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 های پژوهطي نتایح تحقيق طزح صفحه ای 3و گشارش یک و  تزخواى دانصفزم 

 
ٞبي تحميمبتي پبيبٖ يبفتٝ ٔٛسسٝ سا ثشسسي ٚ ثب استفبدٜ اص فشآيٙذ  ٔٛسسٝ ّٔي تحميمبت سالٔت دس ٘ظش داسد ٘تيدٝ عشح

يبس ٔخبعجيٗ ٚ دا٘ص تِٛيذ ضذٜ سا دس اخت  (Knowledge Translation & Exchange)تشخٕبٖ ٚ تجبدَ دا٘ص

دٞٙذٌبٖ خذٔبت ٔشالجتي ٚ ...(  ٌيش٘ذٌبٖ حٛصٜ سالٔت ، ٌيش٘ذٌبٖ ٚ اسائٝ ريٙفؼبٖ ) اص خّٕٝ ػْٕٛ ٔشدْ، سيبستٍضاساٖ ٚ تػٕيٓ

لشاس دٞذ. ِزا ضشٚسي است وٝ وّيٝ پژٚٞطٍشاٖ ٚ اػضبي ٔحتشْ ٞيئت ػّٕي فشْ صيش سا خٟت سِٟٛت فشآيٙذ تشخٕبٖ ٚ تجبدَ 

 ذ.دا٘ص تىٕيُ ٕ٘بيٙ

 الف: هطخصات طزح:

 ضاٖيوبسوٙبٖ اص ٔ تيسضب ،يثش ػّٕىشد ثش ػذاِت پشداخت ياستمشاس ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙ شيتأث خٛداسصيبثي عنواى كاهل طزح:

 شاٖيا يٞب ٕبسستبٖيخٛد ٚ ػّٕىشد ث يبفتيدس

 سشاج اِذيٗ ٌشي هدزی طزح:

، بٖيسٚ٘بس ٝيساض، ٚ٘ذ ٛسفي ئب٘ي، ٔؼٙٛ ذيسؼ، ٔٙص ييبيسضب اِٚ يػّ دوتشي، آلبخب٘ يدوتش ٔحٕذ حبخ هوکاراى اصلي:

  يضفبٞ ٝيٙيحس

 نام بزدهبه طور دقيق اص ثيٗ ٌشٟٚٞبي صيش حذالُ يه ٌشٜٚ سا ا٘تخبة وٙيذ ٚ ) ؟هستنذ يهخاطباى طزح ضوا چه كسان :ب

 (ٕ٘بيذ.تميٓ استفبدٜ ضٛد وٝ ثتٛا٘ذ اص ٘تبيح عشح ثٝ عٛس ٔس يٌفتٝ ٔ ي)ٌشٜٚ ٔخبعت ثٝ فشد يب ٌشٚٞتٛضيح دٞيذ.ٚ  

 

ثخطي اص ايٗ ٌضاسش ثٝ ايٗ ٌشٜٚ وٕه ٔي وٙذ تب  :هاننذ ستاد وسارت بهذاضت( هذیزاى و سياستگذاراى سالهت )  

ي ثؼذي اص اثضاسٞبي الصْ ثشاي تذٚيٗ ٚ اخشاي سيبست پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد دس وطٛس سا ثٝ سٚضٙي دسن وٙٙذ ٚ دس ثش٘بٔٝ ٞب

 آٖ اٍِٛ ثشداسي وٙٙذ. ثشاي ايٗ ٔٙظٛس پيطٟٙبداتي دس خالغٝ اخشايي اسائٝ ضذٜ است.

ثخطي اص ايٗ عشح ايٗ ٌشٜٚ اص افشاد ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ دسن سٚضٙي اص ٔٛا٘غ ٚ  ٝثٝ ٚاسغ :هذیزاى بيوارستاى و دانطگاه  

ح ٚصاست ٚ دا٘طٍبٜ سا دسن وٙٙذ. ثٝ ػالٜٚ پيطٟٙبداتي ثشاي استفبدٜ وبساتش اص ثش٘بٔٝ ٔطىالت تذٚيٗ ٚ اخشاي ثش٘بٔٝ دس سغ

 پشداخت ٔجتٙي ثش ػّٕىشد اسائٝ ضذٜ است.

