است

ت ایجاد فضاي تعامل بین محققین و سیاس، لویتهانقش سایر ذینفعان در اعتباربخشیدن به فرایند سیاست گذاري و تعیین او

راي فرصتی ب، ایجاد فرصتی براي ارائه شواهد در زمان مناسب، گذاران و در نتیجه احتمال بیشتر براي استفاده از شواهد علمی

 . عقاید  و انگیزه ذینفعان گوناگون و شواهد علمی، ایجاد هماهنگی بین ارزشها

جلساتی را  تحت عنوان نشستهاي تخصصی با ریاست معاون هماهنگی  1387ي از ابتداي سال دبیرخانه شوراي سیاست گذار

دور جدید نشستهاي تخصصی به طور  1391در سال . ادامه داشت 1388وقت وزیر بهداشت آغاز نمود که تا شهریور 

 . مشترك با موسسه ملی تحقیقات سالمت شروع شد

 رتند:مهمترین اهداف برگزاري این نشستها عبا

ایجاد تعهد و ظرفیت سازي براي اجراي برنامه هاي کالن   -1

ایجاد حس مالکیت فرایند در شرکت کنندگان -2

پذیرش دیگران وایجاد ارتباط دو جانبه -3

تشخیص وجود دیدگاههاي مختلف  در مورد یک مسئله -4

آرامش و اعتماد و فرصت برابر مکالمه و گفتگو، ایجاد فضاي امنیت -5
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 نشستها: فرایند برگزاري

 جلساتی است که با  هدف استفاده از نظرات، نشستهاي تخصصی مشترك شوراي سیاست گذاري و موسسه ملی تحقیقات سالمت

 الگوي زیر مراحل برگزاري نشستهاي تخصص را نشان می دهد:. و تجربیات کارشناسان و مدیران ارشد نظام سالمت تشکیل می گردد

با استفاده از اصول . بحث گروهی -3، بحث اعضاي پانل -2، سخنرانی -1 :تشکیل شده است شیوه برگزاري  جلسات از سه بخش 

کمیته  بوسیلهو سخنران موضوع جلسات . براي برگزاري جلسات کمیته راهبردي  در نظر گرفته شده است گفتگوي سیاستی

 ،درمان و آموزش پزشکی، معاونین وزارت بهداشتي تعیین می گردد و مواردي را شامل می شود که اعضا محترم شورا راهبردي 

در  .ضروري فرض می نمایند در آن زمینه  براي تصمیم گیري و دریافت نظر و دیدگاه سایر ذینفعان را   بررسی شواهد موجود

رابطه با موضوع از مطالعات موجود یا سخنرانی جامع در ، که با مرور بهترین شواهد تهیه شده اند 5صورت امکان از اسناد سیاستی

 . مورد بحث استفاده می شود

 دعوت از کارشناسان و صاحبنظران: 

در هر جلسه از افراد برجسته که سابقه کار در حیطه مورد بحث را داشته و در سطح استانی یا ملی کارشناس و صاحب نظر     

 و حوزه هاي ستادي وزارتخانه بصورت کتبی کارشناس خبره در سازمانهاي مرتبط و معاونتهايسه تا پنج باشند و همچنین از 

از ذینفعان در سایر حوزه ، همچنین جهت اطالع رسانی. دیدر جلسه دعوت بعمل می آبه عنوان عضو پانل  جهت شرکت  تلفنی 

 . تعیین افراد  بر عهده کمیته راهبردي است. ها نیز جهت شرکت در جلسه بصورت کتبی دعوت انجام می گیرد

 :جلسه نحوه برگزاري

 45 یدر هر جلسه در ابتدا سخنران در ط. ت جلسه بر عهده ریاست محترم موسسه ملی تحقیقات سالمت می باشدیریمد    

شرکت کنندگان درخواست می شود  اعضاي پانل و سپس از. قه مطالب و خالصه مطالعه انجام شده را ارائه می دهدیدق

در  .مطالب عنوان شده و مداخالت و سیاستهاي پیشنهادي بیان کنند، نظرات خود را پیرامون متدولوژي مطالعه انجام شده

انتها سخنران در پاسخ به سواالت مطروحه توضیحات خود را ارائه داده و در نهایت جمع بندي مطالعات توسط رئیس 

در صورت امکان خالصه مطالعه یا اسالیدهاي جلسه در بین . د در کلیه جلسات ضبط صدا انجام می شدجلسه انجام می گیر

پرسشنامه اي به حضار داده شده و پس از تکمیل جمع ، همچنین به منظور نظرسنجی. شرکت کنندگان توزیع می گردد

 . آوري می گردد

 . چه یا جزوه آماده می شودمباحث جلسه پس از پیاده سازي جهت  انتشار به صورت کتاب

5
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 جلسات برگزار شده:

 :عناوین نشستهاي برگزار شده  به شرح زیر می باشد

 تاریخ سخنران عنوان 

استفاده از اهرمهاي نظام سالمت در اجراي برنامه   1

 پزشک خانواده
 23/3/91 دکتر محمد شریعتی

 27/4/91 دکتر بهزاد دماري دیده بانی نظام سالمت  2

 28/6/91 دکتر سید امیر محسن ضیایی سرزمین در آموزش علوم پزشکیآمایش   3

 30/7/91 دکتر عباسعلی ناصحی برنامه جامع ارتقا سالمت روان جامعه  4

مطالعه شاخصهاي چند گانه سالمت و جمعیت در   5

 جمهوري اسالمی ایران
 28/9/91 دکتر آرش رشیدیان

 25/10/91 اولیایی منشدکتر علی رضا  گزارش حسابهاي ملی سالمت  6

 8/12/91 دکتر حمید پوراصغري بیمه سالمت  7

 27/1/92 دکترحسین مبارکی سند جامع مدیریت نیروي انسانی  8

 24/2/92 دکتر آرمین شیروانی چالش ها و راهکارها :راهنماهاي بالینی  9

 8/4/92 دکتر معاون رضوي مدل تعیین فرانشیز  10

11  
 سالمت:عدالت در پرداخت هزینه هاي 

مروري بر سیاست ها و چالش هاي کاهش هزینه از 

 جیب خانوار در کشور

 26/6/92 دکتر آرش رشیدیان

 30/7/92 دکتر اردشیر خسروي سیماي مرگ در جمهوري اسالمی ایران  12
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ت یریدم يهاوهیش يبر نوساز یران مبنیا یاسالم يتوسعه دولت جمهور يهابرنامه يدر راستا کیقات علوم پزشیتحق يه هاکشب

با هدف توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سالمت براي دستیابی به  و علوم مرتبط با آن و کیپزش بخش پژوهش در علوم

، ياستگذاریو به منظور س. قرار گرفت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز مد نظر

ترش گس يب شوراینفعان با تصویه ذیلکت کو با مشار کیدانش علوم پزش يو توسعه مرزها یدرمان -یالت بهداشتکحل مش

 . شودیجاد میا

ر یسا و یخصوص، یدولت یقاتیتحق ياز واحدها يمجاز ياز مجموعهیت و اقتصاد سالمت نیریمد ياستگذاریقات سیه تحقکشب

ت یراستا بودن ماموره با توجه به همکاست  یقیافراد حق شور وک یعلم يو قطبها یعلم يهاانجمن، یآموزش-یز پژوهشکمرا

 . ندیآیمجموعه گرد هم م یکت و اقتصاد سالمت در یریمد ياستگذاریر سیخود در امر خط

 درموافقت خود را ، کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت يقات و فناوریمعاونت محترم تحق 4924/700نامه شماره  طی

 مومیع مجمع جلسه نیاول اعالم نمودند و پس از آن، سالمت اقتصاد و تیریمد، ياستگذاریس قاتیتحق هکشب ياندازراه راستاي

 قاتیتحق هماهنگی و توسعه مرکز در شانیا همکارانایشان و  حضور با موسسه نیا محل در 1391 دي 26 خیتار در شبکه

 . شد برگزار

 شپژوه بخش تیریمد يهاوهیش ينوساز در رانیا یاسالم يجمهور دولت توسعه يهابرنامه تحقق يراستا در شبکه نیا

 تیریمد، ياستگذاریس قاتیتحق شبکه. است متبوع وزارت مصوب نامه نییآ مبناي بر و آن با مرتبط علوم و کیپزش علوم در

 ترشگس و سالمت ياستگذاریس و اقتصاد، تیریمد با مرتبط علوم در ییافزاهم و گسترش منظور به سالمت اقتصاد و

لیتشک، است شده نییتع زین علمی جامع نقشه هاي تیاولو جمله از که علمی طهیح نیا با مرتبط ملی مطالعات انجام

 ازهايین و انتظارات به پاسخ و نهیزم نیا در کیپزش علوم دانش يمرزها توسعه و یبهداشت التکمش حل طبعا. شودمی

 . داد خواهند لیتشک را شبکه هايبرنامه اصلی تیاولو سالمت نظام

 یکی یقاتیتحق يه هاکه بر اساس اساسنامه شبک تحقیقات سیاستگذاري مدیریت و اقتصاد سالمت هکشب یمجمع عموم

 يهادهکانشد، یقاتیز تحقک(شامل مرا یبالقوه حقوق ينفعان و اعضایذ یاست با حضور تمام یقاتیتحق يه هاکان مهم شبکاز ار

ابقه ن و افراد با سی(شامل محقق یقی) و حقیر دولتیغ ين سازمانهایها و همچنسازمانها و وزارتخانه، هکمرتبط با موضوع شب

سلما و مشدل کیقات هدفمند در نظام جامع سالمت تشیه) و با هدف توسعه تحقکنه موضوع شبیدر زمیقاتیو تحقیعلم
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ت یه از اهمکشبسییو ر يراهبرديشورا يو انتخاب اعضا يریگيور به علت راکه مذکشب ین جلسه مجمع عمومینخست

 . استبرخوردار  ياالعادهفوق

 توسط هجلس برگزاري روال، همکاران سواالت به پاسخ و شبکه ايبرنامه افق و اهداف حیتشر، جلسه هیافتتاح هايسخنرانی از پس

عضو حقوقی و  12طبق آن  که شده انجام راهبردي شوراي اعضاي انتخابات آن طبق و شد داده حیتوض معاونتآن همکاران

ی ر انتخاب و به وزارت بهداشت معرفیبه شرح ز سالمت اقتصاد و تیریمد ياستگذاریس قاتیتحق هکشب يراهبرد يشوراحقیقی 

 شدند: 

 : یعضو حقوق 8 ·

 قات سالمتیتحق یس موسسه ملییان ریدیتر آرش رشکد .1

 راز یش کیسالمت دانشگاه علوم پزش ياستگذاریسقات یز تحقکنده مرینما ییتر حسن جوالکد .2

مارستانها) یاداره امور ب یس انجمن علمییت و اقتصاد بهداشت (و ریریر گروه علوم مدیتر محمد عرب مدکد .3

تهران  کیدانشگاه علوم پزش يده داروسازکدانش، ت و اقتصاد دارویریر گروه مدیزاده مد ییایبرکتر عباس کد .4

تهران  کیده بهداشت دانشگاه علوم پزشکمعاون آموزشی دانش يساريبرکتر علی اکد .5

 اصفهان  کیدانشگاه علوم پزش کیپزش یرسانت و اطالعیریده مدکنده دانشینما يتر جبارکد .6

 ید بهشتیشه کیدانشگاه علوم پزش يده داروسازکدانش، ت و اقتصاد دارویریرگروه مدیتر راسخ مدکد .7

از دانش سالمت يبردارقات بهرهیز تحقکنده مریزاده نمايزدیتر بهاره کد .8

 : یقیعضو حق 4 ·

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یزدانیتر شهرام کد .1

 کارشناس ارشد بیمه سالمت، یخانیدرضا صفیتر حمکد .2

 کارشناس ارشد بیمه سالمت، ز منظمیتر کامبکد .3

تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ، يتر بهزاد دمارکد .4

) برگزار يتر جبارکان و دیدیتر رشکنده (دیبا دو نما يراهبرد يشورا يز توسط اعضایه نکس شبییشنهاد ریانتخابات جهت پ

. شد یه معرفکس منتخب شبییبه عنوان ر ين رایشتریان با بیدیتر رشکآن د یشد و ط
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 مF« ح  ی_و^[  یع¾½  ÃجÀه
 

 کیپزش آموزش و درمان، بهداشت وزارت :ازیامت صاحب

 سالمت جمهوري اسالمی ایران قاتیتحق یمل مؤسسه :ناشر

 يمحمد محمدرضا ترکد :مسئول ریمد

 محمد اظمک ترکد: ریسردب

 يساريبرکا یعل ترکد: ریسردب معاون

 یرضائ يناز :یداخل ریمد

 دکتر، جدزادهم درضایس دکتر، منشییایاول رضایعل دکتر، المعی ابوالفتح دکتر، سارياکبري علی دکتر :تحریریه هیئت اعضاي

، ديمرن رضایعل دکتر، دالوري رضایعل دکتر، محمدي محمدرضا دکتر، بهادري مسلم دکتر، محمد کاظم دکتر، اقبال محمد جعفر

 محمد ردکت، فرعبادي اصغر دکتر، نورباال احمدعلی دکتر، سوري دیحم دکتر، توانامهرابی علی دکتر، انیدیرش آرش دکتر

 ایگو محمدمهدي دکتر، واسعی

 

ر منظمبطو نونک تا شورک کیپزش علوم اتینشر ونیسیمک از یپژوهش -یعلم رتبه افتیدر با 1377 سال از میمجله حک

 شورک کیپزش علوم قاتیتحق یمل زکمر یپژوهش -یعلم مجله عنوان به ابتدا از این مجله. شده است فصلنامه صورت به

 تیفعال ادامه به يآورفن و قاتیتحق معاونت پوشش تحت مجله، زکمر نیا يهاتیفعال توقف با هک ردک ارک به شروع

 با طمرتب یپژوهش يازهاین به پاسخ در موسسه رسالت به توجه با و سالمت قاتیتحق یمل مؤسسه ارک آغاز با. پرداخت

، سالمت قاتیتحق یمل و موسسه يآورفن و قاتیتحق معاونت انیم يانامهتفاهم اساس بر، شورک سالمت نظام ياستگذاریس

به خود هیعال گاهیجا در يآورفن و قاتیتحق البته معاونت. افتی انتقال ملی موسسه به مکیح مجله دفتر، 1389 سال در

 . دارد عهده کماکان بر هینشر ردکعمل بر نظارت، شورک کیپزش علوم يهاپژوهش نهیزم در شورک استگذاریس عنوان

 شیافزا در هک داندیم ییهالیتحل و یعلم يهاافتهی انتشار را هینشر نیا رسالت، مکیح یپژوهش مجله هیریتحر أتیه

 مورد یاصل موضوعات. باشند مؤثر شورک سالمت نظام تیریمد و يگذاراستیس با مرتبط يهايسازمیتصم يبرا الزم دانش

 خدمات هیارا يهانظام، سالمت بر مؤثر یاجتماع عوامل به توانیم هاآن جمله از هک شوندیم شامل را یعیوس فیط، توجه
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 اشتد اشاره یسالمت يهابرنامه ياجرا یقانون يهاجنبه و منابع صیتخص، یسالمت يامنطقه و یمل يهابرنامه یابیارز، یسالمت

 و گذاراناستیس هینشر نیا هدف گروه. )شوندینم شامل را نظر مورد يهاطهیح هیلک و هستند مثال صرفاً شده رکذ موارد(

 توانندیم یارسال مطالب. نندکیم تیفعال فوق يهانهیزم در هک هستند ینیمحقق و خدمات نندگانکهیارا، سالمتنظام رانیمد

 مجله هک است یهیبد. باشند ریسردب به نامه و منظم يمرورها، ياقتصاد يهایابیارز، هااستیس لیتحل، لیاص مقاالت قالب در

 . هستند مکیح مجله در انتشار رشیپذ تیاولو در رکالذفوق مقاالت داردیم اعالم، کیپزش علوم قاتیتحق يهاجنبه رشیپذ ضمن

