
 جمهوري پزشکی علوم

 سالمت هاي پژوهش

  

 

علوم هاي دانشگاه ارزشیابی ۀبرنام

پژوهش اثرات هاي شاخص اساس بر ایران

 نسخه پژوهشگر
 

 

   

برداري از دانش سالمت مرکز تحقیقات بهره  

 

برنام پروتکل

ایران اسالمی



1 

 

 

  فهرست

 
 3 ....................................................................................................................... پژوهش اثرات يها شاخص یابیارزش اهداف و تیاهم

 4 ................................................................................................................................................... پژوهش اثرات يریگاندازه يها روش

 8 .............................................................................................................................................................................................. اجرا روش

 18 ................................................................................................................................................................................................... منابع

 

  

   



2 

 

  جداولفهرست 

  

 ٥ ............................................................................ يمورد مطالعات و کیاکولوژ يها روش بیمعا و ایمزا سهیمقا -1 جدول

 ٦ ....................................................................... مختلف يکشورها در پژوهش اثرات یابیارز يها برنامه مشخصات -2 جدول

 ٨ ........................................................................................................... سالمت يها پژوهش اثر يها طهیح -3 جدول

 ١١ ..................................................................................... ازیموردن مستندات و اثر يها طهیح فیتعر و راهنما -4 جدول

  13............................................................................................................................. ات کمک به تصمیم گیريمشخصات مستند: 5ل وجد

 ١٤ ................................................................................... يداور ةویش و اهداف ها، پژوهش اثرات يداور مراحل -6 جدول

  

    



3 

 

  ي اثرات پژوهشها رزشیابی شاخصاهمیت و اهداف ا

د توجه ست مورها اي فراتر از دانشگاه و دانشگاهیان، مدت ي سالمت در محدودهها و بررسی اثرات پژوهشگیري  اندازه

اي  شـده بـراي انجـام پـژوهش چـه فایـده       صرف ۀال برخی از کشورها این است که هزینؤس. کشورها قرار گرفته است

ت و نیـاز دارنـد بـراي افـزایش     ي پژوهش اسـ ها از کشورها چالش اصلی، کمبود هزینه داشته است، براي برخی دیگر

علت این اهمیت روزافزون هر چه باشد،  ،حالدرهر. م پژوهش فوایدي داشته استپژوهش، نشان دهند که انجا ۀبودج

را تعریـف نمـوده،    »پـژوهش اثرات «بنابراین در این مقدمه ابتدا . تیی همراه اسها اثرات پژوهش با چالشگیري  اندازه

تـوان    مـی  پردازیم که چگونـه   می بیان نموده و در نهایت به این موضوع را سپس اهداف مختلف بررسی اثرات پژوهش

   .نمودگیري  اندازهآن را 

  ي سالمتها اثرات پژوهش

ییـد تعـاریف   أان تمیز ترین تفاوت آن به منظور شفاف نمودن اثرات پژوهش تعاریف محدودي ارائه شده است که مهم

دهنـد    می دو تعریف موجود که این تفاوت را به خوبی نشان. بودن و قابل انتساب بودن اثرات استگیري  اندازهبر قابل 

  : عبارتند از

و  و خدمات عمومی، سالمت، محـیط  ها تغییر و یا ایجاد منفعت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاست اثر بر روي... «

  )/http://www.hefce.ac.uk/rsch/REFimpact( »ر از دانشگاهکیفیت زندگی فرات

ي عمـومی یـا   هـا  سیاسـت  ،امنیـت ملـی   ،فرهنـگ  ،جامعه ،اثر پژوهش عبارت است از سهم قابل پژوهش در اقتصاد«

http://www.arc.gov.au/research-( »فراتـر از دانشـگاه   ،محیط زیست یا کیفیـت زنـدگی   ،بهداشت ،خدمات

framework#Definition-and-principles-impact(  

 

  اثرات پژوهش گیري  اندازهاهداف 

  :شود  می کلی بیان ۀاثرات پژوهش در چهار حیطگیري  اندازهاهداف بررسی و 

گـذاران و   در سیاسـت  ،ژوهش، افزایش درك از پژوهش و فراینـدهاي آن اثبات فواید حمایت از پ :حمایت طلبی

  .و رفتار ایشان ها جامعه به منظور تغییر سیاست

پژوهش به صورت کارا و اثربخش مصرف شده است و پژوهشگران و نظـام   ۀنشان دادن اینکه بودج :پاسخگویی

  . دهد  می قرارسؤال  پژوهشی را مورد 

گـذاري شـود کـه بهتـرین      دام قسـمت پـژوهش سـرمایه   آینده در کـ  موضوع که درتعیین این  :تخصیص منابع

  . استفاده از منابع محدود موجود انجام پذیرد

حمایت نمـود، بـا   بهتر توان آن را  می درك این موضوع که چگونه و چرا پژوهش اثربخش است و چگونه :تحلیل

  .ي پژوهشیها هدف تولید شواهد براي سیاستگذاري
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زیرا روش اجرا را  شود،ی اثرات پژوهشی در یک سیستم، ابتدا باید هدف آن به صورت شفاف مشخص براي بررس

طلبی  مانند حمایت(باشد   می بندي آن دهی به اثرات پژوهش و رتبهنیاز به امتیاز ،اي برخی از اهدافبر .سازد  می ثرأمت

). تحلیلمانند (اد اثرات و نوع اثرات اهمیت دارند ثر بر ایجؤبراي برخی اهداف، تعیین عوامل م ولی) و تخصیص منابع

 را تعیین) العات مورديرویکرد اکولوژیک و یا مط(همچنین تعیین اهداف بررسی اثرات پژوهشی، رویکرد آن 

  .نماید  می

  

  گیري اثرات پژوهش  ي اندازهها روش

و روش ) top down )ecologic studiesروش . ، دو روش کلی معرفی شده اسـت ها پژوهشبه منظور بررسی اثر 

bottom top )case studies()1( .  