لشاس  ايٗ ٌشٜٚ اص افشاد ثٝ ػٙٛاٖ افشادي وٝ تحت تأثيش اخشاي ثش٘بٔٝ :)پشضک، پزستار، هاها و ....( ارائه دهنذگاى خذهت  

ٌشفتٝ ا٘ذ، ٔي تٛا٘ٙذ دسن ثٟتشي اص ٘حٜٛ تأثيشٌزاسي ثش ٘بٔٝ ثش ٔيضاٖ دسآٔذ خٛد وست وٙٙذ ٚ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘ٙذ ٔيضاٖ 

         وبسايي ٚ دسأذ خٛد سا ثٟيٙٝ سبص٘ذ.

پوسال تنظين : بزناهه ضوا بزای كاربست نتایح چيست )لطفا دقيقا هنطبق با بخص هزبوطه و گانت چارت در فزم پزوج

 گزدد( 

 پژٚٞطي داخّي  -ا٘تطبس ٔمبِٝ دس ٔدّٝ ٞبي ػّٕي 

 پژٚٞطي خبسخي -ا٘تطبس ٔمبِٝ دس ٔدّٝ ٞبي ػّٕي 
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 اسائٝ دس وٙفشا٘س ٞب ٚ سٕيٙبسٞبي داخّي 

 اسائٝ دس وٙفشا٘س ٞب ٚ سٕيٙبسٞبي خبسخي 

  آٖ   ثبِمٜٛ آٖ ثشاي استفبدٜ وٙٙذٌبٖ يب ٔمبِٝ حبغُ اص  اسسبَ خالغٝ يب ٌضاسش وبُٔ عشح 

 ٜٛثٝ آٖ   لشاس دادٖ ٔتٗ وبُٔ ٌضاسش يب خالغٝ اي اص آٖ دس ٚة سبيت ثٝ ٔٙظٛس دستشسي استفبدٜ وٙٙذٌبٖ ثبِم 

  :(حذاكثز در یک صفحه نوضته ضود) پيام اصلي حاصل اس طزح پژوهطي: د

دس ٘ظبْ پشداخت  شييتغ دبديثبػث ا« ٞب ٕبسستبٖياداسٜ أٛس ث ٗي٘ظبْ ٘ٛ»ثش٘بٔٝ  تيدٞٙذ وٝ ٔؼب ي٘طبٖ ٔ يفيثخص و حي٘تب

 يحبٔ ٗيلٛا٘ تي. ِزا تػٛذيوطٛس ٞٓ دس سغح خشد ٚ ٞٓ دس سغح والٖ ٌشد يدِٚت-يدا٘طٍبٞ يٞب ٕبسستبٖيوبسوٙبٖ ث

ثش ػّٕىشد دس  ئٛخٛد ٚ سضذ ٔجبحث پشداخت ٔجتٙ ٗيثٟجٛد ثش٘بٔٝ ٘ظبْ ٘ٛ ئتؼذد ثشا يبٞ يثش ػّٕىشد، ٘ٛآٚس يپشداخت ٔجتٙ

 .شديدس دستٛس وبس لشاس ٌ شاٖيا يثش ػّٕىشد ثشا يثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙ يثبػث ضذ٘ذ تب عشاح بيسغح د٘

 ٚصاستدس داخُ  ذيٟ٘بد خذ هي دبديوٝ ثب ا يبستيدٚ ٌشٜٚ س ُيتطى اخشاي يه سيبست پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد، شيدس ٔس

دس سغح  ذئب٘ٙذ تٕشوض ضذ يثش٘بٔٝ ثب ٔسبئّ ي. اخشا٘ذاثشٌزاس اغّي ثٛدٜ اعشح تحَٛ سالٔت ٕٞشاٜ ثٛدٜ ا٘ذ،  يخب٘ٝ ٚ اخشا

ٚ  يبسيس يٚصاست، وٕجٛد وبسضٙبسبٖ ٔشتجظ ثب حٛصٜ ٚ اثشات تضبد ٔٙبفغ دس ٞش سٝ سغح )ٚصاست، دا٘طٍبٜ ٚ ٚصاست( ٚ فطبسٞب

 ثش٘بٔٝ ثٛد. طشاٖيفٛق پ يبستيٚ دٚ ٌشٜٚ س يثبالدست ٗيلٛا٘ يٞب تحٕبي ٚ ضذ سٚ سٚثٝ ذيضذ يصٔب٘

ػذاِت دس  دبديا الت؛يٚ تسٟ ضاتيوبسوٙبٖ، تدٟ يثٟشٜ ٚس صيافضا ؛ئٙبثغ ٔبِ تيشيثٟجٛد ٔذ يسا ثشا ئتؼذد يثش٘بٔٝ اثضاسٞب ٗيا

 ٕبسستبٖيث يياخشا يٞب تيثٝ ظشف ياثضاس ثستٍ ٗياستفبدٜ اص ا ٔبٕ٘ٛدٜ است؛ ا دبديا ٕبسستبٖيخذٔبت ث تيفيپشداخت ٚ ثٟجٛد و

وٙٙذٜ اٞذاف ٚ اثشات  ذيػبُٔ تٟذ ٗيوبسوٙبٖ ثضسٌتش يٞب يافتبدٖ پشداخت كيسد؛ ثٝ ػالٜٚ ثٝ تؼٛآٖ دا يداخّ شاٖيٚ تؼٟذ ٔذ

 ثش٘بٔٝ است. 