 

 و هیریتحر أتیه ياعضا گسترش با ریاخ يهاسال در هک است شورک کیپزش علوم نیوز مجالت از مکیح یپژوهش -یعلم مجله

 نظام يهاياستگذاریس و هايریگمیتصم با مرتبط موضوعات نهیزم در یتوجه قابل اعتبار است توانسته، مقاالت تیفکی يارتقا

: : شودیم هینما ریز یاطالعات يهاگاهیپا در حاضر حال در مکیح مجله. آورد دست به شورک سالمت

 . 
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 نون به شرح ذیل بوده است:ک تا سالمت قاتیتحق یمل فنی موسسه و یمال تینتیجه حما

 يریسردب يه و شورایریتحر أتیه جلسات منظم لکیتش ·

 شدن هینما جهتووررینظ معتبر یاطالعات يهاکبان به مکیح مجله یمعرف ·

 1391تا  1388از سال  فصلنامه 16 انتشار و چاپ ·

مقاله  161و  1388سال در مقاله 114 با سهیمقا در 1390 سال در مقاله 167( ساالنه یافتیدر مقاالت تعداد شیافزا ·

)1389در سال 

  آنالین مقاالتتوسعه و بروز سازي وب سایت مجله و انتشار  ·

 1391 سال در فصلنامه هر در عدد 10 به عدد 8 از مقاالت تعداد شیافزا ·

 مکیح مجله استیس با مرتبط يمرور مقاالت چاپ تعداد شیافزا ·

سالمت نظام دروردور راه از سنجش يهايفناور و علوم ياربردهاک نامههژوی انتشار بیتصو ·

١١۴

١۶١
١۶٧

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠

روند تعداد مقاالت منتشر شده توسط مجله حکیم

1390الی 1388طی سال هاي 
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 مقدمه

داراي سابقه چند دهه اي در ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی ، ایستگاه هاي تحقیقات سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت

 عمده این خدمات بنا به نیاز. هاي آن زبانزد صاحب نظران این نظام قرار گرفته استنظام بهداشتی کشور بوده و همواره موفقیت 

لیکن با عنایت تغییرات اپیدمیولوژیک ، در حوزه بیماري هاي واگیر متمرکز بوده، در قالب انستیتو تحقیقات بهداشتی، زمان

بر این اساس شیوه نامه ایجاد . داده اندوزه ها گسترش بیماري ها و نیازهاي سالمتی جامعه به تدریج حوزه فعالیت خود را سایر ح

 . و توسعه ایستگاه ها در کشور توسط موسسه ملی تحقیقات سالمت تدوین شده است

 قات سالمتیتحق یقات سالمت موسسه ملیتحق يستگاه هایجاد و توسعه ایوه نامه ایش

انات کن با امین شهر و قزوکیمش، اهواز، زد، یرمان، کبابل ،رانشهریا، بندرعباس، اصفهان یقاتیتحق يستگاه هایدرحال حاضر ا

 هاایستگاه نیا يه دستاوردهاکنیبا ا. نندیکت میقات سالمت انجام فعالیتحق یمحدود تحت نظارت موسسه مل یو انسان یکیزیف

 یکلوژویدمیل اپکر شییداشته و دارند اما تغ يریچشم گ يت هایر دار موفقیواگ يها يماریطه بیدر گذشته زبانزد بوده و در ح

 ادیستگاه ها را ین ایا يردهاکاری کدر استان ها ضرورت باز مهندس یقاتیتحق یآموزش يها و به وجود آمدن ساختارها يماریب

و تولد  قات سالمتیتحق یبه موسسه مل یقات بهداشتیتو تحقیر اساسنامه انستییبا تغ 1387ه از سال کنیا ژهویبه ، شود یآور م

 یر پس از بررسیوه نامه زیلذا ش. ندیکم يادآوریش یش از پیمجدد را ب ین مهندسیضرورت ا، دیت جدیاساسنامه و مامور یک

ف وزارتخانه یال وظیتحل، ل نظرات آنهاینفعان و تحلیان و ذگجلسه با خبر يبرگزار، ستگاه هایخچه ایو تار يریل گکسوابق ش

 در این بازبینی اصول زیر مدنظر بوده. توسعه و نهایتا نگارش سناریوهاي مختلف و تحلیل آنها آماده شده است و مرور برنامه پنجم

 است:

عملکرد ایستگاه ها با رسالت و چشم انداز موسسه و همچنین برنامه هاي توسعه اي بخش سالمت  بیشتر هماهنگ شود ·

 شتر شود یستگاه ها بیا يمرتبط در طرح ها يوزارت بهداشت و دستگاه ها ينفعان ستادیت ذکمشار ·

 جاد شود یا یبوم یز علمکسازمان ها و مرا، با دانشگاه ها یرابطه شفاف و متعال ·

 اد شود یز يه اکشب يها يارکهم ·

 ند کدا یشور نقش و رسالت پیکقاتیتحق يه هاکدر شب ·

 نه شودیموجود استفاده به يت هایاز ظرف ·
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 یه ملف موسسیوظا يساز یاتیه ضمن عملکقات سالمت هستند یتحق یموسسه مل یقات سالمت شعبه استانیتحقستگاه یا

وزارت  ياو اهداف توسعه  یموسسه مل يراهبرد يبرنامه ها يرا (در راستا يا هژویرسالت ی، قات سالمت در سطح استانیتحق

 . ندیکدنبال م کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشتشبرد اهداف ی) به منظور پکیدرمان و آموزش پزش، بهداشت

 یقاتیتحق يستگاه هایف ای) وظا2ماده 

 ر را بر عهده دارد:یف زیاز وظا یا بخشیهمه  یقاتیستگاه تحقیهر ا

 ينه های) و توسعه زمیطیدر سطح مح یشیبه صورت آزما یز ملیاست گذار و برنامه ریاز سید دانش (مورد نیتول ·

منطقه یبوم يها يمارینه بیالزم در زم یپژوهش

 ن)یمع يوهورت هاکسالمت (از جمله  یده بانیدر د يارکهم ·

توسعه  ياهداف و برنامه ها، مستقل نظام سالمت استان یابیارزش ·

)ش استان (نقش  ییت غذایسالمت و امن یارگروه تخصصکدر  یت طلبیو حما همشاور ·

ین المللیا بی یملی، استان يان در قالب دوره هاینفعان و دانشجویهدفمند ذ يآموزش ها ·

یز علمکبا سازمان ها و مرا یدرون استان يها يارکهم ·

وزارت خانه  یاختصاص يازهایمتناسب با ن :هژوی ينقش ها ·

یمل يت در طرح هاکمشار ·

 ان ک) ار 3ماده 

 ر است:یساختار ز يقات سالمت استان دارایستگاه تحقیا

ه است س موسسین شورا رئیس ایشود رئ یل مکیتش یه به صورت فصلک یقاتیتحق يهاستگاه یا يروسا يشورا ·

د رکو نظارت بر عمل ياست گذاریف سیه وظاکاست  یقاتیتحق يستگاه هایا یر آن مسئول هماهنگیو دب

 موسسه هم يران دپارتمان هایندگان وزارت بهداشت و مدیا نماینده یب نماکین تریها را برعهده دارد (در ایستگاها

 . عضو هستند)

 کینده دانشگاه علوم پزشینما، ستگاهیس ایب رئکیه با ترکقات سالمت استان یستگاه تحقیا یهماهنگ يشورا ·

ل یک) تشياستاندار يزیحا از معاونت برنامه ری(ترج ينده استانداری) و نمایا پژوهشی یحا معاون بهداشتی(ترج

. خواهد بود ستگاهیارشناس ارشد اکر شورا یدب، شود یم
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اه (به ستگیامور هر ا يارشناس ارشد براکنفر  یکو  یو مال یبانینفر امور پشت یکو  يو ادار يمسئول امور دفتر یک ·

. ستگاه)یعنوان معاون ا

 ،ان مجموعه محققانیاز در هر پروژه جداگانه از میمورد ن یانسان يرویستگاه نیف شده در هر ایه تعرکبا توجه به شب ·

 يضاان اعیستگاه از میس ایرئ. شود یانتخاب م یو در صورت لزوم از سطح مل یارشناسان استانکو  یات علمیه ياعضا

 . شود یبه مدت دو سال انتخاب م یس موسسه ملیم رئکتهران و با ح کیدانشگاه  علوم پزش یات علمیه

. استان است ییت غذایارگروه سالمت و امنکقات سالمت استان عضو یستگاه تحقیس ایرئ :1تبصره 

  .شور منعقد گرددکقات سالمت و وزارت یتحق یتفاهم نامه موسسه مل ين ساختاریاستقرار چن يالزم است برا :2تبصره 

 روال و استانداردها ، ) فرایند4ماده 

، آن) ي(و دپارتمان ها یموسسه مل يازهاینی، مل يازهایرد: نیل بگکاز شید بر اساس سه دسته نید هر ایستگاه بایت جدیمامور

در  و یطراح، دارد یشور تطابق زمانکتوسعه  يحا با برنامه هایه ترجکيت در قالب برنامه راهبردین ماموریاي. منطقه ا يازهاین

 یهماهنگ يساالنه را در شورا یاتیخود برنامه عمل يبرنامه راهبرد يدر راستا یقاتیستگاه تحقیهر ا. شود یب میتصو یموسسه مل

ستگاه یا يروسا يالزم است مستند مربوطه در شورا یاتیشدن هر چه بهتر برنامه عمل ییاجرا يبرا. ندیکب میه و تصویتان تهاس

 .افت شودیز دریران معاونت مرتبط نیمد يا شورایوزارت خانه  یاتیعمل يزیده و نظرات ستاد برنامه ریب رسیها به تصو

وزارت  يستاد يواحد های، استان یقاتیز تحقکمرا، خود را با دانشگاه يارکه همکقات سالمت استان شبیستگاه تحقیا ·

م ف نموده و تفاهیمرتبط تعر ین المللیب يشور و سازمان هاک یقاتیتحق يه هاکشبی، استان يسازمان ها، بهداشت

. دیبا آنها منعقد نما يارکنامه هم

ن یمشخص شود ا کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت یاتیستگاه در برنامه عملین هر ایبه طور ساالنه نقش مع ·

 یاتیعمل يزیمربوطه در ستاد برنامه ر يبا واحد ستاد یو پس از هماهنگ یقاتیتحق يستگاه هایشنهاد ایاقدام بر اساس پ

 ضرورت دارد) یاتیعمل يزیدر  ستاد برنامه ر یاز موسسه مل ينده ایت نمایوزارت بهداشت انجام خواهد شد (عضو

 . گردد یش آن توسط موسسه ابالغ میوه پایو ش یاتیعمل يزیچارچوب برنامه ر ·

رف شنهاد آن از طیست پیبا یستگاه ها در استان ها میع متناسب اید ضمن توجه به توزیستگاه جدیا يراه انداز يبرا ·

. به موسسه ارسال شود یس دانشگاه استانیرئ

ست یبایم يان پروژه هاکاالم یشود و حت یف و اجرا میدر قالب پروژه تعر یقاتیتحق يستگاه هایا يت هایه فعالیلکتبصره:

 . د مشخص شودیمدت دار با يساالنه پروژه ها یا خروجیف شوند و یساله تعر یک
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 ) منابع 5ماده 

منابع ، تگاه)هر ایسمنابع مالی برنامه هاي عملیاتی هر ایستگاه تحقیقات سالمت استانی ترکیبی از منابع موسسه ملی (سهم پژوهش 

منابع مربوط به برنامه هاي عملیاتی وزارت بهداشت و سایر منابع جلب حمایت ، منابع دانشگاه علوم پزشکی استان، استانداري استان

ن بیدر این ارتباط الزم است توزیع متوازنی از اختیارات براي مدیریت مالی منابع و انعقاد قرارداد هاي انجام کار . شده خواهد بود

الزم است نیازهاي آموزشی مدیران ایستگاه ها و کارشناسان در اولین سال اجرا احصاء . ستاد موسسه ملی و ایستگاه ها انجام گیرد

با توجه به مشارکت ذینفعان در شکل گیري و سیاست گذاري ایستگاه . تیم ایستگاه ها برگزار گردد هژشده و دوره آموزشی وی

 زم است منابع الزم  به شرح زیر تامین گردد: تحقیقات سالمت استان ال

 توسط دانشگاه  يمربوطه به انرژ ينه هایستگاه و هزینان اکارک يالزم برا يارک يفضا ·

 يستگاه توسط منابع استانداریا يه ایسرما ينه هایهز ·

 ینان توسط موسسه ملکارکشامل حقوق  يجار ينه هایهز ·

 یاتیعمل يستگاه ها در برنامه هایا يارکدر ارتباط با هم يا هژویف بودجه یت منابع ردیریمعاونت توسعه و مد :تبصره

 . ندیکص میف و تخصیوزارت بهداشت تعر

 ینی) بازب6ماده 

 کیدرمان و آموزش پزش، ن وزارت بهداشتیمعاون يب شورایبه تصو. . . . . . . . . . . . . . . ن نامه در شش ماده مورخین آئیا

 . آن را بر عهده دارد يت حسن اجرایقات سالمت مسئولیتحق یده و موسسه ملیرس

به رئیس محترم شوراي سیاستگذاري جهت تصمیم گیري  29/8/91مورخ  91/د/355/241این شیوه نامه با مکاتبه شماره 

 و ابالغ ارسال شده است. 

 

 ارسال شده است. 
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 ایستگاه تحقیقات سالمت اصفهان

 

 ن محويیرحسیدکتر ام رییس ایستگاه:

يرضا جعفر :یداخلر یمد

زند یللوفر جالین -ید عبدلیحم -یلوفر شارقین -یم قانعیمر - ینیقزو يمحمدرضا آقا -يفرهاد محقق دولت آباد ي:پرسنل ادار

 انین رندیمحمدحس -ان یگالب یعبدالنب

 

ن یا. اشدب یران میا قات سالمت جمهوري اسالمییتحق یبه موسسه مل  ز وابستهکاز مرا یکیقات سالمت اصفهان یستگاه تحقیا

و ستگاه در بدین ایه ایازاهداف اول. س شدیدر شهر اصفهان تاس کیقات پزشیستگاه تحقیتحت عنوان ا 1342ستگاه در سال یا

ي، وده ار یانگل يهایماریب، )یعفونت انسان، مخزن، (ناقل یوز پوستیشمانیمختلف ل ينه هایتوان به پژوهش در زمیس میتاس

اصفهان  در استان ژهویشور به کوزها در یشمانیل ژهویت ینظر به اهم. ردکنترل آنها اشاره کتب مالت و ی، پوستی، قارچ يهایماریب

ل انگی، حشره شناسي، ولوژیدمیمختلف اپ ينه هایز معطوف به مطالعه درزمکن مریا یپژوهش يتهایدر حال حاضر غالب فعال

ف مختل ينه هایدرزم يمتعدد يطرح ها يمجر ستگاهین ایا. باشد یم يمارین بیا يریشگینترل وپی، کداروشناسی، شناس

و  یتخصص يترکد، ارشد یارشناسکان درمقاطع یاز دانشجو یشور بوده وتعداد قابل توجهکنقاط  یوزدراقصیشمانیل

گاه ستین ایاز ا ينون مقاالت متعددکتا. ستگاه گذرانده اندین ایور در اکمذ ينه هایخود را در زم يان نامه هایپا ياریدست

فعالیت . تافته اسیانتشار  یو عرب یفارس، فرانسهی، سیانگل يبه زبانها یو داخل ین المللیمعتبر ب يش هایدر مجالت وهما

 ر می باشند:یبه شرح ز 91تا  88 يسال ها یستگاه طیهاي پژوهشی و آموزشی ا

برنامه هاي مبارزه با این . کنترل سالک جلديهمکاري معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با  ·

ساله ایستگاه تحقیقات سالمت اصفهان و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  5بیماري در سطح استان با برنامه ریزي 