ارزیـابی   شوند، مثالً  می آوري مورد استفاده در سطح گلوبال جمع متغیرهاي ،)top down(باال به پایین  در مطالعات

ي هـا  ر ناشـی از بیمـاري  میـ  و بر کاهش مرگ ها پژوهشاثر آن و  ها پژوهشصرف شده براي انجام  ۀان هزینزیم ۀرابط

همچنـین در ایـران هـم    . پـذیرد   مـی  بیشتر با هدف برآورد پولی اثرات پژوهش انجام تگونه مطالعا این. )4-2( خاص

در آن مطالعـه   وجود دارد که، ي انجام شدهها پژوهش بای رابطه مرگ کودکان زیر پنج سال پژوهشی به منظور بررس

 اختصاصـیِ  ۀمقالـ صـد  افـزایش   يازا  هانسانی و زمان، بـ  ۀي توسعها د که بعد از تطبیق بر اساس شاخصشمشخص 

  . )5( یابد  می هر تولد زنده کاهش يبه ازا U5MR 17 میزان  کودکان،

بـه  . گیرنـد   مـی  اثرات، مورد ارزیابی قرار بررسیبراي  ها تعدادي از پژوهش ،)bottom up( پایین به باال در مطالعات

  . گیرند  می در طول زمان مورد بررسی قرار ها انتخاب شده و اثرات آن ها این ترتیب که گروهی از پژوهش

  : شناسی مالحظات روش

ي اکولوژیـک و  هـا  ظات متـدولوژیک وجـود دارد کـه در هـر کـدام از روش     سري مالح در بررسی اثرات پژوهشی یک

  : مالحظات متدولوژیک در بررسی اثرات متدولوژیک عبارتند از. باشد  می تر رنگ پر ها بررسی موردي، برخی از آن

تعیـین   باشد کـه   می ثیر عوامل مختلفۀ تأنتیج هر اثر و تغییري): Attribution issues( انتساب اثر به پژوهش

   .یی همراه استها سهم پژوهش در ایجاد اثر و تغییر با چالش

اتمام پژوهش و ایجاد اثر، فاصله زمانی وجود دارد که ردگیري اثـرات حاصـل از    میان  ):Time lags( خیر زمانیتأ

  . نماید  می را مشکل شپژوه

دي هر کدام مزایا و معایبی دارنـد کـه در   مالحظاتی که برشمرده شد، دو رویکرد اکولوژیک و بررسی موربه با توجه 

  . بیان شده است 1جدول 
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  ي اکولوژیک و مطالعات مورديها مقایسه مزایا و معایب روش - 1 جدول

  رویکرد  مزایا معایب

 مشکل انتساب اثر به پژوهش
 .وري داده کم استآ حجم کار براي جمع

  )موجودهاي  به علت استفاده از داده(

  باال به پایین

  )اکولوژیک(

به علت نیاز (حجم کار براي جمع آوري داده زیاد است 

 )هاي متعدد و بررسی مستندات به انجام مصاحبه
  کنترل مشکل انتساب اثر به پژوهش

  پایین به باال

  )مطالعه موردي(

  ي آنها و شاخص »وردمبررسی «ي مورد بررسی در رویکرد ها حیطه

اند که یکـی   یی معرفی شدهها چارچوب (bottom up)  پایین به باال ي سالمت به روشها اثرات پژوهشبراي ارزیابی 

بـراي بررسـی    payback چهـارچوب . باشـد   مـی  paybackي پیشنهاد شده، مـدل  ها ترین مدل ترین و جامع مهم از

در ) HERG(د سـالمت  توسـط گـروه تحقیقـات اقتصـا     1996در سـال   اثرات تحقیقات ارائه شده در نظام سـالمت 

شـامل تولیـد علـم،     ؛طبقـه پـنج  رچوب منافع حاصل از تحقیقات در در این چها. برونل انگلستان ارائه گردید دانشگاه

آژانـس   2009در سـال  . )9-6( نمایـد   مـی  گذاري، اثر بر سالمت و اثر بر اقتصـاد معرفـی   سازي، اثر بر سیاست ظرفیت

معرفـی  ي مفصلی ها شاخص  paybackي معرفی شده در چهارچوب ها براي هر یک از حیطه ،کانادایی علوم سالمت

ثیرات پـژوهش در  أالعات متعددي به منظور ارزیـابی تـ  ي پیشنهادي مطها توسط این چهارچوب و شاخص .)10( کرد

 . اند ید قرار دادهأیناسب بودن این چهارچوب را مورد تمگی مکه ه )14-11( دنیا انجام شده است

در شـش دانشـگاه علـوم     ها تهیه گردید و اثرات پژوهشاي  پرسشنامه paybackدر ایران هم با توجه به چهارچوب 

 یافته بودنـد  خاتمه 1388 و 1387ي ها یی که در سالها در این پروژه از طرح. پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت

تـا آن را تکمیـل    شـد اصـلی آن فرسـتاده    تعدادي به صورت تصـادفی انتخـاب گردیـده و پرسشـنامه بـراي محقـق      

