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طراحی پريشٌ َای تحقیقاتی سیستم َای سالمت

!اصول و ارزش های پژوهش ؟؟

ًیبص ّبی هحشٍهبى ٍ گشٍُ ّبی  برناهه پژوهش بایستی بر پایه: ػذالت اختوبػی

.جاهعه تنظین گردد آػیت پزیش

بر اساس اولویت ها   : تخصیص هٌبثغ

انتشار نتایج و کاربردی کردى آى، هذف  : ػول کشدى ثِ ًتیدِ پظٍّؾ

گشودى هسائل جاهعه باشذ نه بهره شخصی و  پژوهش در درجه اول بایستی 

یا ارتقائ پژوهشگر

 تصوین گیشی ثش اػبع ؿَاّذ(??  EBM) 2



طراحی پريشٌ َای تحقیقاتی سیستم َای سالمت

!اصول و ارزش های پژوهش ؟؟

توانونذسازی پژوهشگراى، هذیریت پژوهش و : تَاًوٌذ ػبصی  ...

نبایذ به دلیل تنوع شرایط اقتصادی و اجتواعی، زباى  : اًؼدبم ٍ یکپبسچگی

.و فرهنگ یکپارچگی و انسجام برناهه پژوهش خذشه دار شود

 پژوهش را بایذ فعالیتی چنذ رشته ای تلقی کرد: تٌَع سؿتِ ّب
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طراحی پريشٌ َای تحقیقاتی سیستم َای سالمت

!مشکالت پژوهش در کشورهای درحال توسعه؟

ػذم دس ًظش گشفتي پظٍّؾ ثؼٌَاى ساّی ثشای ػشهبیِ گزاسی

ًبخیض ثَدى دػتوضد پظٍّـگشاى ٍ اػتجبس ؿغلی پظٍّؾ

ػذم تشٍیح ٍ حوبیت پظٍّؾ ثِ ػٌَاى فشٌّگ ػوَهی

پظٍّـگشاى ثشخؼتِ ٍ ؿَق هْبخشت ثِ خبسج اص کـَس
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طراحی پريشٌ َای تحقیقاتی سیستم َای سالمت

!مشکالت پژوهش در کشورهای درحال توسعه؟

ثِ ػول دس ًیبهذى ًتبیح پظٍّؾ:
.هَضَع پظٍّؾ خضٍ اٍلَیت ّبی پظٍّؾ ًوی ثبؿذ1)

ًتیدِ پظٍّؾ دس اختیبس ػیبػتگزاساى، هذیشیبى ٍ هدشیبى  2)
.تٌذسػتی لشاس ًوی گیشد

  ػیبػتگزاساى ٍ هذیشاى خَاّبى پظٍّؾ ًیؼتٌذ ٍ فشٌّگ تصوین
گشفتي ثش پبیِ ؿَاّذ ػلوی ثش هذیشیت ثْذاؿت ٍ دسهبى حبکن  

.ًیؼت
هیبى پظٍّـگشاى ٍ هذیشاى استجبط پبیذاس ٍ پَیب حبکن ًیؼت. 5



طراحی پريشٌ َای تحقیقاتی سیستم َای سالمت

!مشکالت پژوهش در کشورهای درحال توسعه؟

داًـگبُ ّب اص اهکبًبت، هْبستْب ٍ فشصت  . ػبختبس پظٍّؾ ضؼیف اػت

.  ّبی الصم ثشای دسگیش ؿذى دس پظٍّؾ ثشخَسداس ًیؼتٌذ

 ثشًبهِ هذٍى ٍ هٌؼدن ثشای افضایؾ تَاًوٌذی دس اهش پظٍّؾ ٍخَد

.ًذاسد

 ّوکبسی ٍ استجبط هَػؼِ ّبی پظٍّـی دسٍى کـَسّب ٍ هیبى

کـَسّب ًبچیض اػت
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طراحی پريشٌ َای تحقیقاتی سیستم َای سالمت

!مشکالت پژوهش در کشورهای درحال توسعه؟

ثِ دلیل ضؼف اطالع سػبًی دٍثبسُ کبسی اًدبم هی ؿَد.

ثشای پظٍّؾ ٍ تؼییي اٍلَیت ّب ثشًبهِ هلی ٍخَد ًذاسد.

 دسصذ اص هٌبثغ پظٍّؾ صشف هـکالتی هی ؿَد  10دس هدوَع، تٌْب

.دسصذ ثبس ثیوبسی ّب ثِ اى هـکالت هشثَط هی ؿَد 90کِ 

7



طراحی پريشٌ َای تحقیقاتی سیستم َای سالمت

تحقیق؟؟؟

خوغ آٍسی، آًبلیض ٍ تفؼیش ػبختبسهٌذ داُ ّب ثشای پبػخ ثِ 
ػَالی هؼیي ٍ یب حل هـکل

ًیبص ثِ ثیبى ٍاضح ػَال یب هـکل

ًیبص ثِ اّذاف ٍ یک ثشًبهِ هـخص
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طراحی پريشٌ َای تحقیقاتی سیستم َای سالمت
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تذيیه ي اجرا پريشٌ تحقیقاتی 

آشنائی با دوره

10

تذٍیي
پشٍپَصال

 3تب  2
ّفتِ

آًبلیض ٍ 
تفؼیش دادُ 

ّب
2

ّفتِ 

اخشای 
پشٍپَصال

 6تب  4
هبُ

اسائِ ثشًبهِ 
ػولیبتی

24تب  18
هبُ 



تدوین پزوپوسال
ػىًان طرح. 1

بیان مسالٍ ي ضريرت اجرای طرح. 2

سابقٍ طرح ي بررسی متًن. 3

رفروس َا. 4

اَذاف. 5
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تذيیه پريپًزال
ريش اجرا. 6