همچنین کلیه مناطق تحت مبارزه بطور مرتب مورد بازدید کارشناسان ما قرار گرفته . پزشکی تهران بعمل می آید

 مسئولین مربوطه گزارش می گرددنکات الزم به 

 همکاري با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در رابطه با کنترل سالک جلدي (برنامه ریزي و نظارت) ·

بوزومال یر ييت ژنهایوس با استفاده از تقویتحت جنس آدلر یپشه خاک يک گونه هایپیک و ژئو تیمرفولوژ یبررس ·

 ران یشار آنها در اال در مناطق انتیتوکندریو م

 زدیاستان ، درشهرستان ابرکوه یبه روش مولکول يوز جلدیشمانیل يولوژیدمیاپ یبررس ·
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 بررسی آنتی ژنهاي بزاق فلبوتوموس پاپاتاسی و ایمنی زایی آن در مقابل عفونت لیشمانیا ماژور در رومبومیس اپیموس ·

 شنهاد برنامه کنترلیدر شهر بوشهر به منظور پ يوز جلدیشمانیک لیولوژیدمیاپ یبررس ·

در منطقه  یوز پوستیشمانیاهش موارد لکدر    و   ی یشکجونده  يسه ایاثر مقا یبررس ·

 اصفهان یکندمآپر یها

 و فلبوتوموس وسبررسی امکان شناسائی و افتراق گونه هاي فلبوتوموس کوکازیکوس ·

 وشناقلین لیشمانیوز جلدي روستائی به روش س مونگولنسیس 

βبرقراري روشهاي کشت با  · در نمونه هاي خون مدل حیوانی   با 

موارد و مطالعه اپیدمیولوژیک کاندیدیازیس سیستمیک به منظور استفاده از مناسب ترین روش جهت تشخیص 

 کاندیدمی در بیماران مستعد بستري در برخی بیمارستانهاي تهران و اصفهان

 ح همکاري ایستگاه تحقیقات سالمت اصفهان در طرح  ·

و مشاهده میکروسکوپی مستقیم جهت تشخیص  تربا استفاده مستقیم فیلترش ارزیابی و مقایسه دوروش  ·

 لیشمانیوز جلدي

وضع کنونی لیشمانیوز پوستی در منطقه هایپر آندمیک شمال شرق اصفهان (شهرك شهید بابایی) در بررسی  ·

 1391حین اجراي برنامه کنترل بیماري در سال 

و خلط در مقایسه با آزمایش  ي جهت ردیابی پنوموسیستیس جیروویسی در نمونه هاي  ش بررسی روش  ·

 ر تشخیص و مطالعه ایبومیولوژیک پنوموسیستوزیس در بیماران مستعدبه منظور استفاده د و مستقیم و 

 بررسی قرابت ژنتیکی انگل لیشمانیا تروپیکا براساس ژنهاي ریبوزومی و کنیتوپالستی ·

) در شهر تی (در سالمندان مبتال به اختالل خفیف شناختی ( و و  ن اثر مکمل یاري با ویتامین هاي آنتی اکسیدان  ·

 اصفهان

هاي برخی مناطق ایران و بررسی مولکولی آنها با استفاده از نواحی از سگها و گربه و و  ي جداسازي  ·

 ش به روش  و و  ی ژنی 

 م با استفاده از سیستم  ي هاي اختصاصی آسپرژیلوس در نمونه ی ابی یرد ·

 یوبررس یتیدرماتوف يپاتوژن گروه قارچها يدرگونه ها ن ن یژن بتا توبول يدیلئوتکنو یمطالعه توال ·

 ت هایدرماتوف یسونومکو تا ییاستفاده در شناسا يارزش آن برا
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، یمن، عراق، کشورایران 5نفر از  15برگزاري دومین دوره بین المللی آموزش مدیریت و کنترل لیشمانیوز با شرکت  ·

  1390پاکستان و افغانستان در تیر 

) و شاهین شهر به در خواست 2و 1دوره آموزش چگونگی کنترل لیشمانیوز جلدي در شهرستان هاي اصفهان ( 3راي اج ·

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

آموزشچگونگی حفاظت شخصی در برابر لیشمانیوز جلدي به خانواده هاي ساکن در پایگاه هوایی شهید بابایی به در  ·

 بیمارستان پایگاه مذکورخواست رییس 

اجراي برنامه صید حشرات آبزي از رود خانه زاینده رود جهت دانشجویان دوره دکتري حشره شناسی پزشکی دانشکده  ·

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

اجراي برنامه بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از  ·

 تصفیه خانه آب بابا شیخعلی اصفهان و تصفیه خانه فاضالب شمال شهر اصفهان

مخزن حیوانی و پشه خاکی و تفکیک آنها ، برگزاري کارگاه آموزشی روشهاي جدا سازي انگل هاي لیشمانیا از انسان ·

 بهداشت (گروهبا مشارکت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشکده  ی به روش مولکولی 

 انگل شناسی وقارچ شناسی پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نفر از پزشکان استان گلستان با معرفی مرکز مدیریت  5برگزاري کارگاه آموزشی کنترل لیشمانیوز جلدي جهت  ·

 بیماریهاي وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

زات در بالیا و شرایط اضطرار که ازطرف مرکز مدیریت همکاري در تدریس کارگاه دو روزه کاربرد سموم و تجهی ·

 . بیماري هاي واگیر وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی درشهرکرد برگزار گردید

 کارگاه عملی مهارت آموزي روشهاي زیست شناسی مولکولی در ردیابی و شناسایی پاتوژن هاي قارچی ·

ارهاي مولکولیو نرم افز ا کارگاه پیشرفته آشنایی با  ·

قات یستگاه تحقید ـ ایمارستان حضرت زهرا(س) ـ بن بست توحیـ جنب ب يغفار. . ت ایه ـ خ آینبیاصفهان ـ خ زآدرس: 

 سالمت اصفهان

 8197133114ی:دپستک

 0311-5512944 شماره تماس:

  0311-5512955 س:کفا
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 ایستگاه  تحقیقات سالمت اهواز

 دکتر غالمرضا مولوي رییس ایستگاه:

 رضا فوالدونديی:ر داخلیمد

 هدوستان زاد کمال -یبیشب یعل - یشرف یعل -انین نژادیاظم حسک -يریثکفرحناز  -پور  یاوشیاحمد س :

 

ه کار کرد آغاز ب(ایستگاه تحقیقات سالمت) بیش از چهل سال پیش ابتدا در شهرستان دزفول  ایستگاه تحقیقات بهداشتی اهواز

شناسائی وضعیت شیوع بیماري ، ماموریت تعریف شده این ایستگاه. ادامه داد شهرستان اهوازفعالیت خود را در  وسپس

کرسی انگل شناسی و بعد از آن انستیتو تحقیقات بهداشتی اداره میدانی . شیستوزومیازیس ادراري (بیالرزیوز) تعیین گردیده بود

بهداشت استان خوزستان ، سازمان هاي بین المللی، همکاري تنگاتنگ وزارت بهداري آن زمان. ه عهده داشتو آزمایشگاهی آن را ب

از مثال هاي قابل ارائه در انجام موفق مطالعات ، و ایستگاه تحقیقات پزشکی دزفول و اهواز که در آغاز به این نام شناخته می شدند

شناسائی نقاط آلوده به انگل و همچنین مطالعات وسیع ماالکولوژي در ، بیماریابیعملیات . پژوهشی گروهی به حساب می آید

اقدامات کنترل و پیشگیري از انتقال این بیماردر تمام جهات و در نظر . یس ایستگاه به خوبی انجام گردیدأسسال هاي پس از ت

مورد مثبت در  40000یماري از سالیانه گرفتن فاکتور هاي زیست محیطی به صورت موفقیت آمیزي منجر به کاهش شیوع ب

با تغییرات همه جانبه فاکتورهاي . مورد رسید 1000به زیر  1372و سپس تا سالیان قبل از  7000زمان اپیدمی  به 

تا کنون شاهد هیچگونه مورد مثبت  1380اجتماعی تعیین کننده سالمت و نیز اجراي برنامه پی گیري منظم سرانجام از سال 

توسط همکاران ایستگاه در قالب طرح 2007 – 2005آخرین مطالعه صورت گرفته د ر سال هاي . بوده ایمآلودگی ن

هم اکنون ایستگاه تحقیقات سالمت اهواز با همکاري اداره . تحقیقاتی مصوب تایید کننده این وضعیت مطلوب بوده است

در مسیراجراي مطالعات الزم به منظور اعالم رسمی مبارزه با بیماري هاي وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

 . مرحله حذف بیالرزیوز می باشد

 فعالیتهاي پژوهشی 

 پاساژ انگل تریپانوزوم لوئیسی درحیوان آزمایشگاهی جهت مطالعات سرولوژیک و مولکولی  -

گاهی (موش) نگهداري و پاساژ تریشین(به دست آمده از مناطق مختلف استان خوزستان) در حیوانات آزمایش -

پروژه بررسی جوندگان منطقه آبادان  -

مطالعه مستمر الشه هاي گوشتخواران اتالف شده در جاده هاي استان به منظور اطالع از بعضی آلودگی هاي انگلی زئونوز  -

. مهم نظیر هتروفیازیس
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 فعالیتهاي آموزشی 

رار شامل نمونه گیري و آزمایش اد، وم پزشکی تهرانکارورزي سالیانه دانشجویان انگل شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه عل -

ري نمونه گی، از نظر وجود تخم شیستوزوما هماتوبیوم و بررسی حلزون هاي ناقل انگل در منطقه شمال خوزستان(دزفول وشوش)

ف شده در هاي گوشتخواران تلبررسی انگل، روستاهاي استان خوزستان راي دهاي رودهو آزمایش مدفوع از نظر وجود انگل

هاي بازدید از مناطق جنگی و یادواره آشنایی با فعالیت هاي مراکز بهداشت و خانه هاي بهداشت روستایی و، حوادث جاده اي

. ). . . سوسنگرد و، خرمشهر، دفاع مقدس(آبادان

  .رارتباط با بیالرزیوزارتباط مستقیم با کارشناسان مراکز بهداشت سطح استان در جهت به روز نگه داشتن کارشناسان فعال د -

 سمینارها و کنفرانس ها 

  8/8/1390ارش نهایی طرح جوندگان در منطقه آبادان با شرکت مسئولین بهداشتی شهر آبادان در تاریخ زجلسه یک روزه گ

 :شواهد بهره مندي از فعالیتهاي ایستگاه در نظام سالمت استان و یا کشور

ارتباط باشیستوزومیازیس ادراري از طریق انجام طرحهاي تحقیقاتی پیشنهاد شده از سوي بازنگري برنامه مراقبت بهداشتی در 

اداره کل بیماریها با توجه به همکاري تنگاتنگ سازمان بهداشت استان خوزستان و ایستگاه اهوازدر سالیان گذشته در ارتباط با 

ایفاي نقش آزمایشگاه رفرانس براي . ده نه چندان دورشیستوزومیازیس ادراري و انجام مقدمات اعالم حذف بیالرزیوزدر آین

 . موارد مشکوك در سطح استان

 برنامه هاي آتی ایستگاه 

 انجام پروژه هاي تحقیقاتی مورد نیاز در مسیر. تدوین دستورالعمل مراقبت مطابق با وضعیت کنونی بیالرزیوز در کشور -

دست آورد هاي موفقیت آمیز آن به دیگر کشورهاي آلوده از جمله اعالم حذف شیستوزومیازیس ادراري در ایران و ارائه 

 . کشور همسایه عراق

 ) و نحوه مداخله در کنترل بیماریهاي رایج در منطقه (مطالعه عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت ( - 

 

قیقات سالمت اهوازایستگاه تح-خیابان ناصر خسرو جنوبی بین کسایی و بهارستان -کوي انقالب -اهواز آدرس: 

 61436-1626ی:صندوق پست

 61437 – 13147 ی:دپستک

 3772555 -3771930:سکتلفن و فا
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 ایستگاه تحقیقات سالمت ایرانشهر

 ناطق پور  يدکترمهد رییس ایستگاه:

 مقدم یعصمت قدرتی:ر داخلیمد

 احمد دوستکام -رمضان شیخ -عبدالحمید شه بخش -ملک رودینی  -عبدالصمد امیري  -فیض محمد دامنی :پرسنل اداري

 

 . س شدیتأس 1360ل در سال یرانشهر توسط دانشگاه تهران و با همکاري وزارت بهداري با اهداف ذیقات بهداشتی ایستگاه تحقیا

هیاهداف اول

 ایمطالعات حشره شناسی ماالر -1

ایمطالعات انگل شناسی ماالر  -2

ا (مبارزه با بالغ و الرو)ین ماالریناقلات مبارزه با یابی عملیارزش -3

لییاهداف تکم

 محققان و کارشناسانی که مایل به ارائه و انجام طرحهاي تحقیقاتی در منطقه هستند، فراهم کردن تسهیالت الزم براي اساتید -1

. هستندان نامه هاي خود در منطقه یانی که عالقمند به گذراندن پایالت الزم براي دانشجویفراهم کردن تسه -2

 قاتی داخلی و خارجییعلمی و تحق، آموزشی مؤسساتگر یعلمی و پژوهشی با د، برقراري روابط آموزشی -3

حشره شناسی و انگل شناسی پزشکی و ، نه هاي مختلف بهداشتییبرگزاري کالسها و دوره هاي کوتاه مدت در زم -4

 انیهاي منتقله توسط بندپایماریب

 انیهاي منتقله توسط بندپایمارینگره هاي مختلف بهداشتی و بنارها و کیراه اندازي سم -5

 طرح هاي پژوهشی

 سطوح مختلف در شهرستان ایرانشهرطرح ارزشیابی اثر ابقایی سم فیپرونیل روي  ·

ا در بخش یماالر يماریبه منظور مبارزه با ب  ش ش کاربرد حشره ییکصحرا یابیطرح ارزش ·

 بلوچستان ستان ویقصر قند استان س

مختلف  آموزش  يوه هایبهداشت در مورد ش يرد بهورزان خانه هاکنگرش و عملی، زان آگاهیم یطرح بررس   ·

 رانشهریدر شهرستان ا ید آموزشیجد يازهاین نییا و تعیاز ماالر يریشگیپ
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تگاه م ایسیتارکشور) در انسکا درمنطقه جنوب شرقی یس (ناقل مهم ماالریفاسیسیولکآنوفل  یشگاهیپرورش آزما ·

 رانشهر یقات سالمت ایتحق

 یسستان و بلوچستان و برریش زن ) در استان سین ( نیآتش يمورچه ها يگونه ها ییایجغراف یندگکفون و پرا یبررس ·

 رانشهر  یآن در ا یت بهداشتیواهم يولژکوایب

یه (ن در حد قریش دلتامترکه شور از حشرکد داخل و خارج از یدو فرآورده تول ینیو تدخ يداریخواص پا یابیارزش ·

 ستان و بلوچستان)یرانشهر( استان سیدر قراء اطراف ا) 

در قراء اطراف  ه طرح ارزشیابی خواص پایداري و تدخینی حشره کش بایگون تاریخ گذشته در حد قریه  ·

 )ایرانشهر( استان سیستان و بلوچستان

 یراندر ا ين عمدیباور و رفتار زنان در مورد سقط جن یفکیطرح مطالعه  ·

 ساله ایرانشهر 10-49طرح بررسی نسبت استفاده از روشهاي پیشگیري از حاملگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان همسردار  ·

بلوچستان) وارزشیابی اثرات ابقایی حشره کش دلتامترین روي آنوفلس استفنسی در روستاي علی آباد ایرانشهر(استان سیستان  ·

ز کمی در یلارزشیابی مقایسه اي خواص ابقایی حشره کشهاي المبداسیهالوترین و دلتامترین با روشهاي بیواسی و آنا ·

بررسی اثرات متقابل انگل پالسمودیوم فالسیپاروم با دیواره ، منطقه ماالریاخیز ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان)

نسکتاریم و نقش کربوهیدراتهاي بازدارنده روي اتصال انگل به سلولهاي اپیتلیال معده پشه هاي آنوفل استفنسی سوش ا