  . )15(نماید

سـطح تجمعـی    ؛بایـد دو نکتـه را در نظـر گرفـت     ها اثرات پژوهش ارزیابیبراي  ها ترین شاخص براي انتخاب مناسب

)aggregation level (و گروه دانشی )Pillars .(    در سطح تجمعی باید مشخص شود که بررسـی اثـرات در کـدام

ملی و  /یاستان/ اعتبار، دانشگاهی ةکنند مینأدپارتمان، سازمان ت /سطوح شامل فردي، گرنت و گروه پژوهش، سازمان

پایـه،   ه چـه گروهـی شـامل علـوم    مشـخص شـود کـ    در مورد گروه دانشی بایـد . المللی قرار است انجام پذیرد یا بین

  . قرار است بررسی شوداي  بالینی، علوم ارائه خدمت، علوم جمعیتی و بهداشت عمومی و علوم بین رشته علوم
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  )case studies( در مطالعات موردي تجارب جهانی در بررسی اثرات پژوهشی در سطوح ملی

را  هـا آوري و خصوصیات آن این تجارب را جمع ،مروري ۀو مطالعاین مورد وجود دارد که د در دنیا تجارب متعددي در

  . نشان داده شده است 2نتایج در جدول . اند ه کردهمطالع

  ي ارزیابی اثرات پژوهش در کشورهاي مختلفها مشخصات برنامه - 2 جدول

  چهارچوب کشور خالصه شرح  مشخصات

 در بودجـه  ،مشخص نمودن تصـمیمات  براي

 در( شـد   مـی  بینـی  پیش. بود شده گرفته نظر

  .کند را تعیین بودجه درصدده ) ابتدا

 کـاملی  طیـف . قبول قابل و معتبر: نقاط قوت

 ۀهمـ  بـا  سازگار. شود  می شامل را تأثیرات از

 .ها رشته

RQF اسـتفاده کـرده    موردي مطالعه رویکرد از

 تحقیـق  از ییهـا  نمونه تحقیقاتی يها گروه است،

 . دهند  می ارائه را مربوطه شواهد و باال ثیرتأ با

RQF  شناسـایی اثـرات   بـراي  و شـده  آزمایش 

 هرگز دولت تغییر دلیل به اما ،است استفاده قابل

 .است نشده عملی

 استرالیا

دسترسی  و کیفیت چارچوب

  تحقیق

Research Quality and 
Accessibility  

Framework (RQF) 

 ین تصـمیمات تعیـ  براي  ARCگذاريامتیاز

 حـال،  ایـن  با. نیست فردي ،بودجه به مربوط

 اسـتراتژیک  تصـمیمات  کـه  اسـت  این هدف

  .را تعیین کند تري کلی

ــعف ــاط ضـ ــه: نقـ ــاملی دامنـ ــر  از کـ  رااثـ

 هـا  رشـته  همـۀ  بـا  سـازگاري . گیـرد  نمیدربر

  .است دشوار

تالش براي استفاده از  اولین RAISS چارچوب

اي  امهپرسشن. است شاخص بر مبتنی رویکرد

و ) شود  می پر محققان توسط که( طراحی گردید

تحقیقاتی مورد  طرح150 اثرات براي محاسبه

 محاسبه براي چارچوب این .استفاده قرار گرفت

 کمپین تحقیقاتی مالی يها کمک تأثیر

 .است شده استفاده (ARC) آرتروز تحقیقاتی

 بریتانیا

   گذاري نمره سیستم

RAND / ARC  
Impact Scoring 

System (RAISS) 

 بودجـه  سـطح  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  از یکی

  .است

  .ها رشته همه با سازگار: نقاط قوت

بـر   خودارزیـابی  رویکـرد  یک PART چارچوب

 عملکـرد  ارزیابی براي که اساس پرسشنامه است

 فـدرال  دولـت  سراسـر  در ي تحقیقـاتی ها برنامه

ــن .شــود  مــی اســتفاده ــابی ای هــا  برنامــه از ،ارزی

 اهـداف  برابـر  در را عملکـرد خـود   که اهدخو  می

 PART .کنند ارزیابی، خود) تأثیر( استراتژیک

 برنامـه  از هـزار  بیش کارایی و تأثیر ارزیابی براي

 .شود  می استفاده فدرال

ایاالت 

متحده 

 آمریکا

  ارزیابی سنجش برنامه ابزار

Program Assessment 
Rating Tool  

 (PART) 

 دهنـده درنظـر  ودمـداخالت بهب  هدایت براي

  . شده است گرفته

 شـامل  را تـأثیرات  از کاملی طیف: نقاط قوت

  .شود  می

 بـیش  کاري حجم ایجاد احتمال: نقاط ضعف

 حد از

ERiC تـأثیر  ارزیـابی  بـراي  جدیـدي  چارچوب 

 سیسـتم  در) »اجتمـاعی  کیفیـت « یا( تحقیقات

 چنـدین  این چـارچوب . است هلند عالی آموزش

: کنــد  مــی کیــبتر هــم بــا را ارزیــابی روش

 تحلیـل  و شـاخص  بر مبتنی رویکرد خودارزیابی،

 .ذینفعان

 هلند

  زمینه در تحقیقات ارزیابی

Evaluating Research 
in Context  

 (ERiC) 
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 : گیري نتیجه

 تـرویج اسـتفاده از    ،ي سـالمت هـا  ي علوم پزشکی بر اساس شاخص اثرات پـژوهش ها ارزشیابی دانشگاه هدف نهایی

  .باشد  می ي مرتبط با سالمتها گیري تصمیم ي سالمتی درها وهشنتایج پژ

 ازدهی پژوهشب«و با استفاده از چارچوب » مطالعه موردي« ارزشیابی با رویکرد« )payback (پذیرد  می انجام . 