ثخص اص  ٗيثٛد. ا يفيثخص و يٞب بفتٝي ذياص اثؼبد ٔؤ يبسيدس ثس ضيوبسوٙبٖ ٘ يبفتيدس ضاٖيدس ٔٛسد ٔ يثخص وٕ يٞب بفتٝي

آٟ٘ب  يٞب يژٌيافشاد ثش اسبس ٚ يبفتيدس ٗيث يطتشئؼٙبداس ث يتؼذاد تفبٚت ٞب دبديثش٘بٔٝ ثبػث ا ئغبِؼٝ ٘طبٖ داد وٝ اخشا

دادٜ  يوبٚ دادٜوٝ ٔي تٛا٘ذ ثشاي دستيبثي ثٝ ػذاِت ثيطتش دس ٘ظبْ پشداخت ثيٕبسستب٘ي ثسيبس ٔؤثش ثبضذ. ثٝ ػالٜٚ  ضذٜ است

ٚ  ياثش ساثغٝ استخذأ ٓيوٓ وشدٖ ٔستم ييتٛا٘ب ثش ػّٕىشد ي٘طبٖ داد وٝ ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙ ضيثش٘بٔٝ ٘ يثؼذ اص اخشا يٞب

 ذ.افشاد داس٘ يبفتيدس ٗيئؤثش دس تؼ ي٘مط شٞبئتغ شيدس وٙبس سب ضيفشد ٚ ٚاحذ/ثخص ٘ تيفيٕ٘شٜ ػٕىّشد و ٚ سبثمٝ سا داسد

اص دسأذ ٚ اٌبٞي اص  ثشسسي ٕٞجستٍي ثيٗ سضبيتثش٘بٔٝ است.  ياص ثؼذ اص اخشا طتشيث يؼٙبداسافشاد لجُ اص اخشا ثٝ عٛس ٔ تيسضب

 اثؼبد ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙي ثش ػّٕىشد ٘طبٖ داد وٝ ثب افضايص آٌبٞي ٔيضاٖ سضبيت افشاد اص دسأذ ثيطتش ٔي ٌشدد.

سا داضتٝ ا٘ذ  شيتأث ٗيثبالتش يٟ٘بد سبصٔب٘ دبديٚ ا يبستيس يٌشٜٚ ٞب ،يثبالدست ٗيلٛا٘ شاٖيدس ا بستيس ٗيا يدس اخشاثٝ عٛسوّي 

 بٖيثش ػّٕىشد حبٔ يداس٘ذ. ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙ يآصٔٛدٜ ضذٜ اثش ٔٙف يثش٘بٔٝ ٞب يٚ تضبد ٔٙبفغ ثش اخشا يبسيس يٚ فطبسٞب

 ٕبسستبٖ،يٚ تضبد ٔٙبفغ دس ٞش سٝ سغح ث ئٙبثغ ٔبِ بٖيخش شيدس ٔس تيضفبف دبدئب٘ٙذ ا ئسبئّ يداسد ِٚ يخٛث يظبٞش

خٛة  يثٝ عٛس ٘سج شاٖيثش ػّٕىشد ا يثش٘بٔٝ ٞب است. ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙ ٍ٘ٝٙٛياستٕشاس ا يثشا يخذ يدا٘طٍبٜ ٚ ٚصاست ٔب٘ؼ

 آٖ وٓ است. ييبياص ٔضا يشيثٟشٜ ٌ يتبثؼٝ، ثشا يٞب ٕبسستبٖيٞب ٚ ث طٍبٜدا٘ يداخّ شاٖئذ ييتٛا٘ب يٚ اخشا ضذٜ است ِٚ يعشاح

 نوضته ضود. (صفحه 3حذاكثز در هطالعه ) خالصه اخزایيه( 

ٕه دادٜ ٞبي ويفي )ثشسسي ٔستٙذات ػّٕي ٚ ػّٕيبتي ٚ ٔػبحجٝ ثب افشاد دس سغٛح ٔختّف( ٚ دادٜ ٞبي ٔغبِؼٝ حبضش ثب و