 ط معده پشه در شرائط 

نگرش و عملکرد مهاجران افغان و افراد بومی شهرستان ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان)در رابطه ، بررسی آگاهی ·

 با انتقال ماالریا

 ر شهرستان ایرانشهر بررسی بیونومیک آنوفل کولیسیفاسیس د ·

ي بررسی اثر ابقایی دزهاي پیشنهادي حشره کشهاي  ·

در اطراف  م روي سطوح غالب منطقه با روش بیواسی و آنالیز کمی دزهاي پیشنهادي سم  

 استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر

 شهر یکرانشهر و نیا يمناطق شهرستانها ید شده از برخیجوندگان ص یانگل يها یآلودگ یبررس ·
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 همکاري در انجام طرح هاي پژوهشی

 شمانیوز در ایران (منطقه چابهار)طرح کشوري بررسی اکولژي ناقلین لی -1

    طرح بررسی سیبلینگ هاي   -2

، ازرونکران (یدرجنوب ا یمختلف آنوفل استفنس ییایجغراف يتهایعمدگات جیون در میناسیت هماگلوتیخاص یبررس -3

  رانشهر )یا، بندرعباس

 روي جدید ضد ماالریا با کلروکینبه عنوان یک دا ي طرح مقایسه داروي  -4

ت یجمع یکیتنوع ژنت یبررس -6رانیا یا در مناطق جنوبین  ماالریس از ناقلیلیاتیان پرورش آنوفل فلووکام یبررس -5

 ران یتوس در ایکو آنوفل سوپرپ ینوفل استفنسمختلف آ يها

 ایماالر یحشره شناس یاطالعات کبان یطراح -7

 در مناطق پراکندگی شان در ایران و و   ف بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهاي مختلف  -8

ن در منطقه بمیش دلتامترکحشره  یابیارزش -9

 و بررسی پراکندگی کولیسینه هاي ایران طرح ملی تاکسونومی -10 

 بررسی پلی مورفیسم آنتاموبا هیستولیتیکا در شرایط مختلف جغرافیایی ایران -11

 ا در منطقه بلوچستان ین ماالریت ناقلیت ریو اسپوروزوئ يح خونخواریترج یطرح بررس -12
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 جوییپایان نامه هاي دانش

 یولکلرانشهر با استفاده از روش میس منطقه چابهار و اکمپلکس یفاسیسیولکنگ آنوفل یبلیس ين گونه هاییو تع یبررس -1

 )یکیکنک(ت

نسبت به سموم مختلف   ر در  يریپذ یکت و سطح تحرین سطح حساسییتع -2

 ستان و بلوچستان یدر استان س يدیرتروئیپا

مبارزه در دانش   يروشها یابیعوامل مؤثر بر آن و ارز ی) و برخ (به شپش سر ( یزان آلودگیم یبررس -3

 رانشهریشهر چابهار و ا ییآموزان  دختر مقطع ابتدا

 ییآنوفل استفنس يمختلف پشه ها يتهایجمع یکیو مرفولوژ یکیتنوع ژنت یبررس -4

 ن ستان و بلوچستایدر استان س

ش به روش کینلروکسه آن با یپاروم و مقایوم  فالسیر دانه اسپند بر پالسمودیتأث یبررس -5

ل کهر) به شرانشیس (سوش ایزورنسیم یآنوفل استفنس يس در پشه هاکوایوم ویانگل پالسمود یل اسپوروگونیکس یبررس -6

 ال معدهیتلیاپ يسلولهادراتها در رشد و اتصال انگل با یربوهکن نقش ییو تع یتجرب

و  یز کمیآنا ل يسطوح غالب منطقه با روشها يور نبریفلوتریسو  نیدلتامتر  يمانده حشره کشهایو باقییاثر ابقا  یبررس -7

 ، ستان و بلوچستانیرانشهر استان سیدر شهرستان ا یواسیب

 یرانشهرس در ایفاسیسیولکآنوفل  یونومیب -8

 همکاري در انجام پایان نامه هاي دانشجویی 

 ران یس در ایلیاتیس آنوفل فلووکمپلکنگ یبلیس يگونه ها یبررس -1

 ییولکا به روش ملیت انگل ماالریمنطقه بلوچستان به اسپوروزئ يآنوفل ها یآلودگ یبررس -2

 ستان ویس، هرمزگان، لرستان ياستان هاتوس در یکمختلف آنوفل سوپرپ يت هایجمع یکیتنوع ژنت یبررس -3

 یلبلوچستان و اردب

، ازرون(ک رانیدر جنوب ا یمختلف آنوفل استفنس ییایجغراف يتهایدگات جمعیون در میناسیت هماگلوتیخاصیبررس -4

 )یرانشهرا، بندرعباس

سم  یمرفیپلیران به منظور بررسیجنوب ایکا در مناطق اندمیپاروم از افراد مبتال به ماالریوم فالسیپالسموديجداساز-5

ش پ ها به روش ین ژنوتییو تع یکیژنت
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ییو غدد بزاق یانیه شده از روده میته يژن ها یدر مقابل آنت یشگاهیوات ازمایح يتجر يمن سازیر ایتأث یبررس-6 

پارومیفالس يایدر قطع انتقال ماالر 

 ستان وبلوچستانیو در استان سیش پولیپا یها و بررسروس یانتروو یو بررس يجداساز -7

ران یایکن در مناطق اندمکیلروکپاروم مرتبط با مقاومت به یوم فالسیپالسمود  و و   ييسم ژنهایمرف یپل یبررس -8

 ش به روش 

 رانیا ییا در نقاط مختلف آب و هوایکتیستولیسم انتاموبا هیمرف یپل یبررس -9

س کوایپاروم و ویفالس يومهایص پالسمودیدر تشخ و و  یوپکروسیکدو روش مسه یمقا -10

 رانیدر مناطق جنوب و جنوب شرق ا

و میکروسکوپی در پالسمودیومهاي فالسیپاروم و ویواکس در شهرستانهاي بندرعباس و  يمیزان توافق بین تشخیص سرولوژ -11

 میناب

 یستان و بلوچستانآلوده استان س يانونهاکوس در یکازکوکو فلبوتوموس  یفلبوتوموس سرژنت يولژکا یبررس -12

 رانشهریشهرستان ا یدگیدر درمان موارد عقرب گز یر ترموتراپیتأث یبررس-13

 کارگاههاي آموزشی

 همکاري در برگزاري کارگاههاي آموزشی

 اولین دوره آموزش حشره شناسی پزشکی براي کارکنان وزارت بهداشت  -1

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی محل برگزاري:

 اولین دوره آموزشی حشره شناسی پزشکی براي کارشناسان بهداشتی وزارت آموزش و پرورش -2

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، انشکده بهداشتد، گروه حشره شناسی پزشکی محل برگزاري:

 شورکز بهداشت سراسر کارشناسان مرایکران برایا در این ماالریالرو و بالغ ناقل يص گونه ایتشخ یارگاه آموزشک -3

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی محل برگزاري:

 شورکنان وزارت بهداشت سراسر کارکمخصوص  –شور کا در ین ماالریناقل یکص مرفولژیارگاه تشخکن یدوم -4

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی محل برگزاري:
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 مقاالت ارائه شده در کنگره ها

اثر سم دلتامترین بر روي ناقلین  همطالع ع. پروین، ك اکبرزاده، ر میربلوچزهی، م ساکنی، ع حسن زهی، شیخ زاده خ -1

 ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان .ژيودومین کنگره ساالنه اپیدمیول .1381ستان سیستان و بلوچستان در سال اماالریا در 

 . 1383بهمن  6 – 8

ن و انگل هاي دانش آموزان دبستانی در شمال ایرا. ك اکبرزاده، ص دوستی، م بهار صفت ع، حیدري، م شربت خوري -2

 . 83آذر  21-25اهمیت آنها و بهداشت و سالمتی سیزدهمین کنگره بیماریهاي عفونی و گریري ایران 

بررسی اثر عصاره الکلی  ع. رحیمی، ك اکبرزاده، م محبعلی ،ع سوري،  ح غ ادریسیان، م ناطق پور ،شربت خوري م -3

پنجمین ، ط بر پالسمودسوم فالسیپاروم ومقایسه آن با کلروکین در شرایط  د دانه اسپند 

 . 1384آبان  24 – 26، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همایش سرتسري بیماریهاي انگلی ایران

با روي سطوح مختلف  م بررسی اثر ابقایی سم م.  ناطق پور، ح لدنی، م عبایی، اکبرزاده ك -4

دانشگاه ، 1385شهریور ، هفدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، جنوب شرقی ایران، روش بیواسی در شهرستان ایرانشهر

 . تهران

 ،بررسی بیولژي و اهمیت بهداشتی، مورچه هاي نیش زن ایران: شناسایی گونه هام.  ناطق پور، س تیرگري، اکبرزاده ك -5

، دانشکده بهداشت، 1385اردیبهشت  26 – 28، مبارزه با ناقلین ایراندومین همایش سراسري حشره شناسی پزشکی و 

 . دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی سیکل اسپوروگونی انگل پالسمودیوم ویواکس  ح.  ح لدنی، ك اکبرزاده، م ناطق پور، ح باصري، دوستی ص -6

، گلکربوهیدراتهاي بازدارنده در رشد ان در پشه هاي آنوفل استفنسی میزورنسیس به شکل تجربی و جنبه هایی از تاثیر

، دانشکده بهداشت، 1385اردیبهشت  26 – 28، دومین همایش سراسري حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ایران

 . دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ي معرفی سه گونه جدید از سوسکهاي  ك.  اکبرزاده، م عبایی، نیکبخت زاده م -7

، 1385اردیبهشت  26 – 28، دومین همایش سراسري حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ایران، براي فون ایران

 . دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت

 دومین همایش سراسري، پیشرفتهایی در زمینه درمان عقرب گزیدگی .چاوشین ع، اکبرزاده ك، دیلمی ب، تیرگري س -8

 . دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، 1385اردیبهشت  26 – 28، شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ایران حشره
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 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی -ح -1

نامه ، ییه مصنوعیتغذ يقابل حمل برا یدستگاه یمعرف. )1380(ح یلدن، كبر زاده کا -2

 . 21شماره  1مجلد ، رانیا یانجمن حشره شناس

مصنوعی پشه هاي آنوفل استفنسی مقایسه غشاها و خونهاي مختلف براي تغذیه  ح. لدنی، م شائقی، ك اکبرزاده -3

 . 185تا  179ص ، 1384پائیز ، مجله طبیب شرق سال هفتم 

، ج رفیع نژاد، ز اي ، تلمادرهك ، اکبرزادهم عبایی، ح وطن دوست، م شاديیعقوبی ار، م ع عشاقی، شمشاد خ -4

، مجله دانشکده پزشکی، ساختار ژنتیکی میتوکندري جمعیتهاي آنوفلس سوپرپیکتوس ایران پ. رخشنده پیکر

 . 24 – 32، 1386فروردین ، 1شماره ، 64دوره ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارزشیابی مقایسه اي پایداري  ح. دارابی، ح ، لدنیح ، وطن دوستك اکبرزاده، م عبایی، م شائقی،  س م ابطحی -5

 – 84 ،حشره کشهاي دلتامترین و سیفلوترین روي سطوح مختلف در منطقه ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان

 . 123 – 130ص ، 2شماره ، سال نهم، دوفصلنامه طب جنوب. 1383

بررسی سیکل اسپوروگونی انگل پالسمودیوم  م. شائقی، ح ، لدنیك اکبرزاده، م پورناطق ، ح باصري، دوستی ص -6

ویواکس در پشه هاي آنوفل استقنسی میزورنسیس به شکل تجربی و جنبه هایی از تاثیر کربوهیدراتهاي بازدارنده در 

– 30ص، 1385اسفند ، 12شماره ، 64دوره ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پزشکی، رشد انگل

23 . 

، ت  م سطوت، ا ، متولی حقیك ، اکبرزادهم ، محبعلیع ، سوريغ ادریسیان ،م ناطق پور، شربت خوري م -7

و مقایسه آن با  پالسمودیوم فالسیپارومبر  د بررسی عصاره الکلی دانه اسپند  ع. رحیمی

 . 101 – 108ص ، 1385تابستان ، 2ره شما، سال هفتم، مجله پزشکی ارومیه، ط کلروکین در شرایط 
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 ز بهداشت استانکگر و مراید کیعلوم پزش يبا دانشگاه ها يارکهم

 تشخیص نمونه هاي پشه خاکی هاي ارسالی از طرف مرکز بهداشت زاهدان  -1

سوش ایرانشهر براي راه اندازي این سوش در انسکتاریم  ي ارسال کلنی پشه هاي  -2

دانشکده بهداشت

 ارسال کلکسیون پشه هاي ناقل ماالریا  براي دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان -3

ایرانشهر بررسی اپیدمیولژي شپش سر مدارس ابتدایی شهر و روستاهاي اطراف -4

 بررسی و گزارش اولین مورد از میاز گوش انسان از منطقه ایرانشهر-5
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بررسی میاز احشام در منطقه ایرانشهر-6

بررسی محیط هاي زیست الرو و بالغ آنوفل مولتی کولر در غرب ایرانشهر-7

انشهربررسی و گزارش موارد حاملین بی عالمت ماالریا در جمعیت بومی و مهاجرین افغان ایر-8

بررسی مقایسه کیت هاي تشخیص سریع ماالریا با روش مشاهده مستقیم-9

  ارتقاء اطالعات و کیفیت همکاري در برگزاري سمینار -10

 تشخیص پشه خاکی هاي ارسالی ازمرکز بهداشت چابهار  -11

 همکاري در برگزاري سمینار بررسی نقش پزشکان در سیستم بهداشتی کشور -12

 همکاري با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طرح کنترل آلودگی به شپش در ورامین با استفاده از شامپو پرمترین  -13

 برگزاري دوره آموزشی حشره شناسی به مدت یک هفته براي تکنسین هاي جدیداالستخدام مرکز بهداشت  -14

 هرستان ایرانشهرش

الریاي ایرانشهر کارگاه باز آموزي میکروسکوپیستهاي ما-15

کارگاه بررسی طرح ادغام بهداشت حرفه اي  -16

کارگاه طرح فعال پیشگیري از ماالریا در مدارس جهت رابطین بهداشتی مدارس آموزش و پرورش -17

 نفر از کاردانهاي بهداشتی  20آموزش تعداد-18

 ارزشیابی سموم بایگون و آیکون به درخواست مرکزبهداشت استان -19

 ویت ایستگاه در کمیته پژوهشی ماالریاي معاونت بهداشتی زاهدان عض-20

 همکاري در برگزاري کارگاه پیشگیري و درمان اعتیاد در ایرانشهر -21

 همکاري در برگزاري کارگاه ارتقاء بهداشت مدارس-22

 همکاري در برگزاري کارگاه پیشگیري و درمان اعتیاد در نوجوانان-23

 نفراز کارشناسان منطقه جنوب شرق کشور به درخواست مرکز مدیریت بیماریها 25مورفولژي ناقلین ماالریا دوره تشخیص -24

برگزاري کارگاه یکروزه پایش حساسیت پالسمودیوم ویواکس به داروي کاروکین در محل ایستگاهبنا به درخواست -25

 مرکزبهداشت استان 

 درخواست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عضویت در کمیته استانی حذف ماالریابنا به-26

 

 هررانشیقات  سالمت ایستگاه تحقیا -یانقالب اسالم يفاطمه الزهرا(س) مقابل دادسرا يبلوار مصال -رانشهر یاآدرس: 

 0547-3312095شماره تماس:
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 ایستگاه تحقیقات سالمت بابل

 دکتر محمود محمودي رییس ایستگاه:

 ین لطفیحس -ی مقدم میقهرمان رح ي:پرسنل ادار

 

 یکژولویدمیاپ یشور و بررسکدر شمال  يسرطان مر یکولوژیدمیاپ یبه منظور بررس 1347قات سالمت بابل در سال یستگاه تحقیا

عنوان مسئول ثبت سرطان هاي ه د و سال ها بیس گردیدر منطقه تاس يروده ا یانگل يهایماریب یز بررسنیر سرطان ها و یسا

 يون المهایسکلی، کسرطان يون بافتهایسکلکشگاه نمونه ها و ینما شاملامکانات ایستگاه . داشته استمنطقه شمال کشور فعالیت 

 یشگاهیاآزمی، ه سرطان شناسیانات اولکبا ام یشگاهیو آزما، ماریر بیمار و غیبدن افراد ب يمختلف بافتها ياز قسمتها يپاتولوژ

 يحوضچه های، ماران سرطانیمربوط به ب تاطالعا يبه منظور جمع آور ییپ صحراکیا، يروده ا یامل انگل شناسکانات کبا ام

 يرمهاکشگاه یآزماي، و هواز کیخا يرمهاکبا هر دو روش استفاده از  یمپوست خانگکه ینه تهیت در زماقیمخصوص جهت تحق

و  هیاطالعات اوله بانک از دستاوردهاي ایستگاه می توان ب. باشد یشور مکدر  کیرم خاک ين انواع گونه هاییجهت تع کیخا

شاره ا قات مختلف با موضوع سرطانیمختلف از دو استان مازندران و گلستان جهت تحق يدر سالها یماران سرطانیاز ب ينه ایزم

  کرد.