     شـامل دانشـکده هـا، پژوهشـگاه هـا و مراکـز تحقیقـاتی       (در این ارزشیابی از پژوهشگران دانشـگاه علـوم پزشـکی (

 منجر به تاثیر شـده  1399و  1398، 1397خواست می گردد چنانچه یکی از پژوهش هاي ایشان طی سال هاي در

سال تصویب پژوهش و خاتمه . اند، فرم مربوطه را تکمیل نموده و به کارشناس ارزشیابی دانشگاه خود ارسال نمایند

 . مهم زمانی است که تاثیر گذاري رخ داده است. آن اهمیت ندارد

 از لیه در ارزشیابی حاضر عبارت استل اواصو:   

 یو سازمان يدر سطح فرداي  حرفه يها تیبه فعال یده جهت: یزشینظام انگ،  

 ها و به دنبال آن همه انواع طرح(ها  و دانشگاه نیفراهم آوردن امکان مشارکت همه محقق: و عدالت يبرابر(،  

 ردیگ  می نفعان قرار يدر دسترس ذ يستاد و یدرسطوح دانشگاه یابیارزش يندهایفرا یتمام :تیفافش ، 

 کـه اثـر    ییهـا  بـه طـرح   یازدهیو در امت ییدر شناسا یو سازمان يمنافع فرد ریثأاز ت يریجلوگ: منافع تضاد

  .اند داشته
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  روش اجرا . 2

  : ندشو  می در این بخش موضوعات زیر به صورت جداگانه بیان

  ي ارزشیابی ها حیطه -1

  سطح دانشگاه و وزارت بهداشتفرایند ارزشیابی در  -2

  ي اثراتها ي مربوط به هر یک از حیطهها شاخص -3

 دهی روش داوري و معیارهاي امتیاز -4

 امتیازدهی -5

 ها و فرایند اعتراض به نتایج بازخورد نتایج به دانشگاه -6

 بندي اجراي ارزشیابی  زمان -7

  

  ي ارزشیابیها حیطه -1-2

اثر بـر  «، »گیري اثر بر تصمیم«گیرند، عبارتند از   می مورد استفاده قرار ها ارزشیابی اثرات پژوهش یی که برايها حیطه

ضـروري بـراي ایجـاد اثـرات      مرحلـۀ بـه عنـوان    »هـا  اجرایی شدن نتایج پژوهش«حیطۀ . »اثر بر اقتصاد«و » سالمت

در جدول  اه ي مورد ارزشیابی و تعریف آنها حیطه. به چارچوب بازدهی پژوهش اضافه شده است سالمتی و اقتصادي

  . بیان شده است 3

  سالمتي ها ي اثر پژوهشها حیطه - 3 جدول

  تعریف   نوع اثر حیطه اثر 

اثر بر 

 گیري  تصمیم 

انجام پژوهش به سـفارش سـازمان   

 تصمیم گیر 

سازمان تصمیم گیر براي انجام پـژوهش، منـابع مـالی اختصـاص داده     

  . است

تصـمیم   بـه کمـک  تولید مستندات 

گیري در سطوح بین المللی، ملی و 

  استانی

  : تصمیم گیري شامل موارد زیر می باشد کمک بهمستندات 

ارزیابی  :مانند( سیاستگذاران و مدیران براي یآموزش يمحتو 

دستورالعمل ها و  ،یاستیاسناد سخالصه سیاستی، فناوري سالمت، 

: مانند( اندهندگ، ارائه )تصمیم گیر يمصوبات سازمان ها ای

ابزار کمک ( ، بیماران)هاي بالینی و بهداشت عمومی راهنماي

 انیدانشجو، مردم و )تصمیم بیماران

 ،  

   

ها در تهیـه   استفاده از نتایج پژوهش

 گیري  تصمیم کمک به مستندات

تصـمیم گیـري شـامل مـوارد ذکـر شـده بعـالوه         کمک بـه  مستندات

  . مطالعات مروري منظم می باشد

شدن اجرایی 

نتایج 

در ها  پژوهشاستفاده از نتایج 

داخل و (هاي ملی  سیاست گذاري

 )خارج از وزارت بهداشت

 تصمیم گیري مورد استفاده قرار بگیرند و کمک بهچنانچه مستندات  

یا هرگونه دستورالعمل اجرایی مبنی بر اجرایی شدن نتیجه پژوهش 

  . در یک جمعیت مشخص صورت گرفته باشد



9 

 

در ها  پژوهشاستفاده از نتایج  ها پژوهش/پژوهش

استانی، هاي  سیاست گذاري

دانشگاهی و شبکه بهداشت و 

 درمان شهرستان

ایجاد اثرات  

 سالمتی 

اثر بر شیوع و بروز بیماري، کیفیت 

  زندگی و یا طول عمر 

در این بخش، باید با استفاده از 

انجام پژوهش و یا آنالیز داده هاي 

نتایج  روتین نشان داده شود که

منجر به  پژوهش که اجرا شده اند،

  .ایجاد اثرات سالمتی شده اند

  

 