وٕي )دسيبفتي وبسوٙبٖ پضضه ٚ غيش پضضه دس لجُ ٚ ثؼذ اص اخشاي ثش٘بٔٝ، پشسطٙبٔٝ سٙدص آٌبٞي ٚ سضبيت اص دسآٔذ لجُ ٚ 

 ثؼذ اص اخشاي ثش٘بٔٝ( ا٘دبْ ضذٜ است.
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ب٘ي ايشاٖ چٍٛ٘ٝ تغييش وشد؟ ثٝ عٛس وّي ٘ظبْ پشداخت ثيٕبسستب٘ي دس ايشاٖ پس اص ا٘مالة دٚ خٟص ثضسي ٘ظبْ پشداخت ثيٕبسست

دس ساستبي حسبس ضذٖ ثٝ ٔيضاٖ دسيبفتي وبسوٙبٖ ثيٕبسستب٘ي داضتٝ است. ٚضؼيت ٔٛخٛد دس ٘ظبْ  7838ٚ  7831دس سبِٟبي 

ايص تؼذاد استخذاْ ٞبي لشاسدادي ٚ غيشدائٓ، وبٞص پشداختي ٞبي سالٔت وطٛس ٔب٘ٙذ افضايص ٔيضاٖ پشداختي ثٝ وبسوٙبٖ، افض

 دِٚت ثشاي وبسوٙبٖ ثيٕبسستب٘ي ٚ لٛت ٌشفتٗ ٘ظبْ پشداخت وبسا٘ٝ ثٝ ايٗ تغييش وٕه ٕ٘ٛدٜ است.

ق ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼبيت ٔتشتت ثٝ ٘ظبْ حمٛ: «دستٕضد ٚ حمٛقٚ  ٗي٘ٛ ٘ظبْ» ثٝ «دستٕضد ٚ حمٛق پشداخت ٘ظبْ» شييتغخٟص اَٚ: 

 -يدِٚت يٞب ٕبسستبٖيوبسوٙبٖ دس ث ضشياٍ٘ صيٞب ثب ٞذف افضا ٕبسستبٖياداسٜ أٛس ث ٗيعشح ٘ظبْ ٘ٛٚ دستٕضد دس حٛصٜ سالٔت، 

ثش٘بٔٝ ثبِمٜٛ  ٚوبسوٙبٖ ثٛدٜ است  اٍ٘يضش صيثش٘بٔٝ افضا ٗيٞذف ا ٗيضذٜ است. ٟٕٔتش يياخشا 7811دس سبَ  يدا٘طٍبٞ

 .ٕ٘ٛدٜ است دبديدس صٔبٖ خٛد ا شاٖئذ يثشا ئٙبسج يتيشئذ ياثضاسٞب

سبدٌي ٚ ا٘ؼغبف پزيشي، ايدبد اثضاسٞبي ٔذيشيتي ثشاي ايدبد اٍ٘يضٜ دس وبسوٙبٖ، تأٔيٗ ٔٙبثغ ٔبِي اضبفي ثشاي پشداخت ثٝ 

ٚ سً٘ ثبختٝ ٘ىبت ٔثجت  ٗيحبَ ثب ٌزس صٔبٖ ا ٗيثب اوبسوٙبٖ ٚ سضبيت ٘سجي وبسوٙبٖ اص آٖ اص خّٕٝ ٔضايبي ٔثجت آٖ ثٛد. 

 ذ.يپشداخت ثٝ وبسوٙبٖ ٌشد يثشا يثش٘بٔٝ غشفبً اثضاس

ػذْ ٚ دس ٘تيدٝ  ٞب ٕبسستبٖئتفبٚت دس ث ياخشا؛ ثٝ افشاد ي٘حٜٛ پشداخت ٗييدس تؼ تيػذْ ضفبف٘تبيح ٔغبِؼٝ، ٔسبئّي ٔب٘ٙذ 

ػذْ ثٝ سٚص ٚ  بوبُٔ ثش٘بٔٝ٘ ياخشاي؛ ٚ ّٔ ياعالػبت پشداخت سٚا دس سغح ٔحّ دبديػذْ اٚ  ٞب٘ظبْ اعالػبت ثيٕبسستبٖ  يٕٞسب٘

؛ ٔيضاٖ وٓ وٕتش يفطبسوبس ثب ييٞب ثخصفؼبِيت دس  ثشايافشاد ثبسبثمٝ ي ٚ تطٛيك ٕيوبس ت تيضؼف ثش٘بٔٝ دس تمٛي آٖ؛ سسب٘

