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  به نام خدا

  »علوم پزشکی هاي دانشگاهدر انجام شده  هاي پژوهش تأثیراتیابی شارز«پرسشنامه طرح : 1فرم شماره 

  با سالم و احترام

پـژوهش انجـام    ،باید مبتنی بر نیـاز  ،براي دستیابی به این هدف. باشد میهدف نهایی پژوهش بهبود وضعیت سالمت و رفاه جوامع 

 هـاي  پـژوهش  جیاسـتفاده از نتـا   جیتـرو به منظـور   .سالمت مورد استفاده قرار گیرد نفعان ذي هاي گیري تصمیمشود و نتایج آن در 

علوم  هاي دانشگاهعملکرد  یابیشارزبه همین دلیل . ستاآن  گیري اندازهاولین قدم  ،مرتبط با سالمت هاي گیري تصمیمدر  یسالمت

معاونت تحقیقات و فناوري قرار گرفته است تا بـدین وسـیله    هاي برنامهویت در اول ها پژوهشکشور بر اساس شاخص اثرات  یپزشک

  .شناسایی و مداخالت اثربخش اجرا گردند ،عالوه بر ترسیم وضعیت موجود، نقاط نیازمند مداخله

کـه   ها آن ترین مهمکه  اند شدهپیشنهاد  المللی بیندر سطح  هایی شاخصو  ها چارچوبسالمت  هاي پژوهشبه منظور ارزشیابی اثر 

اثـرات  و  اثـرات سـالمتی  ، اجرایی شدن نتایج پـژوهش ، گیري تصمیماثر بر ، اند گرفتهدر این ارزشیابی مورد استفاده قرار 

  .دباشن می اقتصادي

در مورد  چنانچه ، بررسی نموده واند شدهمطرح  را که در ادامه این فرم سؤاالتی، گردد میبنابراین از شما پژوهشگران محترم تقاضا 

اند، لطفـاً نسـبت بـه     شده در فرم را داشته انیاز اثرات ب یکیحداقل  1399و  1398، 1397 هاي سالخود که در طی  هاي پژوهش

اثرات مورد  هاي حیطه .به معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ارسال نمایید و به همراه مستندات مورد نیازفرم اقدام نموده  لیتکم

بر اسـاس   رانیا یاسالم يجمهور یعلوم پزشک يها دانشگاه یابیارزش ۀپروتکل برنام«ورد نیـاز آن در  نظر و مستندات م

  .بیان شده است »نسخه پژوهشگرسالمت  يها اثرات پژوهش يها شاخص

  :توجه فرمایید که

 پژوهش به وقـوع  تأثیرگذاريسال تصویب پژوهش و سال خاتمه آن اهمیت ندارد، مهم این است که در سه سال تعیین شده،   -1 

  .پیوسته باشد

  .پروتکل بیان شده است 4مستندات مورد نیاز براي هر یک از اثرات، در جدول شماره  -2

  .، فرم ارزشیابی جداگانه تکمیل گرددتأثیرگذار هر پژوهشبراي  -3

  .تماس حاصل فرماییدتوماج سابوته ، جناب آقاي ی دانشگاهکارشناس ارزشیاب اب لطفاًیا ابهامی وجود دارد،  سؤالچنانچه هرگونه 

 با تشکر
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  مشخصات طرح

    :عنوان طرح

    :دانشگاه

    :کد اخالق    :کد طرح در سامانه پژوهشی دانشگاه

    ):مرکز تحقیقاتی /دانشکده( پروپوزال محل تصویب

  :ازمانیسعنوان وابستگی                                                                                  :پژوهشگر اصلی

  

  

  نظام سالمت هاي گیري تصمیمبر  تحقیقات اثربررسی : الفبخش 

 آیا پژوهش به سفارش سازمان تصمیم گیر، انجام شده است؟  - 1

  ..........................: ...................................................................نام سازمان سفارش دهنده        بلی  

    خیر

  

 

 زیر شده است؟ گیري تصمیممستندات کمک به یکی از انواع  پژوهش منجر به تولیدآیا  -2

 مردمانیدانشجو، گیرندگان خدمت، خدمت دهندگان ارائهسیاستگذاران و مدیران،  براي یآموزش يمحتو تهیه ،  

 بیمـار  ابزار کمک تصـمیم   شامل ارائه خدمت تهیه راهنماي)Patient Decision Aid( ،  ینیبـال راهنمـاي )clinical 

practice guideline(  و راهنماي بهداشت عمومی)public health guidance(   

  سالمت  يفناور یابیارزتهیه)Health Technology Assessment(  

  یاستیسخالصه تهیه )Policy Brief( 

  يمجر هاي سازمانمصوبات  ایو  ها دستورالعمل ،یاستیاسناد ستهیه  

  

 استفاده شده است؟ زیر گیري تصمیمکمک به  مستندات مطالعات و تدویندر  پژوهشآیا از نتایج  - 3

 مردمانیدانشجو، گیرندگان خدمت، خدمت دهندگان ارائهسیاستگذاران و مدیران،  براي یآموزش يمحتو ، 