 : تواند از مسیرهاي زیر ایجاد گردد  اثرات سالمتی می

     اجراي مداخالت اثربخش در سطح جامعـه بـراي پیشـگیري از

 ابتال به بیماري 

 اثر بر رفتار مردم و اثر بر رفتار بیماران 

 زایـی و   تعیـین ایمنـی  / تـر  تـر، دقیـق   تـر، سـریع   تشخیص ارزان

 تشخیص ایمنی

 تر بیماران بستري مدیریت مناسب 

 هاي درمانی و یا حمایتی اثربخش اجراي روش 

 هـاي پرخطـر بـراي ابـتال بـه بیمـاري و اعمـال         شناسایی گروه

 مداخالت مناسب

 هـاي سـالمت    کننده ایجاد مداخالتی براي بهبود وضعیت تعیین

هاي اجتمـاعی و   کننده عیینمانند عوامل خطر قابل اصالح، ت(

 )محیطی هاي زیست کننده تعیین

        ایجاد مداخالتی بـراي بهبـود وضـعیت وضـعیت کیفیـت ارائـه

شــامل مقبولیــت، دسترســی، مناســبت، (خــدمات ســالمتی 

 )اثربخشی، کارایی و ایمنی

 سایر موارد 

ایجاد اثرات 

 اقتصادي

اثر بر درآمدزایی و افزایش کارایی 

   در سطح فرد و سازمان

در این بخش،  باید با استفاده از 

انجام پژوهش و یا آنالیز داده هاي 

نتایج روتین نشان داده شود که 

، منجر پژوهش که اجرا شده اند

 .به ایجاد اثرات اقتصادي شده اند

تواند از   اثرات اقتصادي شامل درآمدزایی و افزایش کارایی که می

 : مسیرهاي زیر ایجاد گردد

 خدمات قابل فروش جدید تولید محصول یا 

  افزایش کیفیت و یا (بهینه نمودن کاال و یا محصول قبلی

 )کاهش هزینۀ تولید

  بنیان آفرینی دانش ایجاد کار 

  اجراي مداخالت مبتنی بر شواهدي که منجر به کاهش تعداد

بستري در (رفتۀ کار به علت بیماري یا ناتوانی  روزهاي ازدست

 گردد) منزل و یا بیمارستان

  اجراي مداخالت مبتنی بر شواهدي که منجر به کاهش

 .هاي مستقیم بیماران و نظام سالمت گردد هزینه

 سایر موارد 
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  فرایند ارزشیابی در سطح دانشگاه و وزارت بهداشت  -2-2

در باشـد و    می ، به شرح زیرها ثیرگذاري پژوهشي علوم پزشکی بر اساس شاخص تأها مراحل انجام ارزشیابی دانشگاه

  :نمایش داده شده است 1شکل 

 از طرف ستاد  ها ارسال نامه، راهنما و فرم ارزشیابی براي دانشگاه: اول مرحلۀ .1

ي هـا  گذار توسط دانشگاه و ارسال طـرح ي تأثیرها شناسایی و بررسی اعتبار و غربالگري پژوهش: دوم مرحلۀ .2

 منتخب به ستاد 

 دهی ار و امتیازظور بررسی اعتبگذار به مني تأثیرها ارزیابی پژوهش: سوم مرحلۀ .3

  هاي علوم پزشکی در سطح دانشگاه و ستاد مراحل انجام ارزشیابی دانشگاه: 1شکل 
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  ي اثراتها ي مربوط به هر یک از حیطهها شاخص - 2- 3

. مشـخص شـده اسـت    5و  4ول ادر جد هانیاز براي آنو مستندات مورد ها، تعریف آن)ها شاخص( ها ، زیرحیطهها حیطه

 ارزیابی فنـاوري سـالمت   ،ممکن است نام مستند مربوطه این است که مثالً ها یت تعریف براي هر یک از زیرحیطهاهم

  . ي آن مشابه ارزیابی فناوري سالمت باشد که باید در نظر گرفته شودانباشد ولیکن محتو

  

  ازنیمورد اثر و مستندات هاي هراهنما و تعریف حیط - 4 جدول

  گیري تصمیم اثر بر : حیطه اثر) الف 

 مستندات مورد نیاز  نوع اثر

  . در همه موارد گزارش نهایی پژوهش و کد اختصاصی آن باید ارسال گردد

  

انجام پژوهش به سفارش  سازمان . 1الف 

 تصمیم گیر

مدرك، مستند و یا نامه که نشان دهنـده تخصـیص اعتبـار پـژوهش توسـط      

  .ه باشدسازمان سفارش دهند

  تولید مستندات کمک به تصمیم گیري در سطوح بین المللی، ملی و استانی. 2الف 

سیاستگذاران و مدیران،  براي یآموزش يمحتو

، گیرندگان خدمت، دهندگان خدمتارائه 

  انیدانشجومردم و 

 clinicalشامل   راهنماي ارائه خدمت

practice guideline,  public health 

guideline, Patient Decision Aid  

خالصه ، سالمت يفناور یابیارز

دستورالعمل  ،یاستیاسناد سی، استیس

تصمیم  يمصوبات سازمان ها ایها و 

  گیر

تصمیم گیري تولید شده که باید به صورت یکی از شکل  کمک بهمستند  .1

 : هاي زیر باشد

  مقاله چاپ شده در مجالتpeer review  

 ن هاي مرتبطسازما تائید و یا چاپ شده توسط.  