سغح وبس دس  يثشا يٙيوبسوٙبٖ ثبِ ُيتٕبي وبس خذيذ ٚ شٚيدسخٛاست ٘؛ تطٛيك ٔسئٛالٖ ثٝ حمٛق ٔستٕش دس ٔمبيسٝ ثبوبسا٘ٝ 

 سا ٘طبٖ ٔي دٞذ.  ستبد

؛ اضبفٝ وبس ٚ وبسا٘ٝ ٗيخذا ثٛدٖ ٔٙبثغ تأٔ؛ طتشيث يوٙٙذٜ ثشاثش دبديااِجتٝ ثشخي اثؼبد ايٗ ثش٘بٔٝ ٘يض اثشات دٚ سٛيٝ داضتٝ ا٘ذ. 

غٛست ٔتٕشوض ٚ  وُ وبسوٙبٖ ثٝ يبفتيدس ٗييتؼٚ  شاٖيتٛسظ ٔذ يا٘تمبَ ٔٙبثغ ٔبِ تيلبثّي؛ مياضبفٝ وبس تطٛأىبٖ پشداخت 

 اص خّٕٝ ٔٛاسدي ٞستٙذ وٝ ثب تغييش ٘ٛع ٍ٘بٜ اثش ٔثجت يب ٔٙفي ثش٘بٔٝ سا ٘طبٖ ٔي دٞٙذ. ٗياص ٔسئِٛ يسظ تؼذاد وٕتٛ

ٚخٛد ٚضؼيت  ثب «:دستٕضد ٚ حمٛقٚ  ػّٕىشد ثش ئجتٙ پشداخت ٘ظبْ» ثٝ «دستٕضد ٚ حمٛقٚ  ٗي٘ٛ ٘ظبْ» شييتغخٟص دْٚ: 

 يثشا ُيػٕالً ػّٕىشد خٛد سا اص دست دادٜ ٚ تٕب ثش٘بٔٝ ٘ظبْ ٘ٛيٗوطٛس،  يٞب ٖٕبسستبيتٛسؼٝ ٘ظبْ سالٔت ٚ ث فٛق اِزوش ٚ ثب

ػّت ايٗ تغييشات ٔدٕٛػٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ثبالدستي ٚ ٘ٛالع . يبفت صيافضا يدست ٗييٚ پب يثبالدست شاٖئذ بٖيآٖ دس ٔ شييتغ

ٞب ٚ  دا٘طٍبٜ يأٙب يٞب ئتيٞ ُيلبٖ٘ٛ تطى»ٟ٘ب دس ٘ظبْ پشداخت پيطيٗ ثٛدٜ ا٘ذ. ٔفبد ٔشثٛط ثٝ ٘حٜٛ حػَٛ دسآٔذ ٚ ٞضيٙٝ آ

ثٝ ػٙٛاٖ يه ٘مغٝ ػغف دس أٛس داخُ ٚصاست، ثبػث فؼبِيت ٞبي ٔتؼذدي دس ساستبي سفغ « يٚ پژٚٞط ئؤسسبت آٔٛصش ػبِ

 يٙيثبِپشستبساٖ ٚ وبسوٙبٖ  يدٚ لبٖ٘ٛ ٟٔٓ دس سغح وطٛس ثشا تيتػٛ٘ٛالع ٘ظبْ ٘ٛيٗ ضذٜ است؛ اص آٖ خّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ 

 اضبسٜ وشد. وطٛس ٕبسستبٖيثش ػّٕىشد دس دٚ ث يثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙ٘ٛع ضذٖ دٚ  ييٚ اخشا ٕبسستبٖيث

ٚ آٔبدٜ سبصي ٘ظبْ سالٔت ثشاي ثش ػّٕىشد ٚ  يپشداخت ٔجتٙ ياستمشاس سبختبسٞب يوطٛس ثشا ٗيلٛا٘ ذاتيتأو يدس ساستب ٚصاست

 يياخشا يدِٚت يدا٘طٍبٞ يٞب ٕبسستبٖيسا دس ث شاٖيا يثشا ضذٜ يػّٕىشد عشاحثش  يثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙ 7838اغالحبت، دس سبَ 

  ٕبسستبٖيثش٘بٔٝ، سفغ ٔسبئُ ٚ ٔطىالت ٔٛخٛد دس ث ٗيا يعشاح يوٝ ٔجٙب دٞذ يثش٘بٔٝ ٘طبٖ ٔ ٗيا ٗياٞذاف تذٚ يوشد. ثشسس

