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 هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

 
هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند  موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و   (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش

دهندگان خدمات مراقبتي و ...(  گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه ذينفعان ) از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم

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

 دانش تكميل نمايند.

 

 الف: مشخصات طرح:

 جمهوری اسالمی ایرانبرابر هزینه های کمرشکن و فقرزای سالمت در  حفاظت مالی در  :عنوان كامل طرح

 دكتر ژاله عبدي ،دكتر حسام قياسوند :مجري طرح

   

 

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

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

 

تصويري از وضعيت طرح حفاظت مالي با هدف ارائه : م    مانند ستاد واارت هدداش  مديران و سياستگذاران سال  

مواجهه ي خانوارهاي ايراني با هزينه هاي كمرشكن و فقرزاي خدمات سالمت در جمهوري اسالمي ايران انجام شده است. اين 

طرح به تبيين ابعاد مختلف بررسي حفاظت مالي در خانوارهاي ايراني شامل: ميزان مواجهه ي با هزينه هاي كمرشكن و فقرزا، 

عوامل تعيين كننده ي مواجهه ي با اين هزينه ها و نيز  ، اجتماعي-نه ها در سطوح مختلف اقتصاديوضعيت توزيع اين هزي

پرداخته است. لذا طرح داراي نتايجي است كه به سياستگذاران سالمت كشور را نسبت به  2931توزيع جغرافيايي آن در سال 

       ع از شواهد ياري مي رساند. وضعيت موجود اطالع رساني نموده و آنها را جهت تصميم گيري مطل
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: هرنامه شما هراي کارهس  نتايج چيس   لطفا دقيقا منطبق ها هخش مرهوطه و گان  چارت در فرم پروپواال تنظيم ج

 گردد  

 

چندين  از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد( بديهي است  هر طرح مي تواند از

 روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.

 

 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 پژوهشي خارجي -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

  آن   آن براي استفاده كنندگان بالقوه يا مقاله حاصل از  ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح 

 به آن   قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه 

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم( انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي( 

 خبرنامه ها و بولتن ها )نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن  انتشار يافته ها در

 سازمان را منتشر مي كند(

 

 موسسه   يسا  1  -3-52نگارش  يمطاهق راهنما يو سه صفحه ا کي: پيام اصلي حاصل اا طرح پژوهشي:  فرم د

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

 

پيش از انجام هر برنامه و متعاقب آن اقدام سياستي جهت اصالح وضعيت حفاظت مالي در نظام سالمت كشور بايد به دو نكته در 

كمرشكن و فقرزاي سالمت از جمله: نسبت سرشمار و اين خصوص توجه نمود: اول ابعاد و حدود ثغور مواجهه ي با هزينه هاي 

وضعيت توزيع آنها بين دهك هاي مختلف هزينه اي و نيز به تفكيك مناطق جغرافيايي كشور و در انتها عوامل تعيين  ،شكاف

ناريو بندي وضعيت دوم استفاده از پايگاههاي اطالعاتي و داده اي قابل اتكا و معتبر و نيز س ،كننده ي احتمال مواجهه ي با آنها

 موجود با استفاده از رويكردهاي محتلف معتبر در زمينه تبيين وضعيت حفاظت مالي.