  گیري تصمیم کمک بهها در تهیه مستندات  استفاده از نتایج پژوهش. 3.الف

  مطالعات مروري منظمدر تولید انواع   

  

 فایل مقاله مروري منظم چاپ شده  .1

فایل مقاله و یا گزارش پژوهش اولیه که در لیست مطالعات وارد شده مطالعه  .2

  . باشد) included studies(مروري 

 براي یآموزش يمحتوهیه در ت

دهندگان سیاستگذاران و مدیران، ارائه 

، انیدانشجو، گیرندگان خدمت، خدمت

 مردم

شامل   در تهیه راهنماي ارائه خدمت

clinical practice guideline,  

public health guideline, 

بیان شده  2همانگونه که در بخش الف ( تصمیم گیري  کمک به مستند لیفا .1

  )است

  ) مقاله و یا گزارش نهایی ( هیاول پژوهش مستند .2

 به کمکمستندي که نشان دهنده استفاده از نتایج پژوهش در تولید مستند . 3

  .تصمیم گیري باشد
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Patient Decision Aid   

، در تهیه سالمت يفناور یابیارزدر تهیه 

اسناد در تهیه  ی،استیخالصه س

مصوبات  ایدستورالعمل ها و  ،یاستیس

 تصمیم گیر يسازمان ها

  ها پژوهش/اجرایی شدن نتایج پژوهش: حیطه اثر) ب 

 مستندات مورد نیاز  شاخص

  . در همه موارد گزارش نهایی پژوهش و کد اختصاصی آن باید ارسال گردد

در سیاست ها  پژوهشاستفاده از نتایج 

داخل و خارج از وزارت (هاي ملی  گذاري

 )بهداشت

در سیاست ها  ژوهشپاستفاده از نتایج 

استانی، دانشگاهی و شبکه هاي  گذاري

 بهداشت و درمان شهرستان

در صورتی که در پژوهش مورد نظر مستند تصمیم گیري تولید شده است  .1

و یا نتایج پژوهش در تولید مستند تصمیم گیري استفاده شده است، باید 

گیري  مستندي ارائه گردد که نشان دهنده استفاده از مستندات تصمیم

 .باشد

نشان دهنده در صورتی که مورد فوق نباشد، باید مستندي ارائه گردد که  .2

در این صورت باید براي پژوهش مورد . اجرایی شدن نتایج پژوهش باشد

نظر، فایل مقاله و مستندي که اجرایی شدن را به آن ربط دهد، پیوست 

  . گردد

  اثر بر سالمت : حیطه اثر) ج

  مستندات مورد نیاز  شاخص

اثر بر شیوع و بروز بیماري، کیفیت زندگی و یا 

 طول عمر

 فایل مقاله و یا گزارش نهایی پژوهش مورد نظر  .1

 مستندي مبنی بر اجرایی شدن نتیجه پژوهش مورد نظر  .2

مستندي که ثابت نماید اثرات سالمتی در جامعه به وقوع پیوسته اسـت، ایـن    .3

و یا مقاله ) یا گزارش آنالیز داده هاي روتین(ش مستند می تواند گزارش پژوه

 .چاپ شده اي باشد که اثرات سالمتی ایجاد شده را بررسی نموده باشد

  اثر بر اقتصاد : حیطه اثر) چ

  مستندات مورد نیاز  شاخص

اثر بر درآمدزایی و افزایش کارایی در سطح 

 فرد و سازمان

  نظر مورد پژوهش نهایی گزارش یا و مقاله فایل .1

  نظر مورد پژوهش نتیجه شدن اجرایی بر مبنی مستندي .2

 این است، پیوسته وقوع به جامعه در سالمتی اثرات نماید ثابت که مستندي .3

 مقاله یا و) روتین هاي داده آنالیز گزارش یا( پژوهش گزارش تواند می مستند

 .باشد نموده بررسی را شده ایجاد سالمتی اثرات که باشد اي شده چاپ
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  مشخصات مستندات کمک به تصمیم گیري: 5ل وجد

تصمیم  کمک به مستند  مشخصات

 گیري 
  محتوي  روش شناسی 

  . مبتنی بر پژوهش مصوب  اولیه و ثانویه باشد

ارزیابی محتوي آموزشی نشان دهنده اثرات  

 .  مثبت آن باشد

گروه مخاطب مشخص و اهداف یادگیري 

 .  تعریف شده وجود داشته باشد

توي آموزشی براي مح

، سیاستگذاران و مدیران

ارائه دهندگان، بیماران، 

 دانشجویانمردم و 

استفاده از روش هاي مرور نظام مند براي 

  شناسایی اثربخشی 

شامل بیماران و (استفاده از نظرات ذي نفعان 

  )ارائه دهندگان خدمت

 

مشخص کردن مسیر تشخیصی، درمانی که 

ان خدمت می گروه مخاطب آن ارائه دهندگ

 .  باشد

  هاي بالینی  مايراهن

  استفاده از روش هاي مرور نظام مند 

شامل بیماران و (استفاده از نظرات ذي نفعان 

  )ارائه دهندگان خدمت

  

بیان اطالعات مورد نیاز بیماران با ذکر 

جزئیات در مورد انتخاب هاي ممکن براي 

  بیماران، پیامد حاصل از هر یک از انتخاب ها، 

ارا بودن بخش هایی که به شفاف نمودن و د

 . بیان نمودن ارزش هاي بیمار کمک نماید

  ابزار کمک تصمیم بیماران 

 

استفاده از روش هاي مرور نظام مند براي 

  شناسایی اثربخشی 

انجام مطالعه اولیه و یا ثانویه براي انجام ارزیابی 

  اقتصادي 

 منافع و  اثربخشی فناوريمشخص نمودن 

 آن دي اقتصا

 ارزیابی فناوري سالمت

انجام مطالعات مروري براي شناسایی مزایا و 

  معایب هر یک از راهکارها

  

