
همکاران به امر تحقیق، اتـخـاذ   

 .شده است

سالمت، بستري وسیع است که 

شناخت آن نیازمند علم، آگاهی 

بـه خـاطـر      .  و پژوهش اسـت 

گستردگی و اهـمـیـت امـر           

سالمت، باید پـژوهشـگـران،      

مدیران، سیاستگذاران و تصمیم 

گیران در همـه سـطـوح، بـه         

جوامع خود و جوامع دیگر در 

مورد روشهاي استفاده از منابع 

پژوهش و به کارگیري نتـایـج   

پژوهش در عمل، پاسخگـو و    

در به تحقق رساندن ایـن امـر     

 .مهم سهیم باشند

با اتکال به پروردگار متعال، بـا    

نظر مساعد مـعـاون مـحـتـرم        

بهداشتی دانشگاه و با تالش و   

همفکري کارشناسـان آمـوزش     

سالمت حوزه معاونت بهداشتـی،   

رویکرد گسترش فرهنگ پژوهش 

در حوزه معاونت بـهـداشـتـی،     

نهادینه سـازي پـژوهشـهـاي         

کاربردي در شبکه ها و مـراکـز،   

افزایش استفاده از تحـقـیـقـات     

کاربردي و همچنین ارتقاي تولید 

دانش با اتکا به ذخایر داده ها و   

اطالعات مـوجـود در حـوزه        

معاونت بهداشتی و همـچـنـیـن     

پتانسیل بالقوه و عالقمندي وافـر  

 همکار گرامی؛ فرهیخته ارجمند

 هدف از ارایه این مستند به شما چیست؟

مستندي که در پیش رو داریـد،      

پیش نویس اولیـه تـعـدادي از        

فرایندهاي جاري پیش بینی شـده    

براي توسعه امور پـژوهشـی در       

معاونت بهداشتی است که در قالب 

فلوچارت، ترسیم و ارایـه شـده       

تعدادي دیگر از فرایندها، در .  است

 .حال ترسیم و نگارش هستند

از شما درخواست داریم با صـرف  

مدت زمانی کـوتـاه از وقـت          

ارزشمندتان، به ما در ارزیـابـی       

فرایندهاي پیش نویس شده یـاري  

بفرمایید و با توجه به معـیـارهـاي    

ارایه شده، نظرتان را در فضـاي      

 .خالی پیش بینی شده، مرقوم نمایید

از شما درخواست داریم پـس از    

تهیه نسخه پرینت این مستند، نظـر  

خود را در فضاي درنظرگرفته شده 

مکتوب فرموده، آن را تا تاریخ بـه  

گروه آموزش سالمت ستاد معاونت 

از حسـن    .  بهداشتی ارسال نمایید

 .نظر شما بی نهایت سپاسگزاریم
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 فرایندهاي پژوهش در سالمت

 دریافت نظرات کارشناسی درباره

 بسمه تعالی

پژوهش یک شعار 

نیست؛ بلکه فرآیندي 

است علمی و واقعی 

که فرآورده هاي آن به 

ارتقاء دانش و زندگی 

 . بشر می انجامد



 تشویق مقاالت



 ارتباط منطقی مراحل با یکدیگر 

 سادگی، کاربردي بودن و فهم ساده واژه ها 

 قابلیت اجرا در سطوح محیطی 

 نیاز به تغییر یا اصالح یک یا چند مرحله 

 هماهنگی با روال کار جاري در واحدها 

 

 نظر شما: 

 نظرتان را درباه فرایندارایه و انجام طرح پژوهشی در مجموعه  تحت پوشش معاونت بهداشتی

 :از نظر رعایت شدن معیارهاي زیر در ترسیم آن، مرقوم بفرمایید

3صفحه   



ارائه معرفینامه از معاونت پژوهشی همراه با 

 پروپوزال توسط پژوهشگربه معاونت بهداشتی 



 ارتباط منطقی مراحل با یکدیگر 

 سادگی، کاربردي بودن و فهم ساده واژه ها 

 قابلیت اجرا در سطوح محیطی 

 نیاز به تغییر یا اصالح یک یا چند مرحله 

 هماهنگی با روال کار جاري در واحدها 

 

 نظر شما: 

 بخشی در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی نظرتان را درباه فرایند همکاري با پژوهشگران حقیقی برون

 :از نظر رعایت شدن معیارهاي زیر در ترسیم آن، مرقوم بفرمایید
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 ارتباط منطقی مراحل با یکدیگر 

 سادگی، کاربردي بودن و فهم ساده واژه ها 

 قابلیت اجرا در سطوح محیطی 

 نیاز به تغییر یا اصالح یک یا چند مرحله 

 هماهنگی با روال کار جاري در واحدها 

 

 نظر شما: 

 هاي پژوهشی در مجموعه تحت پوشش معاونت بهداشتی نظرتان را درباه فرایند استخراج و انتشار اولویت

 :از نظر رعایت شدن معیارهاي زیر در ترسیم آن، مرقوم بفرمایید

7صفحه   





 ارتباط منطقی مراحل با یکدیگر 

 سادگی، کاربردي بودن و فهم ساده واژه ها 

 قابلیت اجرا در سطوح محیطی 

 نیاز به تغییر یا اصالح یک یا چند مرحله 

 هماهنگی با روال کار جاري در واحدها 

 

 نظر شما: 

 نظرتان را درباه فرایند اجراي پژوهش توسط محقق در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی

 :از نظر رعایت شدن معیارهاي زیر در ترسیم آن، مرقوم بفرمایید
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 تحت  پوشش معاونت بهداشتی



 ارتباط منطقی مراحل با یکدیگر 

 سادگی، کاربردي بودن و فهم ساده واژه ها 

 قابلیت اجرا در سطوح محیطی 

 نیاز به تغییر یا اصالح یک یا چند مرحله 

 هماهنگی با روال کار جاري در واحدها 

 

 نظر شما: 

 هاي پژوهشی در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی نظرتان را درباه فرایند  ارزشیابی و امتیازدهی طرح

 :از نظر رعایت شدن معیارهاي زیر در ترسیم آن، مرقوم بفرمایید

11صفحه   



 

براي طرح سوال، پیشنهاد و انتقاد،  با واحد آموزش سالمت،  خانم 

 گشتائی تماس حاصل بفرمایید
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