:به شرح زیر خالصه میشوند فعالیت هاي ایستگاه 

 یدانیط میتهران در شرا کیان دانشگاه علوم پزشیو دانشجو یات علمیه يت اعضاینه فعالید زمیجاا ·

و  دهکدانش یآموزش يشور و منطقه توسط گروهها، کموجود در استان مازندران یآموزش يازهایبه ن ییپاسخگو ·

 ستگاه یار با اکن  همیر متخصصیسا

ن یب يدر قالب طرحها ي عمدتاشورکوسته یدر مجموعه بهم پ یستگاهیبعنوان ا یعلم يدر طرحها يارکهم ·

 یستگاهیا

  کیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت يواحدها یو پژوهش یآموزشیی، اجرا يطالعات الزم بخش هاد ایتول ·

 . باشد یار مکهم يو سازمانها
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 یپژوهش يت هایفعال

ستگاه یدر ا ييدوره ها ییدانشجو يان  نامه هایو پا یقاتیتحق ياز طرحها يادیگذشته تعداد ز يدر سالها

ان نامه یپا یکو  یستیآمار ز ه ان نامه یتعداد پا يدر سال جار. باشد یمورد م 50ش از یه تعداد آنها بکده است یبانجام رس

ش از یان نامه ها بین پایباشد از ا یا در حال انجام میستگاه انجام شده و یدر ا  ه ان نامه یو سه پا یروس شناسیو 

 کییه یکقاتیدو طرح تحق. از آنها آمده است يوست تعدادیه به پکباشند  یچاپ م ریا زیده و ینون به چاپ رسکمقاله تا  10

رد اربکو  ینندگکمتناسب به هماره مدل ش يبقا با استفاده از مدل  ها يداده ها يگر تحت عنوان ( مدل بندیده و دیان ریبپا

ده کبا دانش يگریطرح د. باشد یحال انجام م ه درکده یده بهداشت و دانشگاه رسکب دانشیه به تصویسرطان ر يآن در داده ها

 شمال ییست و محصوالت غذایط زیدر  مح ییایمیش يودهاکو  يشاورزکسموم  يایزان بقایم یبهداشت تحت عنوان (بررس

 . ب خواهد شدیتصو يه بزودکاست  یاستان مازندران در درست بررس 1فاز  –شور ک

وضوعات ر میها و سانه سرطانیبا آنها در زم کیمشتر يطرحها يه بزودکصورت گرفته  يبا دانشگاه بابل و سار یراتکن مذایهمچن

 . مورد عالقه صورت خواهد گرفت

  یمیمراقبت بدخ يده وریمدل د یابیاجرا و ارزشی، با عنوان (طراح یشور طرحکستگاه در نظام سالمت یا يت هایفعال يدر راستا

دران استان مزن یمورد بررس ياز  استانها یکیه کقرار گرفته  کیدرمان و آموزش پزش ب وزارت بهداشت ویشور) مورد تصوکها در 

 . باشد یستگاه میبا ا يارکو هم

 

 قات سالمت بابلیستگاه تحقیا -ي و اداره گاز و حرفه ا یجنب فن -جاده قائم شهر  -بابلآدرس: 

 0111-2252050:شماره تماس و فاکس
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 بندرعباسقات سالمت یستگاه تحقیا

 مرکز منطقه اي سازمان جهانی بهداشت براي آموزش ماالریا

 

 دکتر کورش هالکویی نایینیرییس ایستگاه:

 زین شب خیحسی:ر داخلیمد

 گوربند یحاتم یموس -حسن جاودان  -ي ارکعباس پا  -اکامیابییرو - یالهام تراب  ي:پرسنل ادار

 

ان یمنتقله توسط بندپا يهایماریه شامل مطالعه و مبارزه با بیبا اهداف اول 1337ایستگاه تحقیقات سالمت بندرعباس در سال 

ن یتدو، شهاکن نسبت به حشره یت ناقلیزان حساسین مییتع، ایات مبارزه با ماالریمستمر عمل یابیارزش، ایماالر يماریخصوصا ب

 . دیس گردیتأسر وبا و تراخم یع نظیر شایر غیواگ يهایماریمبارزه با ب یمناسب و علم يروشها

انسکتاریوم و خوابگاههاي متعدد اساتید و دانشجویان و اتاق هاي ، آزمایشگاه، مرکز کامپیوتر، این ایستگاه با کالس هاي استاندارد

به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در امر آموزش پیشگیري و کنترل ماالریا فعالیت می کندو  1371رفاهی از سال  

شناحته شده است و  "ایبهداشت براي آموزش ماالر یسازمان جهان يز منطقه اکمر"منطقه مدیترانه شرقی به عنوان در سطح 

 . فعالیت می کند

ت یریمد ین المللیا (دوره بیآموزش ماالر ین المللیدوره ب 14نون کبرگزار شد و تا  1371در سال  يالوژیماالر ین دوره عالیاول 

، افغانستان، رانیا يشورهایکاین ماالرینفر از مسئول 272ز انجام شده و حدود کن مریا) در ایرل ماالرنتیکبرا يزیو برنامه ر

 ، زیمباوه ،اوگاندا، سوریه، سومالی، مصر، عمان، هکیتری، جنوب يقایآفر، نیبحر، مني، یعربستان سعود، سودان، ستانکپا، عراق

 . شرکت کرده و موفق به اخذ دیپلم شده اندکنیا و اردن در این دوره ها ، زامبیا، بوتسوانا

. اشدب یآنوفل) م يوم (محل پرورش پشه هایتارکستگاه تحقیقات سالمت بندرعباس واحد انسیاز واحدهاي آموزشی ا یکی

در مقاطع  ییدانشجو يان نامه هایو اجراي پا، ایماالر ین المللیب یعال يدوره ها ين واحد در برگزاریت ایه فعالک

 . مورد استفاده می باشد کیپزش یحشره شناس ییتخصص يتراکارشد و د یارشناسک

راهبردي ایستگاه رفع نیازهاي تحقیقات محلی، کمک براي به کارگیري  و سایر فعالیت هاي عمده در چارچوب برنامه

کارکنان محلی و  سازينتایج تحقیقات محلی بر اساس سیاست هاي استانی، طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی توانمند 

 . منطقه اي می باشد
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 یپژوهش يت هایفعال

در حال حاضردوطرح در دست اقدام می باشد– ياربردکقات یانجام تحق ·

ن مناطق شهر بندرعباس و ارتباط یب يسرشمار ين شده بر اساس داده هاییتع ييشاخص ها الف:

 یسالمت يامد هایآن با پ

اصفهان) -ستان و بلوچستانیس -بندرعباس -رمانک-استان (خوزستان 5در  یگرمائ ياز موج ها یافزوده ناش يمرگ ها  ب:

 )1380-1390ساله ( 10 یدر فاصله زمان  یزمان يمطالعه سر یک

و همچنین موارد زیر در دستور کار ایستگاه قرار دارد:

تراکارشد و د یارشناسکان در مقاطع ینشجومختلف دا یقاتیتحق يان نامه هایبه انجام پا کمک -

ا یماالردض يس به داروهاکوایپاروم و ویفالس يوم هایت پالسمودیزان حساسیش مین و پاییبه ادامه پروژه مستمر تع کمک -

شوریکز جنوب و جنوب شرقیا خیدر مناطق ماالر

 یآموزش يت هایفعال

 ا یماالر یپکروسیکص میتشخ يبازآموز يدوره ها يبرگزار -

 بندرعباس   يورز ز آموزش  بهکمر يارآموزکارگاهاي ک يبرگزار  -

 بندرعباس   کیپزش یان رشته حشره شناسیدانشجو يار آموزکارگاه ک يبرگزار  -

برگزاري دوره بازآموزي تشخیص میکروسکپی ماالریا آماده سازي محققین براي اجراي پروژه هاي بین المللی(پروژه گلوبال فاند  -

 استان)  

 يبهداشت مسئول برگزار یسازمان جهان يارکا با همیآموزش ماالر يز منطقه اکن واحد به عنوان مریدر حال حاضر ا -

ن یاول. پردازد یم یو داخل یارشناسان خارجک یو عمل ین راستا به آموزش علمیشد و در همبا یا میماالر یعال يدوره ها

ز انجام شده کن مریا در ایآموزش ماالر ین المللیدوره ب 13نون کبرگزار شد و تا  1371در سال  يالوژیماالر یدوره عال

، نیبحر، مني، یعربستان سعود، سودان، ستانکپا، عراق، افغانستان، رانیا يشورهاک ياین ماالرینفر از مسئول 246و 

ت کرن دوره ها شیا و اردن در ایکن ،ایزامب ،بوتسوانا، مباوهیز، اوگاندا، هیسوری، سومال، مصر، عمان، هکیتری، جنوب يقایآفر

  . پلم شده اندیرده و موفق به اخذ دک
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 یوآت يجار يبرنامه ها

در سطح استان براي کمک به ارتقا کیفیت برنامه هاي اجرائی از  هماهنگی با مسئولین عهده دار وظایف بهداشتی ·

طریق راهکارهاي مناسب ازجمله ارزشیابی برنامه ها

کمک به تحقق اهداف دیده بانی سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت در منطقه ·

به روز کردن برنامه راهبردي ایستگاه در راستاي سیاست هاي دانشکده و دانشگاه ·

 لجستیک و کمک به برگزاري دوره هاي بین المللی مدیریت و کنترل ماالریا فراهم سازي ·

برگزاري دوره هاي داخلی باز آموزي تشخیص میکروسکپی ماالریا و دوره هاي مشابه با استفاده از توان گروهها و مراکز  ·

تحقیقاتی دانشکده بهداشت و سایر دانشکده ها 

با همکاري دانشگاه  د یص میکروسکپی ماالریا توسط گلوبال فاند برگزاري دوره هاي مختلف بازآموزي و تشخ ·

علوم پزشکی هرمزگان

توانمند سازي کارکنان بهداشتی استان براي برقراري نظام مراقبت اپیدمی ها در سطح استان ·

همکاري و مشارکت در رفع نیاز هاي تحقیقات محلی که جنبه ملی وقابلیت تعمیم هم داشته باشد ·

ژوهشی و اجرائی برنامه هاي مرکز بهداشت استان با دانشکده بهداشت پ، و ارزشیابی راه کارهاي ادغام آموزشیارائه  ·

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی  ت مطالعات اولیه ایجاد فیلد تحقیقاتی (محله چاهستانی ها) با همکاري مرکز تحقیقات  ·

هرمزگان

ظام انگیزشی اساتید براي حضور و اجراي پروژه هاي تحقیقاتی کاربردي  در ایستگاه جلب و کمک به ایجاد ن ·

جلب دانشجویان براي انتخاب موضوع پایان نامه خود براساس نیاز منطقه در ایستگاه ·

کمک به برگزاري برنامه هاي کارآموزي و کاروزي دانشجویان بر اساس درخواست گروههاي آموزشی ·

تحقیقاتیجذب گرانت هاي  ·

انتقال دانش و به عمل آوردن نتایج تحقیقات در زمینه ماالریا در سطح استان ·

پژوهشی و مالی پشتیبان در سطح دانشکده و دانشگاه براي تحقق ، همفکري و تالش در ایجاد نظام مستدام علمی ·

برنامه ها در راستاي ارتقاي بیش از پیش فعال سازي نقش ایستگاه

 راي طرح هاي مشترك با سازمان هاي بین المللی و موسسات پژوهشی داخلیهمکاري در زمینه اج ·
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 : ین المللیب يدوره ها

 زامبیا–افغانستان – ایران: کشورهاي از – نفر 17 – 1997دسامبر  18سپتامبر تا  27دوره بین المللی ماالریا از  اولین ·

 یمن–سودان

 اتیوپی – یمن – ایران: کشورهاي از – نفر 15 – 1998اکتبر  24آگوست تا  22دومین دوره بین المللی ماالریا از  ·

 نامیبیا -آفریقا

یمن – سوریه – سومالی: کشورهاي از –نفر  20 -1999نوامبر  18سپتامبر تا  22سومین دوره بین المللی ماالریا از  ·

  اردن – زیمباوه – سعودي عربستان – عراق –اتیوپی  سودان

سعودي عربستان – ایران: کشورهاي از – نفر 14 – 2000نوامبر  2سپتامبر تا  6چهارمین دوره بین المللی ماالریا از  ·

  پاکستان –اتیوپی   افغانستان

ایران – وپیاتی –وریه س: کشورهاي از – نفر 18 – 2001نوامبر  1سپتامبر تا  5پنجمین دوره بین المللی ماالریا از  ·

  عمان – عراق –یه ترک –یمن  سودان

 عربستان – یمن – سودان: کشورهاي از  – نفر 20 – 2003اکتبر  21آگوست تا  20ششمین دوره بین المللی ماالریا از  ·

  ایران – پاکستان  –عمان   سعودي

 افغانستان و ایران: کشورهاي از – نفر 24 – 25/5/81تا  15/4/81هفتمین دوره بین الملللی ماالریا از  ·

 – عمان ایران –غانستان اف: کشورهاي از – نفر 22 –1383اسفند  10دي تا  8هشتمین دوره بین المللی ماالریا  از  ·

  عراق – زامبیا – سودان – سعودي عربستان – یمن –سودان  کنیا

 و ایران: کشورهاي از – نفر 22 – 1384تیر  16اردیبهشت تا  17نهمین دوره  بین المللی ماالریا  از  ·

 غانستان اف

سودان –افغانستان: کشورهاي از  نفر 20 –1385اسفند  17دي تا  18دهمین دوره بین الملللی ماالریا  از  ·

 سومالی-یمنایران  

 یمن – سومالی کشورهاي از – نفر 23 – 22/12/87 تا 20/10/87 از –یازدهمین دوره بین المللی ماالریا  ·

  عراق –غانستان اف – عربستان – سودان –عمان   ایران –

  روسیه -پاکستان – سودان: کشورهاي از – نفر 20 – 24/10/88تا  22/8/88دوازدهمین دوره بین المللی ماالریا از  ·

  ایران – سومالی – عمان –افغانستان 
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  یمن – سودان: کشورهاي از – نفر 20 تعداد – 26/03/90تا  26/01/90سیزدهمین دوره بین المللی ماالریا  از  ·

  ایران –سومالی   افغانستان

  ایران - یمن – پاکستان: کشورهاي از – نفر 22 تعداد – 26/11/91تا  24/9/91چهاردهمین دوره بین المللی ماالریا از  ·

قعرا – مصر – اردن – سومالی – عمان – افغانستان

 

 کرمان سالمت یقاتتحق یستگاهاجنب بیمارستان شهید محمدي ديکمربندي اسبندر عباسآدرس: 