وًع مطالؼٍ. 7

مشخصات ابسار جمغ آيری اطالػات ي وحًٌ جمغ آيری آن. 8

ريش محاسبٍ حجم ومًوٍ ي تؼذاد آن. 9

مالحظات اخالقی. 10
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تذيیه پريپًزال

محذيدیت َای اجرائی طرح ي ريش کاَص آن. 11

جذيل متغیرَا. 12

پیص بیىی کل زمان الزم برای اجرای طرح. 13

َسیىٍ َا. 14
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تدوین پزوپوسال
ػىًان طرح. 1

بیان مسالٍ ي ضريرت اجرای طرح. 2

سابقٍ طرح ي بررسی متًن. 3

رفروس دَی. 4

اَذاف. 5
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اوتخاب ػىًان طرح

  تحمیك حیطِ اثتذا ٍ داؿت ٍػیغ دیذ ثبیذ هَضَع اًتخبة ثشای

(area) ًوَد ؿٌبػبیی سا.

  یبفت سا (subject) تحمیك هَضَع ثؼذ هشحلِ دس 

ًَؿت سا (topic) ػٌَاى اًتْب دس ٍ

  :هثبل

هؼذُ ػشطبى خطش ػَاهل اسصیبثی:حیطِ
ػٌدؾ ػفًَت ّلیکَثبکتش ٍ ػشطبى هؼذُ ؿْش ػجضٍاس: هَضَع
تؼییي استجبط ثیي ؿیَع ػفًَت ّلیکَثبکتش ٍ خطشػشطبى هؼذُ  : ػٌَاى

دس هشداى ؿْش ػجضٍاس   15



اوتخاب ػىًان طرح

معیار های السم بزای انتخاب عنوان

:موضوعیت 

ٍػؼت ٍ گؼتشؽ هـکل ثِ چِ هیضاًی اػت؟

چِ کؼبًی هجتال ّؼتٌذ؟

ؿذت هـکل چمذس اػت؟
:تکرار اجتناب از 

ثشسػی هتَى لَی
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اوتخاب ػىًان طرح

معیار های السم بزای انتخاب عنوان

ايرشاوسی بٍ پاسخ َای تحقیقویاز 

پذیزش سیاسی

ًتبیحافضایؾ ؿبًغ پزیشؽ طشح، اخشا ٍ اًتـبس 

اجزاقابلیت 

ًیشٍی اًؼبًی، تدْیضات، پَل
17



اوتخاب ػىًان طرح

نگارش عنوان طزح

ِبررسی،  ” شروع عنواى با کلواتی هاننذ : دسثشگیشًذُ ّذف کلی هطبلؼ
“  سنجش، ارزیابی

بیاى زهاى و هکاى تحقیق فقط در صورتی ضرورت دارد که   :صهبى ٍ هکبى
.پاسخ به سوال تحقیق در زهانها و هکانهای هختلف تغییر یابذ

ِخوؼیت هَسد هطبلؼ  :

12  از کلوات هخفف شذه استفاده نکنین: کلوِ 18الی. 18



ثبسٍس ًوَدى رّي دس یبفتي هَضَع هٌبػت تحمیك

 ٍ سا هشٍس ًوَدُ ٍ ػٌبٍیي تحمیك  همبالت ٍ هدالت صیبد هطبلؼِ ًوَد
.دیگشاى سا ثب دلت ثشاًذاص ًوَد

اخضا سا دس کٌبس ّن لشاس دادُ ٍ  . ػؼی ًوَد رٌّی کل ًگش داؿت
تصَیش رٌّی هٌبػجی اص حیطِ ٍ یب حیطِ ّبی ػلوی هشتجط ثَخَد 

آٍسد
دس یبفتي خالّب ٍ ایدبد ؿجِ دس هطبلت ػلوی تالؽ ًوَد
دٍس سا ًگبُ ًوَد
ؿًٌَذُ ٍ یب  . دس هدبدالت ٍ ثحثْب ػلوی ؿشکت فؼبل داؿت

خَاًٌذُ صشف ثَدى کبفی ًیؼت
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تدوین پزوپوسال

: ًگبسؽ فبسػی پشٍپَصال

آًبتَهی پشٍپَصال

 بایستی دارای سایش متناسب باشدپشٍپَصال

مجموعه ای اس جمالت که دارای موضوع واحد باشند: پارگزاف .
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تدوین پزوپوسال

اًتخبة ّوکبساى طشح:
:پشٍپَصال

هذیش اخشایی ٍ ػلوی : هدشیبى طشح(Expert)

پشػـگش، اپیذهیَلَطیؼت، آهبس

:همبلِ

ًَیؼٌذُ اٍل، ًَیؼٌذُ هؼئَل

 ٍ....

؟ًفش چٌذمایي همبلِ سا داسم اگش ثلِ ؿشایط ًَیؼٌذُ ثَدى آیب  21
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تدوین پزوپوسال

: ًگبسؽ فبسػی پشٍپَصال

 اػتفبدُ اص ثخؾReview  ًشم افضاسWord   ٍ خْت تجبدل ًظشات

پیـٌْبدات

Comments

Track changes

ثشگضاسی خلؼبت هٌظن ٍ تْیِ گضاسؽ پیـشفت                      
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تدوین پزوپوسال

: ًگبسؽ فبسػی پشٍپَصال

Coherent 

Consistency  

رعایت نگارش فارسی

هنگامی که اس حزف های ربط استفاده می کنیم . ناسنین، سر و میتزا استفاده کنیداس فونت های
. نقطه نگذاریم و به صورت صحیح اس ویلگول استفاده کنید
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