انجام مطالعه اولیه و یا ثانویه براي شناسایی 

 نحوه اجراي راهکار 

خالصه سیاستی، مستندي است که گروه 

مخاطب آن سیاستگذاران و مدیران بوده و 

  :می باشد شامل یک و یا همه بخش هاي زیر

  شفاف سازي مشکل  

 مداخلهمقایسه مزایا و معایب چندین ر 

  براي رفع مشکل

  نحوه اجراي راهکار 

  

راهنماي بهداشت عمومی مستندي است که 

گروه مخاطب آن سیاستگذاران و مدیران بوده 

 . و تنها براي یک مداخله تهیه شده است

و  خالصه سیاستی

بهداشت راهنماي 

 عمومی

  . هش مصوب  اولیه و یا ثانویه باشدمبتنی بر پژو

 

مستندي است که مداخالت و نقشه راه یک 

اسنادي مانند سند . سازمان را ترسیم می کند

سالمت سالمندي و سند بیماري هاي غیر 

 . واگیر نمونه هایی از این نوع اسناد هستند

اسناد سیاستی، 

دستورالعمل ها و یا 

مصوبات سازمان هاي 

 تصمیم گیر
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  دهی امتیاز روش داوري و معیارهاي - 2- 4 

، 6در جدول . پذیرد  می اثر ایجاد شده در دو سطح دانشگاه و سطح ستادي انجام ییدتأداوري با هدف  -2- 1-4

  . اهداف داوري در هر یک از سطوح بیان شده است

 

  داوري اهداف و شیوة ،ها مراحل داوري اثرات پژوهش - 5 جدول

  شیوه داوري  هدف  طح داوريس

  دانشگاه
اثرات  يبرا ها و اعتبار آنوجود مستندات  یبررس

  شده  جادیا

ــوم   ــاوري دانشــگاه عل ــت تحقیقــات و فن بررســی در معاون

  توسط کارشناس ارزشیابی   پزشکی

  ستاد
و  )verification(بررسی درستی اثرات بیان شده 

  )scoring( شده جادیبه اثرات ا ازیارائه امت

  .ردیپذ  می انجام ملیدر سطح  یتوسط پانل تخصص يداور

  

  ي تخصصی داوري ها فرایند تشکیل پانل - 2-4-2

  .و دانشگاهی موضوعیت دارد) ستادي(این پیوست، براي سطوح ملی تمامی مطالب ذکر شده در 
  

 : نیازي موردها پانل .1

 ها پانل باشد، پانل اصلی و ساب  می نیاز به دو پانل  

 ها پانل ایندة سابوزارت بهداشت، نم تیم تحقیق، نمایندة: نل اصلییب پاترک  

 شـامل تمـامی   (پایـه   علـوم عبارتند از  ها این حیطه. شوند می ي علم تشکیلها بر اساس حیطه ها پانل ساب

شــامل متخصصــین (علــوم بــالینی، علــوم بهداشــت عمــومی، علــوم اجتمــاعی  ، )پایــه ي علــومهــا گــروه

  )و اقتصاد سالمت، متخصصین ارتقاء سالمتگذاري، مدیریت  سیاست

  کننـدگان از   از اسـتفاده اي  ي تخصصی، نمایندهها نماینده تیم تحقیق، محققین حیطه: ها پانل سابترکیب

 ها نتایج پژوهش

 عالوه بر اعضاء دائم، افرادي هم در صورت نیـاز بـه تناسـب پـژوهش و نـوع اثـر، دعـوت       ها پانل در ساب ، 

 .گردند  می
 

 و معیار انتخاب داوراننتخاب اعضا نحوه ا .2

  . کنندگان از نتایج پژوهش ارکت دارند، پژوهشگران و استفادهي علم، دو گروه افراد مشها در هر یک از حیطه

 دانشی مورد نظر  اختصاصی حیطه استاد یا دانشیار، تسلط بر دانش :معیارهاي انتخاب پژوهشگران  

  نفع  نماینده سازمان و یا گروه ذي: ایج پژوهشکنندگان از نت استفادهمعیارهاي انتخاب  
  

 . حضور دارند ها نلاپ در جلسات پانل اصلی، نماینده ساب: ها پانل و ساب ها نحوه تعامل پانل .3
 

 : وظایف پانل اصلی .4

  تعیین معیارهاي ارزشیابی  

  تعیین فرایندهاي ارزشیابی  

  پایلوت(مرحلۀ آزمایشی انجام اصالحات بر اساس( 

 ها پانل ضا ثابت سابتعیین اع  
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 ها پانل بررسی نتایج ارزشیابی انجام شده توسط ساب  
  

 : ها پانل وظایف ساب .5

 دهی اعتبار اثرات ادعا شده و امتیاز بررسی  

  تعیین اعضا متغیر  

  پایلوت(مرحلۀ آزمایشی بر اساس نتایج  موردنیاز پیشنهاد اصالحات( 
 

 و نحوه برگزاري جلسات ها رکیب پانلنحوه کنترل شفافیت، عدالت و تضاد منافع در ت .6

 داوران باید فرم تضاد منافع را امضا نمایند . 

 گردد  می پانل بر روي سایت معاونت تحقیقات وزارت بهداشت بیان پانل اصلی و ساب ءنام اعضا. 