 0761-3331326: شماره تماس
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 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین

 رییس ایستگاه: دکتر بهزاد دماري 

 

فعالیت هاي . با تاکید بر موضوعات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت تاسیس شد 1389ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین در سال 

 ایستگاه تا کنون عبارتند از:

ستگاه ین برنامه سه ساله این و تدویستگاه سالمت قزویدر ا یانسان يروین يریارگکز و به یتجهي، راه انداز ·

ن یو شهرستان تا روستا (نظام نو یاستانی، سالمت در سطح مل یاجتماع يها یمؤّلفهساز یاتیعمل یمدل بوم یطراح ·

ت سالمت در استان)یریمد

ردن آنیکشوریکت برایت مردم در سالمت استان و جلب حماکل مدل خانه مشاریمکو ت یطراح ·

)1389، 1388سفید قزوین (گزارش استقرار برنامه جامع سالمت قزوین در سال تاب کن و انتشار یتدو ·

)1390تدوین و انتشار کتاب قرمز قزوین (گزارش استقرار برنامه جامع سالمت قزوین در سال  ·

)1390، 1391، 1392هاي (در سال نیطرح جامع سالمت استان قزوبراي استقرار مشاوره  ·

:نیقات سالمت قزویستگاه تحقیا يش هایمجموعه هما يبرگزار ·

 نشست تخصصی نقش میانجیان سواد عمومی استان قزوین در ارتقاي سالمت -1

 )13/12/1390سالمت (دفتر امام جمعه، نشست تخصصی نقش ائمه جمعه شهرهاي استان قزوین در ارتقاي  -2

 )1390آذرماه  3همایش نقش بخش خصوصی در ارتقاي سالمت ( -3

 )14/12/1390نشست تخصصی نقش مربیان بهداشت مدارس استان قزوین در ارتقاي سالمت ( -4
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 )1390مهر ماه  14هاي دانشگاه علوم پزشکی (هاي اجتماعی سالمت، رسالت دانشکدههمایش مؤلفه -5

 )1390آذر ماه  24هاي مذهبی استان قزوین در ارتقاي سالمت (همایش نقش هیأت -6

 نقش بخشداران و دهیاران در ارتقاء سالمت استان همایش -7

 نقش شهرداران در ارتقاء سالمت استان همایش -8

دانشگاه علوم پزشکی، اي پروژه هتیر ماه،  17-16طرح جامع سالمت استان. ( پروژه هايهاي ارائه گزارش همایش -9

 هاي اجرایی)دستگاهپروژه هايتیر ماه،  29-30

 )5/8/1390همایش نقش شوراهاي اسالمی شهر و روستا در ارتقاء سالمت ( -10
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 ایستگاه تحقیقات سالمت کرمان

 دکتر علی اردالنرییس ایستگاه:

 مسعود محمدرضایی ی:ر داخلیمد

 ییجنت بابا، حسن ابوالحسنی زاده :يپرسنل ادار

 سمیرا پورحسینی -:دکتر مجید اشرف گنجوییي داشته اندستگاه همکاریه با ایکافراد

 

به  یابیاز جمله دست یو بهداشت يه ایتغذ ياربردیکبه منظور انجام پژوهشها 1356در سال ، ستگاه تحقیقات سالمت کرمانیا

 یستم ارایه خدمات بهداشتیبهبود س، ه خانوارهایو بهبود وضع تغذ يه ایتغذ يآموزشها يمناسب به منظور اجرا یعلم يروشها

د: ن ایستگاه داراي امکانات زیر می باشیا. دیس گردیتاس یتیو جمع یبهداشت يشاخص ها یو بررس يه اید بر خدمات تغذکیبا تا

پس از . نفر 30ی بصري و فضاي خوابگاهی با ظرفیت تجهیزات رایانه اي و سمع، نفر 40سالن کنفرانس به ظرفیت ، شگاهیآزما

معطوف به موضوعات مدیریت و کاهش خطر بالیا شد و با همکاري دپارتمان سالمت ، وقوع زلزله مخرب بم فعالیت هاي ایستگاه

 قات سالمت اقدامات ذیل را به انجام رسانیده است: یت هاي موسسه ملی تحقیا و فوریدر بال

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان عقد تفاهم نامه با ·

مشارکت در تدوین سند سالمت استان با همکاري دانشگاه علوم پزشکی کرمان ·

رمانکاستان  یپژوهش يت هاین اولوییت بحران و تعیریمد یقاتیل گروه تحقکیتش ·

همکاري در اجراي طرح تحقیقاتی ارزیابی نیازهاي بهداشتی در زلزله بم ·

همکاري در اجراي پروژه هاي تحقیقاتی، طراحی، اجرا و ارزشیابی مدیریت خطر مردم محور در جمهوري اسالمی ایران  ·

همکاري در اجراي طرح تحقیقاتی تدوین بسته ارایه خدمات سالمندي در بالیا بر اساس زلزله هاي بم و زرند  ·

ه ارتقاي مدیریت و کاهش خطر بالیا در مراکز بهداشتی اجرا و آزمون برنام، طراحی یقاتیطرح تحق يهمکاري در اجرا ·

درمانی اولیه در استان کرمان 

همکاري در اجراي طرح تحقیقاتی بررسی عوامل موثر بر مرگ و صدمات در زلزله زرند ·

  برگزاري دو دوره کارگاه مدیریت مردم محور بالیا براي رابطین بهداشتی

داشت براي راه اندازي دوره فیلد اپیدمیولوژي در جمهوري اسالمی ایران به اجراي بازدید میدانی سازمان جهانی به ·

سفارش مرکز مدیریت بیماري هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
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مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برگزاري دومین کنگره ملی پیشگیري از حوادث  ·

و  یشناس انگل ین کنگره ملیو هشتم ین المللینگره بکن یاول يارکت با دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برگزارمش ·

ران یا یانگل يهایماریب

ت مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت  يشورکارگاه کدوره  2 يبرگزار ·

مرکز مدیریت بیماري هاي واگیر وزارت برگزاري دو دوره کارگاه ملی بررسی طغیان بیماري هاي واگیر با مشارکت  ·

درمان و آموزش پزشکی، بهداشت

کیاطالعات پزش يگاههایجستجو در پا يم و روش هایبا مفاه ییارگاه آشنایکبرگزار ·

ه یارشد علوم تغذ یارشناسکان یدانشجو يارآموزکهمکاري در برگزاري دوره  ·

 سرفصل اقدامات انجام شده

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانامضاي تفاهم نامه همکاري با  ·

 مشارکت در تدوین سند نظام سالمت استان کرمان ·

اجراي بازدید میدانی سازمان جهانی بهداشت به منظور بررسی و تایید دوره اپیدمیولوژي میدانی با همکاري مرکز  ·

 هاي واگیر و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانمدیریت بیماري

نوسازي و تجهیز سالن کنفرانس و فضاي آموزشی ایستگاه  ·

نوسازي فضاهاي اداري ایستگاه ·

نفر 30نوسازي فضاهاي اقامتی ایستگاه براي پذیرش  ·

 اجراي طرح هاي تحقیقاتی در ایستگاه با مشارکت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ·

 ها:ها و کنفرانسکارگاه

 هابررسی طغیان بیماريبرگزاري دو کارگاه ملی  ·

برگزاري دو کارگاه مدیریت مردم محور بالیادر سطح استان ·

 مشارکت در برگزاري کنفرانس ملی پیشگیري از صدمات با معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ·

 هاي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانبرگزاري کارگاه ·
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 هاي تحقیقاتی: طرح

o ر بر مرگ و صدمات در زلزله زرندبررسی عوامل موث 

o بررسی عوامل موثر بر مرگ و صدمات در زلزله بم بر اساس یک مطالعه مقطعی 

o بررسی عوامل موثر بر مرگ و صدمات در زلزله بم در کوهورت کارکنان بهداشتی درمانی 

o بررسی نیازهاي اساسی و سالمتی جمعیت آسیب دیده بم 

o تقاي آمادگی جامعه در برابر بالیااجرا و ارزشیابی برنامه ار، طراحی 

o اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقاي آمادگی مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان، ندوین

o هاي بم و زرند تدوین بسته ارایه خدمات به سالمندان بر اساس تجربیات زلزله

 مقاالت منتشر شده:
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 رمانکستگاه سالمت یا - 4یکوچه ابتدا -یاب دان سرآسیده به مینرس -بزرگراه امام  -کرمان آدرس: 

 0341-3310177:تلفن

 76167-79753ی:دپستک

 76175-179ی:صندوق پست

:ل:لیمیا
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ایستگاه تحقیقات سالمت مشکین شهر

 محبعلیدکتر مهديرییس ایستگاه:

 ح اهللا زارعییذب ی:ر داخلیمد

 

به منظور بررسی و شناسائی لیشمانیوز  "ایستگاه موقت کاالآزار"به عنوان  1371سال  قات سالمت مشکین شهر دریایستگاه تحق

 ؛شود و در استان هاي اردبیل یبیماري هاي انگلی محسوب ماحشائی(کاالآزار) که یکی از مهم ترین و خطرناك ترین 

هر قات سالمت مشکین شیمساحت ایستگاه تحق. شرقی و فارس به شکل بومی (اندمیک) وجود دارد؛ تاسیس گردید  آذربایجان

جهت خوابگاه اطاق  3شگاهی ویآزما، آموزشی، جهت واحدهاي اداري  اطاق 3ه  در دو طبقه شاملکمتر مربع است  270حدود 

 . جاري می باشدیز استکن مریساختمان ا. است؛ قرار گرفته است

با هماهنگی و همکاري تنگاتنگ معاونت هاي بهداشتی  1385-90يسال ها یقات سالمت مشکین شهر در طیستگاه تحقیا 

منطقه اي پیرامون جنبه هاي  طرح تحقیقاتی ملی و15طرح تحقیقاتی بین المللی و 2تعداد  شرقی  آذربایجان ؛استانهاي اردبیل

نفر از  5 عداد ت. بومی منطقه به اجرا در آورده است  مشترك بین انسان و داممختلف کاالآزار و سایر بیماري هاي 

نفر از  2و  کیدامپزش ياحرفه يتراکان دینفر از دانشجو2کارشناسی ارشد؛ نفر از دانشجویان 10؛اندانشجویان

ها  آن کار که ماحصل ندندبه پایان رسا این ایستگاهپایان نامه هاي خود را با کمک  عملیات صحرایی  ان  دانشجویان

و   یخالصه مقاله در همایش ها ي داخل 20فارسی و ارائه حدود  به زبان  مقاله  5به زبان انگلیسی؛  مقاله  10چاپ حدود 

 . بوده است یانگلیسی و فارس يبین المللی به زبان ها

ستگاه:یا یوهشپژ يت هایعالف

 . نشان داده شده است 1ن شهر در جدول شماره کیستگاه مشیا یژوهشپ يتعداد و مشخصات طرح ها

 1385-90ژوهشی ایستگاه مشکین شهر طی سال هاي : تعداد و مشخصات طرح هاي پ1جدول شماره 

 هاي تحقیقاتیاطالعات طرح 

تعداد طرح هاي 

تحقیقاتی 

 مصوب

طرح هاي  تعداد

تحقیقاتی خاتمه 

 یافته در همان سال

تعداد طرحهاي 

تحقیقاتی مشترك 

 با صنعت

تعداد طرحهاي 

تحقیقاتی مشترك 

 با سایر دستگاهها

 1 1 2 2 88سال 

 1 - - 2 89سال 

 1 1 1 3 90سال 
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ستگاه:یا یآموزش يت هایفعال 

علوم  ده بهداشت دانشگاهکدانش کیپزش یارشد رشته انگل شناس یارشناسکان یدانشجو یصحرائ يار آموزکبه  کمک -1

دوره) یک( همدان کیدانشگاه علوم پزش کیده پزشکدوره) و دانش 2تهران ( کیپزش

. دوره) 6( زیل و تبریاردب کیعلوم پزش يه دانشگاه هایبهداشت وتغذ کی؛ان پزشیدانشجو یصحرائ يار آموزکبه  کمک -2

نفرانس ها:کنار ها و یسم

. االآزار در منطقهکمربوط به  یارگاه آموزشک 4ت در کو شريبرگزار

شور:کا یستگاه در نظام سالمت استان و یا يت هایاز فعال يشواهد بهره مند

م یون مستقیناسیابى منظم و انجام مطالعات سرواپیدمیولوژي با استفاده از روش آگلوتیماریدیده بانی کاالآزار توسط ب -1

 يجان شرقى با همکاري معاونت هایل و آذربایى در استانهاى اردبیوز احشایشمانیماریابى لیروند بامل بر کو نظارت 

 يوژبا روش سرول یابیمارینون بکه هم ایکر به طورکفوق الذ يمحترم بهداشتی و شبکه هاي بهداشت ودرمان استان ها

ت یاالآزار در منطقه تحت فعالکص یون مغز استخوان جهت تشخیسکپون ین روش تهاجمیگزیجا تبر ساده و معتبر 

 )1389در جشنواره ملی و بین المللی علوم پزشکی در سال . ش (رتبه اول پژوهش . ستگاه شده استیآن ا

مشاورت هاي منظم با معاونت هاي بهداشتی استان هاي اردبیل و آذربایجان شرقی در  همکاري هاي تنگاتنگ و -2

. اپیدمیولوژیک و کنترلی لیشمانیوز احشائی در منطقهارتباط با جنبه هاي تشخیصی؛ 

ستگاه:یا یآت يبرنامه ها

انسان  ين مخزن و منبع  عفونت برایدارد و سگ ها مهم تر یکران جنبه زئونوتیدر ا یوز احشائیشمانیه لکبا توجه به آن

ر را د يماریه بکم شد یانسان خواهدر  کمهم و مهل یانگل يمارین بیامل اکنترل کموفق به  یشوند لذا زمان یمحسوب م

ع و یسر یابیمارین برنامه ما عالوه بر بینده مهمتریآسال  3ن در یبنابرا. میورآنترل در کآن (سگ ها) به  یوانیمخزن ح

د بخش تر در سگ ها خواهد بود یدتر و امیجد يوز با ادجوانت هایشمانیسن لکوا یابیدر اطفال؛ ارز يماریدرمان به موقع ب

ن ین مهمترصاحبدار به عنوا ين عفونت در سگ هاینترل اکق یاز طر يمارینترل بکله بتوان نسبت به ین  وسید به ایشاتا  

 ؛رسدیز میدرصد ن 50ن شهر تا کیمش ياز روستاها یصاحبدار در بعض يوع سرمی آن در سگ هایه  شکاالآزار یکوانیمخزن ح

 مختلف يمطالعه جنبه ها يالزم برا یعالوه بر آن آمادگ. میورآمنطقه  بعمل  ین بهداشتیمسئول کمکاقدامات الزم را با

 . ستگاه وجود خواهد داشتیدر ا یانگل يزئونوزها خصوصا زئونوزها
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 2010-2012در نشریات معتبر علمی با همکاري ایستگاه مشکین شهر طی سال هاي  منتشرهمقاالت 
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 حجاران  ب، يآخوند  ا، وشاک  ذ، یزارعا،  یگنج  م ح، یپاشائ  ي، زادهیقل نیحس  م ر، يرزادیش  غ، انیسیادر م، محبعلی -10

) م (م (یتقون مسیناسیبه روش آگلوت یوز احشائیشمانیو درمان  ل یابیماریب، ستم مراقبتیو ادغام س يبرقرار. ح یافضل کمل ه،

مال ش یکان مناطق اندمکودکدر  يماریاز آن ب یر ناشیزان ابتال و مرگ و میاهش مکآن در   یابیو ارز یه بهداشتیدر خدمات اول

 . 1-8؛صفحات 1390؛ 2؛ شماره 9؛ دوره یقات بهداشتیتو تحقیده بهداشت و انستکمجله دانش. رانیغرب ا

 

