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 هاي پژوهشينتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

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

(Knowledge Translation & Exchange)     ،دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و ذينفعان ) از جمله عموم مردم
دهندگان خدمات مراقبتي و ...( قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائهسياستگزاران و تصميم

 مي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل دانش تكميل نمايند.و اعضاي محترم هيئت عل
 

 الف: مشخصات طرح:

 استان آذربايجان شرقي 2932مردادماه  12، يك مطالعه كيفي در زلزله سي نيازهاي خاص معلوالن در زلزلهبرر :عنوان كامل طرح

 دکتر علي اردالن :مجري طرح

     قاسم موسوي  همكاران اصلي :

      23219232231 تلفن همراه:
 aardalan@gmail.com پست الكترونيك:

 دپارتمان سالمت در حوادث و باليا، موسسه ملي تحقيقات سالمت دانشكده/مركز تحقيقات:

 

 ؟ مخاطبان طرح شما چه کساني هستند :ب

كه شامل مديران و كارشناسان سازمان هاي دولتي از جمله وزارت  در حوزه مديريت باليا و معلوليت گيرندگانسياستگزاران و تصميم .2
بهداشت، سازمان بهزيستي و جمعيت هالل احمر و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي عضو فراكسيون حمايت از حقوق معلوالن مي 

 گردند.  
دم نهاد را شامل مي شود كه در امر كه بخش بزرگي از سازمان هاي مر يتجامعه مدني و سازمان هاي غيردولتي مرتبط با معلول .2

مدافعه گري حقوق افراد داراي معلوليت در جامعه، ايفاي نقش مي نمايند. از جمله جامعه معلولين ايران، انجمن خانواده ناشنوايان 
 ايران، كانون ناشنوايان، انجمن باور و ساير انجمن هاي تخصصي مرتبط با معلوليت. 

، اين بخش شامل آن دسته از محققان و اساتيد دانشگاهي مي شود كه در دانشكده ها و مراكز دانشگاهيمحققين و مدرسين  .9
 تحقيقاتي توانبخشي فعاليت مي نمايند و ارتقاي زندگي افرا داراي معلوليت را سرلوحه كارهاي تحقيقاتي خود قرار داده اند. 
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 (ه همراه کليد واژگانب کلمه 044پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: )حداکثر  :ج
  

يت رافراد داراي معلوليت عالوه بر نيازهاي عمومي جامعه در زمان وقوع حوادثي مثل زمين لرزه، داراي نيازهاي خاصي هستند كه معموال در مدي
 12، مشكالت و نيازهاي اختصاصي افراد داراي معلوليت پس از زلزله مناطق حادثه ديده ناديده انگاشته مي شود. براساس يافته هاي اين طرح

ارائه نادرست خدمات و كمك هاي ارسالي مردم، به طوري كه در  -مردادماه استان آذربايجان شرقي، به چهار دسته اصلي تقسيم مي گردد: الف
ن كمك ها بهره ببرند و افراد داراي ناتواني هاي حركتي و ذهني بسياري موارد فقط افراد داراي توانيي هاي جسمي و ذهني مي توانستند از اي

نيازهاي روحي و رواني، افراد داراي معلوليت چه جسمي و چه رواني به دليل شرايط و محدوديت  -تنها از چرخه اين خدمات حذف مي شدند. ب
برند. در صورت عدم مداخله صحيح روانپزشكي اين اختالل  هاي عملكردي خود، از فشار رواني باالتري نسبت به ساير افراد در باليا رنج مي

عدم آشنايي امدادگران و اعضاي خانواده معلوالن با معلوليت، افراد داراي معلوليت هاي  -مي تواند منجر به عوارض دراز مدت بيشتر گردد. ج
سيب پذيري معلوالن در زلزله، مدادگران و اعضاي مختلف، نياز به روش هاي مختلف اطالع رساني و تخليه دارند كه بايستي براي كاهش آ

عدم دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني و وسايل كمكي، دسترسي كامل از بارزترين  -خاواده معلوالن با اين روش ها آشنايي داشته باشند. د
فت خدمت محروم نگردد.  اين اصل همچنين اصولي است كه ارائه دهندگان خدمت بايستي مدنظر داشته باشند تا هيچ فرد يا گروهي از دريا

وش ربايد در شرايط پس از وقوع بالياي طبيعي، تا حد امكان رعايت گردد تا همه افراد و گروه هاي آسيب ديده بتوانند به بهترين و آسانترين 
ير، و آسيب پذيري زياد معلوالن در اين با وجود وقوع زمين لرزه هاي بزرگ در ايران در سال هاي اخممكن از خدمات ارائه شده بهره ببرند. 

باليا، بر همه مديران و كارشناسان حوزه كاهش خطر باليا به ويژه دست اندركاران بخش سالمت، فرض است كه جامعه معلوالن را به عنوان 
    اشند. برنامه ريزي هاي موثر داشته ب بزرگترين اقليت، در برنامه هاي كاهش خطر باليا، وارد ساخته و براي رفع نيازهاي عمومي و اختصاصي آنها

 معلوليت، باليا، زمين لرزه، مطالعه کيفي، فوکوس گروپ، مصاحبه، ايرانکليد واژگان: 

 

 

 ؟برنامه شما براي کاربست نتايج چيستد: 

رتبط با مديريت دولتي م. )اين كميته شامل كليه مسئولين سازمان هاي ارايه نتايج طرح در جلسه كميته ملي معلوليت و حوادث طبيعي .2
 سازمان غيردولتي تخصصي معلوليت است.( 22باليا و معلوليت، مراكز دانشگاهي مرتبط و حدود 

 انتشار مقاله در يك مجله بين المللي  .1
 ارسال يك نامه به سردبير محترم مجله حكيم  .9

 

 
 