 است. ثٝ ٚاسغٝ تغييش ٘ظبْ پشداخت وطٛس ٞبي

 :شاٖيا ػّٕىشد ثش ئجتٙ پشداخت ياخشا ٚ يزاسبستٍيس يثشسس اص حبغُ بتيتدشث يثشخ
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  .حدٓ ٔٙبثغ ٔبِي پشداختي ثٝ وبسوٙبٖ ثيٕبسستب٘ي دس حبَ افضايص است ٚ ٔىب٘يسٓ پشداخت ثٝ آٟ٘ب ٘يض پيچيذٜ تش ٔي ٌشدد 

 ٘بٔٝ دس ثشسسي ٘حٜٛ دستٛسٌزاسي ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ ٘طبٖ ٔي دٞذ وٝ دٚ ٔمِٛٝ دس اخشا ضذٖ ايٗ ثش

وطٛس ٘مص اسبسي داضتٝ ا٘ذ. اَٚ لٛا٘يٗ ثبالدستي )لبٖ٘ٛ فٛق اِزوش ٚ لٛا٘يٗ پٙح سبِٝ تٛسؼٝ وطٛس( حٕبيت وٙٙذٜ ٚ دْٚ 

سغح ٔذيشاٖ اسضذ ٚصاست ٚ يه ٌشٜٚ دس سغح وبسضٙبسبٖ ٌشٜٚ دس  افشاد يب ٌشٜٚ ٞبي آٌبٜ ٚ ػاللٝ ٔٙذ ثٝ اخشاي ثش٘بٔٝ )يه

 ٔؼبٚ٘ت ٚصاست(.

 پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ثيٕبسستب٘ي وٝ ثش  ِزا ثش٘بٔٝ ثٝ اسائٝ وٙٙذٌبٖ حٛصٜ سالٔت وطٛس وبسا٘ٝ است. ياغّ ٘ظبْ پشداخت

 .داسدآٖ سا ثٝ ٕٞشاٜ  تيٚ ٔؼب بئضاػٕذٜ  ضي٘ ٔجٙبي آٖ تذٚيٗ ضذٜ است

 بساي ٔٙبثغ ٔٛخٛد ثب اخشاي وٕجٛد ٔٙبثغ، تسٟيالت ٚ تدٟيضات خػٛغبً ٘يشٚي ا٘سب٘ي ٔتخػع، وطٛس سا ٘بٌضيش اص ثبال ثشدٖ و

ثش٘بٔٝ ٘ظبْ پشداخت وبسا٘ٝ اي وشدٜ است؛ ِٚي ثبيذ تٛخٝ داضت وٝ ويفيت ٔشالجت دس ايٗ ٔىب٘يسٓ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٕ٘ي 

ٌيشد. يىي اص ٔشاحُ ثشاي خشٚج اص ٚاثستٍي ثٝ ٘ظبْ پشداخت وبس٘ٝ اي ايٗ است وٝ ٘ظبْ آٔٛصش دا٘طٍبٞي وطٛس ثشاي 

 ي ٔتخػع ثبصٟٔٙذسي ٌشدد.تأٔيٗ ٘يشٚي ا٘سب٘

  ،ٔي سبصد، ايٗ  يضشٚسٞب ٔب٘ٙذ پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ سا  ثش٘بٔٝثشخي  يوبُٔ ٚ ٘بٌٟب٘ شييتغضشايظ سيبسي وطٛس

ِزا ٔسئٛالٖ ٘بچبس ثٝ پزيشش ضٛد ٚ  ٔي ٗييثٝ اخشا وٙٙذٌبٖ سغٛح ثبال ٚ پب يبديص ي ٚ سيبسيفطبس وبس ايدبدثبػث  وبس

 ٞب ثٝ غٛست ٘سجتبً وبُٔ ٞستٙذ. اخشاي ثش٘بٔٝ

  ٖآٖ  تيٚ ٔؼب بئضا ٔٛخٛد ثبػث ٔي ضٛد وٝ ٞبي ثش٘بٔٝ ثش اسبس اعالػبت ٌشفتٝ ضذٜ اص ثش٘بٔٝيه  يعشاحٔؼغٛف وشد

لجُ اص ٞش ٌٛ٘ٝ اٍِٛ  د.ٛاغالحبت ٔتؼذد پس اص اخشا ض دبدئٙدش ثٝ إٔىٗ است ٚ ثش٘بٔٝ خذيذ ٚاسد ٌشدد ثٝ  ثش٘بٔٝ ٘يض

يه ثش٘بٔٝ، ٔضايب ٚ ٔؼبيت آٖ ضٙبسبيي ٌشدد. ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ اص ثشخي ثخص ٞبي ثش٘بٔٝ  ثشداسي اص

 اػتجبسثخطي ثيٕبسستب٘ي وطٛس اٍِٛ ثشداسي ٔٙبسجي ا٘دبْ ٘ذاد.