  يشامل همه انواع مطالعات مرور(مطالعات مروري منظم(  

 شـامل ابـزار کمـک تصـمیم بیمـار       ارائـه خـدمت   راهنماي)Patient Decision Aid(  بـالینی ، راهنمـاي )clinical 

practice guideline(  و راهنماي بهداشت عمومی)public health guidance(  

 سالمت  يفناور یابیارز)Health Technology Assessment(  

  یاستیسخالصه )Policy Brief( 

 يمجر هاي سازمانمصوبات  ایو  ها دستورالعمل ،یاستیاسناد س  
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  اجرایی شدن نتایج پژوهش: بخش ب

  

 استفاده شده است؟ )غیرمستقیمبه طور مستقیم یا ( وزارت بهداشت هاي گیري تصمیم در این طرحآیا از نتایج  - 4

        بلی دانم نمی/ خیر  

 :توضیح دهیدنحوه استفاده را  لطفاًچنانچه پاسخ شما بلی است، 

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

اسـتفاده   )غیرمسـتقیم به طور مستقیم یـا  (سالمت خارج از نظام  هاي گیري تصمیمدر  مذکور طرحآیا از نتایج  -5

 شده است؟

        بلی دانم نمی/ خیر  

  :توضیح دهید نحوه استفاده را لطفاًچنانچه پاسخ شما بلی است، 

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. 

 و یا شبکه بهداشت و درمـان شهرسـتان، در محـل   دانشگاه استان،  هاي گیري تصمیمطرح در  این آیا از نتایج  - 6

 است؟ استفاده شده خدمت شما

        بلی دانم نمی/ خیر  

  :توضیح دهیدنحوه استفاده را  لطفاًچنانچه پاسخ شما بلی است، 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................  

  

  

  بررسی اثر تحقیقات بر سالمت: جبخش 

عمـر  کیفیت زندگی و یا طول ، بیماري بروز و شیوعبر  تأثیراثرات سالمتی شامل طرح این آیا به کارگیري نتایج  - 7

  خیر      بلی               است؟  داشته

مشخص نمایید نتایج پژوهش از کدام طریـق منجـر بـه ایجـاد اثـرات       لطفاًاز مسیرهاي زیر ایجاد گردد،  تواند میاثر بر سالمت 

  :سالمتی شده است

      مداخالت اثربخش در سطح جامعه براي پیشگیري از ابتال به بیماري انجام  

 ماراناثر بر رفتار بی اثر بر رفتار مردم و  

  یمنیا صیو تشخ زایی ایمنیتعیین / تر دقیق، سریعتر، تر ارزانتشخیص  

  بیماران بستري تر مناسبمدیریت  

 درمانی و یا حمایتی اثربخش هاي روش به کارگیري  

  پرخطر براي ابتال به بیماري هاي گروهشناسایی  

  ی و اجتماع هاي کننده تعیین، قابل اصالح عوامل خطرمانند ( سالمت هاي کننده تعیینوضعیت  بر تأثیرگذارانجام مداخالت

  )زیست محیطی هاي کننده تعیین

  یت، دسترسی، مناسبت، اثربخشی، کارایی مقبولشامل (کیفیت ارائه خدمات سالمتی  وضعیت بر تأثیرگذارانجام مداخالت

 )و ایمنی

 سایر موارد........................................ :............................................................................................   
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  تحقیقات اثرات اقتصاديبررسی بخش : دبخش 

 به کار گیري نتایج این طرح منجر به ایجاد اثرات اقتصادي شده است؟آیا   -8

        بلی خیر  

ات اثـر  منجـر بـه ایجـاد   طریـق  کـدام  از  نتایج پژوهش مشخص نمایید لطفاًاز مسیرهاي زیر ایجاد گردد،  تواند میاثر بر اقتصاد 

  :اقتصادي شده است

 ایو  يفرد يریشگیپ تجهیزاتواکسن، ، یصیتشخ هاي روش دیولمانند ت( تولید محصول یا خدمات قابل فروش جدید 

 )یجمع

  کیفیت و یا کاهش هزینه تولیدافزایش (بهینه نمودن کاال و یا محصول قبلی( 

 دانش بنیان کارآفرینی 

  بستري در منزل و یا بیمارستان(تعداد روزهاي از دست رفته کار به علت بیماري یا ناتوانی کاهش( 

  مستقیم بیماران هاي هزینهکاهش  

  نظام سالمت مستقیم هاي هزینهکاهش  

 سایر موارد............................... :...........................................................................................................................  

  

قبلـی انتخـاب    سـؤاالت در و که پژوهش شـما داشـته اسـت     یاثراتپژوهشگر محترم، خواهشمندیم در مورد  -9

ـ  لطفاً، باشد می، اگر نیاز به توضیحات بیشتري اید نموده ایـن توضـیحات در   . یـد ت فرمایدر این قسمت یادداش

 .فرایند داوري کمک کننده خواهد بود

.................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................  