 243 كپال یتر بهشتکابان دیخر ن شهر کیمش:آدرس

0452-5223623تلفن: 
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 ایستگاه تحقیقات سالمت یزد

 دکتر فرید ابوالحسنیرییس ایستگاه:

 انیمکیح يمحمودمهد: یر داخلیمد

 رضا بیک - حسن سلیمانی :يپرسنل ادار

 

داراي متر مربع احداث گردیده و  70000متر مربع در زمینی به مساحت  2000ایستگاه تحقیقات سالمت یزد با زیربناي تقریبی 

امور اداري و خوابگاه می باشد مالکیت این مرکز و کلیه ، حیوانخانه، آزمایشگاهها، سالن مطالعه و مجالت، واحدهاي آموزشی

 . تجهیزات آن متعلق به موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است

یري تولید و ترویج به کارگ، ایران نهادي است که براي دیده بانی وضعیت سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري اسالمی

شواهد علمی مورد نیاز برنامه ریزان و سیاست گذاران سالمت در سطح ملی ایجاد شده است تا از طریق مدیریت فرایند تولید 

و توانمندسازي محققان و سیاست گذاران  شبکه سازي، ایجاد مشارکت علمی بین مراکز مرتبط داخل و خارج کشور، شواهد ملی

اهد به شو، محصوالت این موسسه گزارشهاي تحقیقاتی و تحلیلی در حوزه نظام ملی سالمت. به نیازهاي نظام سالمت پاسخ دهد

 ه دراین موسس. گزارش ساالنه وضع سالمت کشور و بانک هاي اطالعاتی مرتبط است، کار گرفته شده در سیاست ها و نتایج آن

نظر دارد با عمل به رسالت خود به عنوان اصلی ترین مرجع و مشاور تأمین شواهد علمی تصمیم گیران سالمت در کشور 

. و منطقه شناخته شود و از این طریق مجریان را در دستیابی به جامعه سالم یاري کند

 فعالیتهاي آموزشی 

هاي کارشناسی ارشد و دکتري دانشجویان دانشکده ي عنوان پایان نامه و پروژه ي دانشجوئی در دوره 13تا کنون 

به  که عناوین آن، ات بهداشتی یزد انجام شدهقبهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاري ایستگاه آموزش و تحقی

 شرح ذیل می باشد: 

 الف ) پایان نامه و پروژه هاي دانشجوئی

 ):صی (مقطع تحصیلی دکتري تخصصی ( 1 1

لیشمانیایی جمعیت هاي مختلف فلبوتوموس الکساندري با استفاده از تکنیک هاي مولکولی و مطالعه  بررسی آلودگی -

آذربایجان شرقی، کرمانشا، فارس، مرفولوژیک و تنوع ژنتیکی آنها در استانهاي خوزستان

، ریبوزومال ي بررسی مرفولوژیک و ژنوتیپیک گونه هاي پشه خاکی تحت جنس آدلریوس با استفاده از تقویت ژنهاي  -

 یال در مناطق انتشار آنها در ایران و میتوکندر



155 

�م Pھارد +*ل      
بررسی تاثیر روي تکمیلی بر میزان روي پالسما و شیرمادر و روند رشد شیرخواران در شش ماهه اول شیردهی -

اي شتر با تاکید بر اهمیت بهداشتی آنهاهاي رودهبررسی فون انگل -

 ش تاموبا دیسپار به روش مقایسه انگل انتاموبا هیستولیتیکا و آن -

بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در دامهاي مناطق جنوبی کشور (فاز یزد) -

نی استان یزد درما –بررسی شاخصهاي ارزیابی بیماري سل در مراجعین به مراکز بهداشتی  -

 ):شد (مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد (22

 بررسی وضعیت بهداشت محیط شهرستان یزد -

 بافق -کرد سیستم نیزار مصنوعی براي تصفیه فاضالب معدن  سنگ آهن چغارتعمل -

بررسی لیشمانیوز جلدي در شهرستان سبزوار -

وضعیت لیشمانیوز جلدي در بخش نوق شهرستان رفسنجان - 

وضعیت لیشمانیوز جلدي در شهرستان بافت -

اپیدمیولوژي لیشمانیوز جلدي در شهرستان خاتم -

 لیشمانیوز جلدي در شهر بوشهروضعیت  -

)  1388برسی خصوصیات اکولوزیک پشه هاي کولیسیده در شهرستان یزد( -

 مقطع تحصیلی کارشناسی: - 3

 بررسی بیو آئروسلها در کارخانه ي ریسندگی نخ آفتاب یزد جهت تعیین بیوآئروسلهاي میکروبی  -

 ) سمینارها : ب

)1389ابی اجتماعی در سالمت توسط ایستگاه تحقیقات سالمت یزد (برگزاري کارگاه آموزشی اصول و فنون بازاری -

»آموزش مدیران بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد توسط آقاي دکتر دماري«

سخنرانی کارشناس حشره شناسی درکارگاه کاربرد سموم حشره کش و مواد گند زدا ویژه کارشناسان بهداشت   -

)1389محیط استان یزد(

 )1389حشره شناسی  در کارگاه آموزش جونده کشی در شهرستان اردکان ( سخنرانی کارشناس -

اسان بهداشت سخنرانی کارشناس حشره شناسی  درکارگاه کاربرد سموم حشره کش و مواد گند زدا ویژه کارشن  -

 )1390محیط استان یزد(
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 قابلیتهاي آموزشی

و  درمان، اسالمی ایران و اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشتاین ایستگاه به پشتوانه موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري 

 :آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران داراي قابلیت هاي آموزشی و پژوهشی ذیل می باشد

 

 الف: کارگاهها و دوره هاي آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت با موضوعات:

 به اصول کارتیمی)اصول و فنون مدیریت پروژه در نظام سالمت (با نگاهی  -1

 اصول و فنون همکاري بین بخشی و مشارکت مردم -2

 نهادینه سازي و استقرار برنامه ها و سیاست ها در نظام سالمت، طراحی مداخالت -3

 مدیریت پژوهش و به کارگیري نتایج ، تعیین اولویتها -4

 آموزش اصول و فنون حمایت طلبی در سالمت -5

 حاکمیت بالینی-6

 امنیت غذائی تحلیل -7

 آموزش بازاریابی اجتماعی در نظام سالمت -8

 اصول و فنون ارزیابی سالمت سیاستها -9

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین -10

 ب: مجري برنامه هاي راهبردي موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري اسالمی ایران در استان یزد

و دکتراي  شد، کارورزي دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، ج: مشاوره و همکاري در اجراي پایان نامه و 

 تخصصی

 د: مشاوره و همکاري و اجراي طرحهاي تحقیقاتی با موضوعات مختلف بهداشتی در زمینه سالمت

 فعالیتهاي پژوهشی 

شهر  ز کننده به مرکز بادي در خانمهاي مراجعهآنتی رمهاي جنیتال با تولید آنتی اسپرمبررسی ارتباط عفونت 1 1

 یزد

 میزان شیوع بروسلوز در دامداران استان یزد مجري 2 2

 بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدي در شهر یزد و شهرستان اردکان به منظور طرح و پیشنهاد برنامه کنترل 3 3
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اري با همکنطقه تحت پوشش برنامۀ کنترل در شهرستان اردکان بررسی وضعیت کنونی بیماري لیشمانیوز جلدي در م  - 4

 شهید صدوقی یزدعلوم پزشکی دانشگاه 

 بررسی شیوع بیماریهاي ریوي و پوستی در کارگران کارخانجات نساجی یزد - 5

 ی فون جوندگان مهم از نظر بیماري لیشمانیوز جلدي در استان یزدبررس – 6

 لیشمانیوز جلدي در شهر بافق استان یزدی اپیدمیولوژي بررس – 7

 بررسی وضع فعلی لیشمانیوز جلدي و مخازن آن در ایران– 8

 بررسی برخی جنبه هاي اکولوژیک ناقلین لیشمانیوز جلدي در شهر بم -ـ 9

 دکانـ بررسی عفونت انسانی بیماري لیشمانیوز جلدي و تعیین هویت عامل آن در کانون دهستان عقدا در شهرستان ار10

 ـ بررسی باکتریهاي موجود در مواد غذائی فرایند شده استان یزد11

 بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدي درارزوئیه شهرستان بافت -12

 شهر یزد 2بررسی آلودگی به شپش سر در بین دانش آموزان ابتدایی ناحیه  -13

 یزد ز به مرکز  ـ شیوع سقط جنین و ناباروري ناشی از عوامل عفونی در مراجعین14

بررسی مقایسه اي ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در صنایع داراي خانه بهداشت کارگري و فاقد آن در شهرستان یزد و  -15

 تعیین الگوي مناسب براي ارزیابی کیفی آنها

 بررسی نقش عفونت سرخجه اي در ایجاد ناهنجاریهاي مادرزادي مشهود در موقع زایمان در مناطق شهري یزد 1616

 نفر شاغل استان یزد 50بررسی تسهیالت کارگاهی از دیدگاه بهداشت حرفه اي در واحدهاي صنعتی با بیش از  -17

 و صنعتی در استان یزد میزان آلودگی باکتریائی بستنی هاي تهیه شده در واحدهاي سنتی -18

 شیوع سرواپیدمیولوژي آنفلوآنزا در ایران (فاز یزد) -19

 و فاکتورهاي خطر مربوطه در بیماران  ت بررسی فراوانی آنتی بادي بر علیه ویروس هپاتیت  -20

تگاه کار استان کشور و ارائه مدل ارگونومیک ایس 7بررسی شیوع عالیم اختالالت اسکلتی عضالنی قالیبافان در  -21

 قالیبافی با تأکید بر پوستچر مناسب (فاز یزد)

 بررسی عملکرد سیستم نیزار مصنوعی براي تصفیه فاضالب معدن سنگ آهن چغارت - 22

 جداسازي و بررسی خصوصیات آنتی ژنیک ویروس آنفلوآنزا و اپیدمیولوژي آن در ایران (فاز یزد -23

 سانی در نمونه هاي سرطانی و نرمال دهانه رحم در استان یزد تعیین ژنوتیپهاي پاپیلوما ویروسهاي ان -24

 بررسی شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبستانی شهر یزد  -25

 بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدي درمنطقه ي نوق شهرستان رفسنجان --26
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 ورهاي خطر مربوطه در بیماران دیالیزي استان یزد و فاکت ت ی فراوانی آنتی بادي بر علیه ویروس هپاتیت بررس – 27

تان کمپیلوباکترژژونی ویرسینا انترکولیتیکا در مراجعین به سه بیمارس، بررسی شیوع اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل -28

 منتخب شهر یزد 

ریبوزومال ، ي قویت ژنهاي بررسی مرفولوژیک و ژنوتیپیک گونه هاي پشه خاکی تحت جنس آدلریوس با استفاده از ت -29

 و میتوکندري یال در مناطق انتشار آنها در ایران 

بررسی آلودگی لیشمانیایی جمعیت هاي مختلف فلبوتوموس الکساندري با استفاده از تکنیک هاي مولکولی و مطالعه  -30

 آذربایجان شرقی  ، هکرمانشا، فارس، مرفولوژیک و تنوع ژنتیکی آنها در استانهاي خوزستان

  بررسی اپیدمیولوژي لیشمانیوز جلدي در شهر بوشهر - 31

 بررسی اپیدمیولوژي لیشمانیوز جلدي در شهرستان خاتم -32

 طرح بررسی وضع اپیدمیولوژي لیشمانیوز جلدي شهرستان ابرکوه    --33

 ب) مـقــاالت : 

 مقاله  18تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخل کشور :  -الف 

 مقاله 32تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره هاي خارج کشور :  -ب 

 مقاله 25تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :  –ج 

 عناوین طرحهاي تحقیقاتی پیشنهادي با توجه به اولویتهاي بهداشتی استان

ه پیگیریها و مذاکرات صورت گرفته کارشناسان این ایستگاه با گروههاي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم بایت با عن

پزشکی تهران و با توجه به نیازها و اولویتهاي بهداشتی استان و نظرات کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

تی که در مورد بعضی از آنها نیز با موسسه ملی تحقیقات شهید صدوقی یزد تعدادي عناوین پیشنهادي طرح تحقیقا

 سالمت هماهنگی گردیده به شرح زیر می باشد : 

 الف ) طرح جامع سالمت شغلی کارگران کارخانجات صنعتی استان یزد 

 ). ( پروپوزال این طرح توسط آقاي دکتر شاه طاهري  باهمکاري ایستگاه تهیه و آماده ارائه به موسسه می باشد 

 ب) بررسی گرد و غبارهاي سیلیس در منطقه تنفسی کارگران صنایع استان یزدو غربالگري بیماري سیلیکوزیس

( آمار کارخانجات و صنایع استان توسط واحد بهداشت حرفه اي این ایستگاه و همکاري معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

 ). ایستگاه موجود می باشد  پزشکی یزد تهیه گردیده و در قالب سی دي و جزوه ي چاپی در

 پ) بررسی لیشمانیوز جلدي در شهرستان طبس
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 ت) بررسی میزان آزبست در هواي مناطق شهري و صنایع استان یزد 

ث) تحقیقات مربوط به بحث ارگونومیک و آنتروپومتري در تولید وسائل و تجهیزات با توجه به ابعاد انسانی براي دستیابی به یک 

 براي تمام قومیت هاي ایرانیاندازه مشترك 

 ج ) بررسی شیوع سندرم متابولیک و عوامل موثر برآن در افراد میانسال ساکن شهر یزد 

 شیر پاستوریزه و استریلیزه تولید شده در شهر یزد با روش االیزا، خام در شیر ینآفالتوکسینچ ) بررسی آلودگی به 

 هیپر کلسترومی مبتال به دیابت نوع دو  ح ) بررسی اثر پسیلیوم بر قندو لیپید بیماران

 سال استان یزد از نظر ابتال به سرطان پروستات  50بیماریابی و پیگیري درمان مردان باالي ، خ ) طرح مستمر غربالگیري

 بیماریابی و پیگیري درمان روستائیان استان یزد از نظر ابتال به دیابت، د ) طرح مستمر غربالگیري

 موم آفت کش در محصوالت کشاورزي و گلخانه اي استان یزدذ) بررسی میزان س

 ی و آموزشی انجام شده در یک نگاهخالصه فعالیتهاي تحقیقات 

عنوان پایان نامه دانشجوئی در دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري  13 طرح تحقیقاتی در زمینه هاي مختلف و 33تاکنون 

کی تهران با همکاري ایستگاه تحقیقات سالمت یزد به انجام رسیده است. همچنین دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزش

در این ایستگاه برگزار گردیده است. این ایستگاه  و دوره کارآموزي و کارورزي دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و 15

قدام نموده یا مشارکت داشته است. نتایج دوره بازآموزي، سمینار و کارگاه آموزشی در استان یزد ا 10نسبت به برگزاري 

مقاله در کنگره هاي خارج از کشور و  32مقاله در کنگره هاي داخل کشور و  18تحقیقات و فعالیتهاي انجام شده به صورت 

مقاله در مجالت خارجی و داخلی چاپ گردیده است. همچنین پنج عنوان کتاب در رشته هاي مختلف بهداشت توسط 25

مرکز تألیف گردیده و از طرف انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران چاپ گردیده است. مجموعه تألیفات و  پرسنل این

دوره هاي برگزار شده و نتایج آن در کتابخانه مرکز قابل دسترسی ، مقاالت، پایان نامه ها، پژوهشی انجام شده طرحهاي

 . می باشد

 

  89195-773جنب سازمان انرژي اتمی ص پ  -جاده تفت -یزدآدرس:

 0352-6233559فاکس:  0352-6233557-8تلفن:
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 فارسی 

هاي ویژه اکبري ساري ع، بهشتی زواره ز، عرب م، رشیدیان آ، گلستان ب. عوامل موثر بر ایجاد زخم بستر در بخش مراقبت .1

.81-92، 3، سال هشتم، شماره 1389هاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده بهداشت. بیمارستان