 تضبد ٔٙبفغ يِٚ ؛الصْ استثشاي اخشاي ثسيبسي اص ثش٘بٔٝ ٞب  ٕبسستبٖيثدا٘طٍبٜ ٚ دس سغح  ي ٚ ٔيب٘يغئح شاٖيتؼٟذ ٔذ 

 ثشاي اخشاي ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ ٕبسستبٖيدس سغح دا٘طٍبٜ ٚ ث ٚ وبسوٙبٖ شاٖياص ػُّ ػذْ تؼٟذ ٔذ يىي

 .)افضايص ثبس وبسي صيبد ثب افضايص دسيبفتي وٓ، وبٞص ثبس وبسي ٚ وبٞص ٔٙبفغ ٔبِي( ثٛد

 سسذ  يٝ ٘ظش ٔثش اسبس افشاد وّيذي اخشا وٙٙذٜ ثش٘بٔٝ سٙديذٜ ضٛد. ثثش٘بٔٝ  ياخشا يثشا ٞب ٕبسستبٖي٘ظبْ سالٔت/ث ييتٛا٘ب

سا  يوبف يٚاثستٝ است وٝ آٔٛصش ٞب يسشپشستب٘ يتيشيثٝ تٛاٖ ٔذ يبديتب حذ صپشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ  ثش٘بٔٝ

 .پشستبساٖ ثب تدشثٝ ثبِيٙي ثبيستي أٛس ٔذيشيت ٔٙبثغ ا٘سب٘ي سا ا٘دبْ ٔي داد٘ذ ٘ذاضتٝ ا٘ذ.

  خشيبٖ ٔٙبثغ ٔبِي ٔتأثش اص اخشاي ثش٘بٔٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد. ح ٔختّف ٛٔمبٚٔت دس سغ ٗيوٕتشثٝ ٔٙظٛس اخشاي ثش٘بٔٝ ثب

ثٛد٘ذ وٝ دس  ي/اداسيجب٘يوبسوٙبٖ پطت آٖ ئدش يثٛد ِٚ يٙيثٝ ٘فغ وبسوٙبٖ ثبِ پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ ثش٘بٔٝ ياخشا

 ثٛد٘ذ. ئتضشس ٔبِ يسغح وّ

 ٔشالجت تيفيو»شاٖ ٚ سيبست ٌزساٖ حٛصٜ سالٔت تٛخٝ داضتٝ ثبضٙذ وٝ چٝ دس ٔشحّٝ اخشا ٚ چٝ دس ٔشحّٝ سٙدص ٔذي »

 .٘ىشدٜ است ذايخٛد سا پ يٚالؼ ٍبٜيخب شاٖيا يٞب ٕبسستبٖيدس ث
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  ايدبد تفبٚت سا  ذ، ٔىب٘يسٕي ثشاي آٖ عشاحي ضٛد وٝ ثٝ سبدٌي ٔٙغكيبايدبد ٕ٘سا ي تفبٚت اي ثش٘بٔٝ وٝ سٚد يا٘تظبس ٔاٌش

سا  اثشات ثش٘بٔٝ يثش٘بٔٝ، ٔسئٛالٖ ٘تٛا٘ستٙذ ثٝ خٛث يذٌيچيپ ُيثٝ دِ٘طبٖ دٞذ. دس ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ 

 .وٝ پزيشش آٖ سا ثشاي وبسوٙبٖ دضٛاس ٔي سبخت ٌزاس٘ذ صيثٝ ٕ٘ب

 ٔدس  ٕٞضٔبٖ يي وٝ ثٝ غٛستثش٘بٔٝ ٞبٝ، اثشات سبيش دس ٍٞٙبْ ثشآٚسدٞبي ٔبِي ٚ تؼييٗ خشيبٖ ٔٙبثغ ٔبِي ٔشثٛط ثٝ يه ثش٘ب

اخشا ٔي ضٛ٘ذ ٘يض دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد. اثشات ديٍش ثستٝ ٞبي عشح تحَٛ سالٔت ثٝ ضشس اخشاي  والٖ حٛصٜ سالٔت سغح

 ثش٘بٔٝ پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ ثٛد.