 برنامه ضبط گردیـده و از منظـر   ) پایلوت(مرحلۀ آزمایشی در  ها پانل تمام جلسات پانل اصلی و ساب

 . گردد  می تحلیل ها ي داوري و سایر چالشها شچال

 باید تعداد اعضا شـرکت نمـوده و تخصـص ایشـان      ها پانل هر یک از جلسات پانل اصلی و ساب براي

 . ثبت گردد
 

  .باید در نظر گرفته شود ها ثابت و متغیر پانل ءنظام انگیزشی براي اعضا .7
 

 نحوة برگزاري جلسات .8

 حضور تمامی اعضا پانـل، داوران و مـدعوین اختصاصـی بـراي     : شرایط به رسمیت شناختن جلسات

 . تشکیل جلسه الزامی است

 فرم حضور در جلسات در ابتداي جلسه تکمیل گردد . 

  

  ها گردش کار ارزشیابی اثرات پژوهش -3-4-2

 . شود  می دهی سنجی شده و امتیاز اعتبار ها پانل و اثرات ادعا شده در ساب ها پژوهش .1

پانـل در   گیـرد و سـپس اعضـا سـاب      مـی  و اثرات ادعا شده مورد بحث قراردر مورد هر طرح  ،هابتدا در جلس

 گین امتیازات براي هر حیطه براي هر پژوهش حسـاب میان  .نمایند  می امتیازات خود را واردي مربوطه ها فرم

 . گردد  می

 . شود می نتایج در پانل اصلی بررسی .2

توضـیحات شـفاهی و در صـورت     هـا  پانل اماتی مطرح شود، نمایندة سابابه االت وچنانچه در پانل اصلی سؤ .3

 . نیاز توضیحات کتبی ارائه خواهند بود
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  امتیازدهی -5-2

  :باشند  می رفته براي امتیازهاي در نظر گرفته شده به شرح زیرکار ي بهها فرض پیش-1-5-2

زیـرا   باشد،  می يگیر تصمیم تر از امتیاز حیطه اثر بر یشجاد اثرات سالمتی و اقتصادي، بامتیاز تعلق گرفته به ای .1

باشند و نیاز به تعامالت و مـداخالت    ها می ایجاد اثرات سالمتی و اقتصادي نیازمند اجرایی شدن نتایج پژوهش

 . بیشتري دارد

رمـان  شـبکه بهداشـت و د  و  یدانشـگاه  اسـتانی،  يگذاراستیساستفاده از نتایج پژوهش براي «در صورتی به  .2

استفاده نشده ) داخل و خارج وزارت بهداشت( ي ملیها گذاري سیاستدر  گیرد که  می ، امتیاز تعلق»شهرستان

 دلیل این موضوع این است که اگر نتایج پژوهشی در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفتـه باشـد، قاعـدتاً   . باشد

ولـی  ). تانسـیل آن را داشـته اسـت   اقل پو یـا حـد  (هم مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت       سطوح پایین تردر 

بسـیار   تنها قابلیت استفاده در سطح دانشگاهی و استانی را دارند و اتفاقـاً  ها که نتایج برخی از پژوهش ازآنجایی

 . نادیده گرفته شوند نبایدباشند،   می موردنیاز هم 

 ،)انـد  گر منجر به ایجاد اثـر شـده  ار یکدیکه به صورت واحد و در کن ها از پژوهشاي  و یا مجموعه(یک پژوهش  .3

 . امتیاز بیاورند »اثر بر اقتصاد«و » اثر بر سالمت«، »يگیر تصمیم اثر بر «تواند در هر سه حیطه  می

  

  

امتیازاتی که به هر یک از حیطه هاي اثرات تعلق می گیرد، بعد از برگزاري جلسات تخصصی با کمیته داوران آگاهی رسانی  

  . خواهد شد
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  و فرایند اعتراض به نتایج ها بازخورد نتایج به دانشگاه -2- 6

  

شـود و از دانشـگاه     به دانشـگاه برگردانـده مـی   ) یبه صورت تجمع( یینها ازیدر سطح ستاد و امت یابیارزش جینتا

از  نیهمچنـ . کننـد  یرسـان  را به پژوهشگران اطالع شانیاز نظر ا طیواجد شرا يها طرح یابیارز جیشود نتا  خواسته می

آن را بـه پژوهشـگر    لیـ نبـوده، دل  یبررسـ  طیواجد شرا شانیکه از نظر ا ییها شود در مورد طرح  دانشگاه خواسته می

سـتاد اعتـراض    ازیـ امت بـه  هفتـه  دو تواننـد تـا    شده می یشان بررس که طرحی پژوهشگران. ندینما یسانر اطالع نفع يذ

 4طبق فرایندهاي بیان شـده در بخـش   آن به ستاد ارسال گردد تا  هیبه همراه مستندات و توج دیبا اعتراضات. یندنما

   . مورد بررسی مجدد قرار بگیرند روش اجرا

  بندي اجراي ارزشیابی  زمان -2-7

به کارشناس ارزشیابی ، به همراه مستندات مورد نیاز  را 1 هرامش فرم 1400 بهشتیارد 9 پژوهشگران محترم باید تا 

  . دانشگاه تحویل دهند

 

 

 

  

در صورتی که پژوهش هاي شما پژوهشگر محترم، اثراتی را ایجاد نموده است که در این : نکته مهم

تماس  هتوباس جاموت ياقآ بانج ،طفا با نماینده ارزشیابی دانشگاهنشده است ل در نظر گرفتهپروتکل، 

  .ایشان سئواالت و اشکاالت را با تیم ستادي مطرح و پاسخ را به آگاهی شما خواهند رساند. بگیرید
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