ایران خصوصیودولتیهايبیمارستانپزشکانمنش ع. دستمزدساري ع. ، رشیدیان آ. ، اولیاییباباشاهی س. ، اکبري .2

.38-43، 1؛ سال پانزدهم، شماره 1391جراحی. حکیم، اعمالوتهاجمیخدماتهايتعرفهاصالحازپس

اخالقی در نظام سالمت: مداخالت تقاضا و مداخالت عرضه (مقاله روشهاي کنترل مخاطرات . رشیدیان آ.، صوفی م. ، بازیار م .3

.110-122، 1؛ سال یازدهم، شماره 1391. طلوع بهداشت، مروري)

شواهد تاثیر استفاده از جوش شیرین در م.  ، یونسیان. ، راستکاري نپ.  ، پاساالر. ، رشیدیان آ. م ، صولت. ا پوربختیاران .4

.31-39، 4، دوره هشتم، شماره 1391مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایران، . مرور نظام مندنانوایی ها بر سالمت عمومی: 

 1391ترابیان س، دماري ب. رضایتمندي پزشکان خانواده استان همدان از امکانات و شرایط کاري . مجله پایش،  .5

(پذیرش چاپ)

 1392مجله پایش، ییبرنامه هاي طرح بیمه روستاییرضایت پزشکان خانواده استان همدان از قوانین و ترابیان س، دماري ب.  .6

(پذیرش چاپ )

. مجله پایش .  روابط انسانی و رضایتمندي پزشکان خانواده در استان همدانترابیان س، دماري ب. و همکاران . .7

(پذیرش چاپ )1392

ی قانونی یران. مجله پزشکفر ع. بررسی قوانین مرتبط با رسیدگی به تخلفات پزشکی در اجودکی ح، رشیدیان آ، میالنی .8

.215-223ص ،3, شماره 16دوره ؛ 1389

ها و مداخالت. بیمارستان، . فساد در نظام سالمت: تئوري، روشز جودکی حسین، رشیدیان آ. ترجمه از  .9

. 83-100؛ 1389

هاي سنجش از آوريدرویشی بلورانی ع، رشیدیان آ، جوکارارسنجانی ج، شایگان م. بررسی کاربردهاي علوم و فن .10

؛ سال پانزدهم، 1391دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در نظام سالمت (قسمت اول: مروري بر منابع خارجی). حکیم، 

.87-100، 2شمار 

هايتخصصتعرفهنسبیهايارزشپیشنهاديتغییراتتأثیرساري ع. بررسیدشمنگیر ل، رشیدیان آ، معیري ف، اکبري .11

.1-9، 1؛ دوره چهاردهم، شماره 1390سالمت. حکیم نظامهايهزینهومربوطههايتخصصپرداختیوزنبالینی در

هاي خدمات بالینی: چالشها و راهکارهاي اصالح و دشمنگیر ل، رشیدیان آ، اکبري ساري ع. کالف سردرگم تعرفه .12

.2-10، ص 4؛ سال دهم، شماره 1390گذاري در نظام سالت ایران. بیمارستان، ضعیت تعرفه
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دماري ب. وثوق مقدم ع . بسته هاي خدمات سالمت اجتماعی، الگویی براي مداخله نظام مدیریت سالمت شهري . مجله  .13

(پذیرش چاپ )  1391پایش، 

(پذیرش چاپ )  1392. مجله پایش،  سهم و نقش دستگاه هاي ملی در ارتقاي سالمت مردم ایراندماري ب . . .14

ا و راهکارهاي ارتقاي عملکرد هیات هاي امناء دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات دماري ب و همکاران . بررسی چالش ه .15

(در فرایند داوري) 1392بهداشتی درمانی کشور، مجله حکیم . 

دماري ب. و همکاران .واحد سیاست گذاري سالمت استان : ساختاري هماهنگ کننده براي سالمت عادالنه .مجله دانشکده  .16

اپ )(پذیرش چ 1392بهداشت .

دماري ب. و همکاران . راهکارهاي ارتقاي همکاري بین بخشی در سالمت از طریق شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی  .17

(پذیرش چاپ ) 1392کشور. 

 شهرداري کامل همایش مقاالت مجموعه. شهري منطقه سالمت مدیریت مرکز سامانه و الگو طراحی .همکاران و بدماري .18

1390. اجتماعینهاد

 سالمت همایش کامل اولین مقاالت مجموعه. اجتماعی سالمت ارتقاي در بهداشت وزارت کارکردهاي. همکاران و ب يدمار .19

1389. اجتماعی

 زنان و کار کودکان همایش. آینده راه و گذشته مداخالت کار، کودکان .ف زاده نقی حاج. ك شادپور .ب دماري .20

1389 خانوار. سرپرست

1389 . شهري سالمت مدیریت همایش. قزوین استان تجربه بر مروري مردم، مشارکت خانه. و همکاران ب دماري .21

دماري ب و همکاران . کجا و چگونه سیاست گذاري خردمندانه بکنیم ؟ ویژگی هاي سامانه سیاست گذاري وزارت  .22

  1390بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .مجله حکیم .

 1390دماري ب و همکاران . الگوي مدیریت موثر انجمن هاي علمی علوم پزشکی .مجله پایش . .23

دماري ب و همکاران .ارزشیابی عملکرد شوراهاي سالمت و امنیت غذایی استان ها .مجله دانشکده بهداشت دانشگاه  .24

ارت بهداشت، درمان و آموزش فتحی م، دماري ب و همکاران .طراحی الگوي برنامه ریزي عملیاتی وز 1390تهران .

(پذیرش چاپ )  1391پزشکی، مجله پایش، 

(پذیرش چاپ) 1391دماري ب  و همکاران . طراحی الگوي پایش و ارزشیابی مراکز درمان سوء مصرف مواد، مجله پایش،  .25

و نقش وزارت دماري ب. براي ارتقاي سالمت اجتماعی ایرانیان چه کنیم ؟ مروري بر وضع موجود، راهبردهاي ملی   .26

 1391بهداشت، درمان و آموزش پزشکی . مجله دانشکده بهداشت . بهار 
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دماري ب . و همکاران.ارزشیابی برنامه ملی پیشگیري از اعتیاد در محیط هاي کاري سازمان بهزیستی، مجله پایش،  .27

(پذیرش چاپ ) 1391

ر تامین، حفظ و ارتقاي سالمت جامعه، مجله پایش، دماري ب . و همکاران . بررسی نقش و عملکرد سازمان هاي غیردولتی د .28

(پذیرش چاپ )  1391

.273-283): 2(10؛ 1390. مجله پایش هاي تعیین بسته بیمه درمان پایه در ایرانچالشدهنویه ر، رشیدیان آ، ملکی م.  .29

ه ي درمان پایي بیمهبستهدهنویه ر، طبیبی س.ج، ملکی م، رشیدیان آ، نوري حکمت س. معیارهاي اطالعاتی براي خدمات  .30

.109-118، 2، شماره 7؛ دوره 1389گر پایه. مجله مدیریت اطالعات سالمت هاي بیمهدرکشور از دیدگاه سازمان

سال ایراندرجمعیتوسالمتسیمايز.رداییم ،عربا،الهیم. ،خدایارير ،نعمتیخبیريا ،خسرويآ،رشیدیان .31

.1391آبان پزشکی،آموزشودرمانبهداشت،جمعیت. تهران: وزارتوسالمتچندگانهشاخصهاي : بررسی1389

 طی کشور پزشکی علوم هايدانشگاه مهر ن ، پوررضا ا. ، مجدزاده س.ر، گودرزي غ. ارزیابی عملکردرشیدیان آ، جهان .32

.59-69، صفحات ؛ دوره سیزدهم، شماره اول1389: مطالعه کارآیی فنی. مجله حکیم 1381- 86 هايسال

 يجمهور در بهداشتی جهان سازمانی ندگینما دفتر خبرنامه: رانیا سالمت. رانیا در سالمت ریفراگ پوشش. آ انیدیرش .33

.8-9 ،دوم شماره ششم، سال ،1389 رانیای اسالم

بیمارستان تخصصی روانگرد ر، عرب م، رشیدیان آ، اکبري ساري ع، و همکاران. مدت اقامت بیماران بستري شده در  .34

، سال 1389زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل موثر بر آن با استفاده از روش تحلیل بقا. مجله دانشکده بهداشت. 

.25-35، 3هشتم، شماره 

بررسی مدت اقامت بیماران . سمنصوري. ، نیرومند ن،  اکبري ساري ع،  رشیدیان آ،  زراعتی ح، عرب م، رروانگرد .35

. آنتخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل بالینی و غیر بالینی موثر برشده در بیمارستان آموزشیبستري 

.129-136، 2، سال سیزدهم، شماره 1389. حکیممجله 

زارعی ا ، عرب م ، رشیدیان آ ، قاضی طباطبایی س.م ، رحیمی فروشانی ع. رابطه بین کیفیت خدمات ارایه شده  .36

و دوم، ؛ دوره بیست1391راك شده توسط بیماران بستري در بیمارستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با ارزش اد

.105-112، 98شماره 

ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه .. عرب م.، رشیدیان آ.، رحیمی فروشانی ع.م، قاضی طباطبایی س.، زارعی ا .37

.66-76، 4؛ سال پنجم، شماره 1390. پیاورد سالمت، ستان هاي خصوصی شهر تهرانبیمار: یک مطالعه مقطعی در بیمار
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ژوهشی . مجله پدانشگاه علوم پزشکی تهرانسپاري شده تحت پوشش هاي بهداشتی دولتی و برونخدمات ارایه شده در پایگاه

.28-34، 1دوره شانزدهم، شماره  ؛1392 ،حکیم

بررسی کیفیت زندگی کاري ابراز شده پزشکان خانواده در استان س.  ، بهرامیح ، زراعتیآ ، رشیدیانم ، عربح نژادشعبانی .39

.178-184، 2؛ سال پانزدهم، شماره 1391. حکیم، مازندران

ندي بدیان آ ، سادات نیري ف ، چارراهی ذ ، اکبري ساري ع ، حموزاده پ. توزیع جغرافیایی و ارایه نقشه اولیه سطحشفیعی م ، رشی .40

.121، 1؛ سال پانزدهم، شماره 1391) در شهر تهران. حکیم، ان (هاي مراقبت ویژه نوزادان (خدمات بیمارستانی تخت

رانندگان تاکسی شهر هاي خطرناك رانندگی در رفتارمنتظري ع. شمس م، رشیدیان آ، شجاعی زاده د، مجدزاده س.ر،  .41

.403-416، 4؛ دوره نهم، شماره 1389: نگرش، رفتارهاي خودگزارشی و مشاهده اي. مجله پایش تهران

شمس م، شجاعی زاده د، رشیدیان آ، مجدزاده س.ر، منتظري ع. دیدگاه رانندگان تاکسی تهران در زمینه رفتارهاي خطرناك  .42

. 391-401، 4؛ دوره نهم، شماره 1389یک پژوهش کیفی. مجله پایش ندگی:ران

صوفی م، بازیار م، رشیدیان آ. انواع مخاطرات اخالقی و پیامدهاي آن بر بازار بیمه و نظام سالمت (مقاله مروري). مجله  .43

.69-76، 3؛ سال یازدهم، شماره 1391بیمارستان، 

، حسینی م. نگرش کادر درمانی و بیماران بستري در بیمارستان هاي منتخب عباسی م، رشیدیان آ، عرب م، امینی ه .44

مجله روانپزشکی و روانپزشکی شهر تهران در خصوص تطبیق  مفاد منشور حقوق بیمار با نیاز هاي بیماران روانی. 

.172-180، صفحات 3؛ دوره شانزدهم، شماره 1389 روانشناسی بالینی ایران

رشیدیان آ، رحیمی ع، پورکتابی ك. بررسی کیفیت زندگی کاري پزشکان متخصص  عرب م، شعبانی نژاد ح، .45

.19-23، 4؛ سال یازدهم، شماره 1391بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله بیمارستان، 

مل موثر بر رضایت سالمندان عرب م، حسینی م، رنجبر م، رشیدیان آ، پوررضا ا، ورمقانی م، تاجور م. میزان رضایت مندي و عوا .46

.45-50. 4و3؛ سال نهم، شماره 1389از خدمات بستري در بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران. بیمارستان 

مازیار مرادي ل، بیتا ب، علیرضا اولیایی م، اردشیر خسروي. شاخص هاي نابرابري در مرگ و میر مناطق روستایی  .47

. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 1372-1386ییرات در سال هاي استانهاي مختلف کشور ؛ روند تغ

.1389پانزدهم، پاییز 

نجاتی م، ابویی پ، آزادبخت م، ولدخانی م. ارزیابی فناوري سالمت داروي محمدرضا م، اولیایی منش ع، دعایی ش،  .48

1391، فروردین 178اصفهان، سال سی ام، شماره  اینفلکسیماب: مرور مطالعات نوع دوم. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه



176 

ه م1  و45 7
,  ی ./

قات ;
 

ور ? @A ت Bال س
ال>  ی  اس

ا ی
C Kان

ت L MN ھار سال P 
 

 يرفتارها کاهشي برای اجتماعی بازاریابي الگو از استفادهمجدزاده س.ر، رشیدیان آ، شمس م، شجاعی زاده د، منتظري ع.  .49

. 21-40، 2؛ سال نهم، شماره 1390. مجله دانشکده بهداشت، تهران شهری تاکس رانندگان دری رانندگ خطرناك

مینا نجاتی، دکتر علیرضا اولیایی منش، شیال دعایی، محمدرضا مبین زاده، پریسا ابویی، دکتر هادي بیهقی. بررسی مروري اثربخشی  .50

.91، آذر 208در درمان انواع آرتریت. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال سی ام، شماره  د و ایمنی داروهاي ضد 

طه رابمشکل ها و مسایل موجود در بررسی محمد.  اهللا، عربحسین، اکبري فیض نصیري راد ناهید، رشیدیان آرش، جودکی .51

.  7-18، 2و1؛ سال نهم، شماره 1389ي دانشگاهی: مطالعه کیفی. بیمارستان هابیمارستانو گر پایه هاي بیمهسازمانبین 

هاي اجتماعی سالمت و عدالت در مؤلفهساله جمهوري اسالمی ایران  در  30مرندي ع .دماري ب * و همکاران . تجربه  .52

)  1391(پائیز 3هاي آینده مجلس شوراي اسالمی .مجله سازمان نظام پزشکی . شماره ها و جهت گیريسالمت: نقش

زشک گیري برنامه پاندیشی و تقارن در شکلمصلحتمشیري اسماعیل، تکیان امیرحسین، رشیدیان آرش، کبیر محمدجواد.  .53

.288-299، 4؛ دوره پانزدهم، شماره 1391. مجله پژوهشی حکیم، همگانی سالمت روستاییان در ایرانخانواده و بیمه 

فر زینب، افتخاري سحر، رشیدیان آرش، صداقت مجتبی. بررسی شکایات ثبت شده در سه بیمارستان میرزاآقایی فرزانه، معین .54

؛ 1390. مجله بیمارستان. 1387تا اسفند  1386وردین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل موثر بر آن از فر

.19-28، 36، شماره 10دوره 

مند مطالعات کودکان خیابانی در دهه اخیر در ایران: عوامل خانوادگی وامقی م، رفیعی ح، سجادي ح، رشیدیان آ. مرور نظام .55

.135-165، ص1ال دوم، شماره ؛ س1390مرتبط و پیامدهاي خیابانی شدن کودکان. مجله مسایل اجتماعی ایران، 

سبزقبایی م.ع.م،توفیقی ش،منجمی ع، آ،حدادگر آ،رشیدیان آ،دوست ع.ا،حقفردوسی م،یزدانی ش،هادیزاده ف، .56

آموزشایرانیتجربه. مجلهیکگزارشسالمت:نظاممدیریتدرگیريتصمیمواستداللملیالمپیادادیبی پ. اولین

 .1018-1032سال دهم، شماره پنجم، ، 1389پزشکی علومدر

 

 

 