 ٘بٔٝ ٞبي ٔطبثٝ دس سغح وبسضٙبسبٖ ٚصاست ثب ٚخٛد ايٙىٝ ٕٔىٗ است تالش ٞبي صيبدي دس ساستبي عشاحي ٚ اخشاي ثش

غٛست ٌيشد، أب فطبسٞبي سيبسي دس ساستبي وست سضبيت ٔذيشاٖ ثبالدستي ثبػث ايدبد تغييشاتي ٘بخٛاستٝ دس ثش٘بٔٝ ٞبي 

 ثٝ خٛثي تذٚيٗ ضذٜ ٔي ٌشدد.

 ٔب دس ٔشحّٝ اخشا چٙذ ػبُٔ ٔب٘غ تذٚيٗ ٚ تٛسؼٝ ٔىب٘يسٓ پشداخت ٔجتٙي ثش ػّٕىشد دس ايشاٖ، ظبٞشاً عشفذاساٖ صيبدي داسد، ا

خذي ٞستٙذ: تضبد ٔٙبفغ ٔبِي ثشاي اخشا وٙٙذٌبٖ، ايدبد ػذاِت دس پشداخت، ايدبد ضفبفيت دس خشيبٖ ٔٙبثغ ٔبِي، ظشفيت ٚ 

دا٘ص ٔذيشيت ضؼيف ٔٙبثغ ا٘سب٘ي دس سغح خشد ٚ ٔيب٘ي ٚ تٕبيُ آٟ٘ب ثشاي سيبست ٞبي دٚسي اص تٙص ٟٕٔتشيٗ ايٗ ػٛأُ 

 ٞستٙذ.

  وطٛس ٚ سيبست ٌزاساٖ ثٝ عٛس خذي اص ٔىب٘يضٜ ٘جٛدٖ ٘ظبْ اعالػبت حٛصٜ سالٔت دس سختي ٞستٙذ. صيشسبخت ٞبي

 ٔٙبسجي ايدبد ضذٜ ا٘ذ ِٚي ثٟشٜ ثشداسي اص آٟ٘ب ثٝ وٙذي ٔيسش ٔي ٌشدد.

 ٖدس ٔٛسد ثش٘بٔٝ، ثش  دس ٍٞٙبْ اخشاي ثش٘بٔٝ وطٛسي پشداخت ٔجتٙي ثش ػٕىّشد ايشاٖ، سفتبس دا٘طٍبٜ ٞبي ثضسي ضٟش تٟشا

 سفتبس سبيش دا٘طٍبٜ ٞبي وطٛس اثش ثسضايي داضتٝ است.

  ٝٔيضاٖ آٌبٞي دسست وبسوٙبٖ اص اثشات اثؼبد ٔتؼذد ثش٘بٔٝ، ثش سضبيتٕٙذي آٟ٘ب اص دسيبفتي اثشٌزاس است. دا٘ص اٟ٘ب ثبيستي ث

 عٛس ٔستٕش ثٝ سٚص سسب٘ي ضٛد.

 يدس ستجٝ ٞب يشاتييدٞذ وٝ تغ يٌزاساٖ سالٔت ٘طبٖ ٔ بستيذ٘ظش سٔپضضىي خبظ  ياص سضتٝ ٞب يثشخ تيٍ٘بٜ ثٝ ٚضؼ 

 ٗيدس ا يدادٜ است. اِجتٝ ػٛأُ ٔتؼذد يسٚ 7831ٚ ٘ٛصاداٖ ٘سجت ثٝ سبَ  ٕبٖيص٘بٖ ٚ صا ،يداخّ يسضتٝ ٞبٔيضاٖ دسيبفتي 

 ٗيػّت ثبضذ وٝ دس ا ٗيتشتٛا٘ذ ٟٕٔ ي( پضضىبٖ ٔعثٛدٜ ا٘ذ. ػٕىّشد )تؼذاد خذٔبت ٚ تخػ ُيسضتٝ ٞب دخ ٍبٜيخب ييخبثدب

اثشات ثش٘بٔٝ ثش سفتبس اسائٝ وٙٙذٌبٖ ٔختّف اص ػٛأُ ٔتؼذدي تأثيش ٔي پزيشد وٝ ثشسسي  دس ٘ظش ٌشفتٝ ٘طذٜ است. يستجٝ ثٙذ

يىجبسٜ آٟ٘ب دس سغح ّٔي سا ثسيبس دضٛاس ٔي سبصد. الصْ است ٔغبِؼبت ٔتؼذد دس سغح ثيٕبسستبٖ ٚ دا٘طٍبٜ ٞبي ٞش استبٖ 

 شد.غٛست ٌي


