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بر خورداري از سالمت با كيفيت زندگی  "ميثاق ملی "سند چشم انداز بيست ساله كشور به عنوان 

تحقق . محيط زیست سالم را یكی از ویژگی هاي جامعه اي مطلوب بيان كرده است  مطلوب وبهره مند از

كلی  هاي یكی از جهت گيري.این مهم بدون داشتن نقشه جامع علمی سالمت امكان پذیر نخواهد بود

براي دستيابی به اهداف كالن وراهبردي نقشه جامع علمی سالمت توجه به موضوع ومقصد دانش كشور 

امروزه از طرف دیگر .ین مهم بدون اولویت بندي پژوهش كشور قابل دستيابی نيست كه ا.  است 

اي براي اولویت بندي پژوهش ها براساس اهميت موضوعات مرتبط با سالمت وجود آیندهفزدرخواست 

مدیریت كارآمد پژوهشی ایجاب می كند كه منابع و اعتبارات  دارد ، زیرا باتوجه به منابع اعتباري محدود،

آسيب هاي جدي تري را  به مسائل و مشكالتی تخصيص داده شوند كه شيوع بيشتري داشته و خسارات و

درصداز بودجه تمامی  پژوهش  01اما عليرغم چنين انتظاري كمتر از . بر سالمت جامعه وارد می سازند

ماریها را موجب درصد بار كلی بي 01هاي انجام شده در دنيابه بيماریها و مشكالتی مربوط می شوند كه 

 .می شوند 

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ،درمان وآموزش  بررسی هاي انجام شده در براساس 

تحقيقات  يپزشكی در ایران نسبت كل اعتبارات اولویت هاي پژوهشی نظام سالمت به كل هزینه ها

خسارات و هزینه هاي  شی ،اختصاص نامناسب منابع و اعتبارات پژوه. درصد می باشد 01سالمت حدود 

 . در حوزه سالمت ایجاد خواهد كرد متنوع و فراوانی

تعيين اولویت هاي تحقيقاتی  سند چشم انداز بيست ساله كشور ،  به منظور دستيابی به اهداف بنيادین

  به سند اقتصاد مقاومتی وبرنامه ششم توسعهكشور وبا نگاه متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی  بایستی 

 . طراحی و اجرا گردد

 : اهداف 

 احصا نيازها ومشكالت واقعی بخش سالمت 

 وتضمين استفاده بهينه از منابع موجود  هدایت وتخصيص منابع به مهمترین نيازها 

 هم افزایی پتانسيل هاي موجود در كشور 

 تالش براي برقراري عدالت 
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 تقویت ارتباط بين پژوهش ، عمل و سياست گذاري 

  زهاي گروههاي آسيب پذیرتوجه به نيا 

 

 : راهبرد نحوه تعيين اولويتهاي تحقيقاتي 

كه  توسط معاونت تحقيقات  است اهبردير  "پژوهش در ضرورتهاي سالمت  ملی  "  راهبرد

 -این راهبرد،رویكردي نظام .می گردد دانشگاه ها اعالم  به معاونت هاي پژوهشی انتخاب و وفنآوري

 .ي پژوهشی است مند به شناسائی اولویت ها

 

 : اساس اين راهبرد بر 

 فراگير بودن -

مشاركت فعال وهمه جانبه  همه ذي نفعان شامل پژوهشگران ، سياستگزاران ، تصميم گيرندگان  -

 (    مردم ) در سطوح مختلف ، ارائه كنندگان خدمات سالمت وجوامع 

 ركز مشاوره وتبادل نظر گسترده با برگزاري جلسات بحث گروهی متم -

 استفاده از اطالعات كمی وكيفی موجود  -

 . قرار دارد   رویكردي چند رشته اي وبين بخشی -

 

 :از  ندعبارتگردد میاعالم در این روش كه به طور كلی  ي تعيين اولویتهاي تحقيقاتی معيار ها

قابليت  واشتن مناسبت د، .....(و فوریت موضوع،شدت ،شيوع بار بيماریها ، مثل )اهميت وبزرگی مسئله 

  . می باشد اثر بخشی  -انجام ،مقبوليت سياسی واخالقی وهزینه

 :حيطه هاي داراي اولویت به طور كلی عبارتند از 

 .علوم تغذیه وداندانپزشكی می باشد –علوم دارویی  –علوم بهداشتی  –علوم پایه  –حيطه علوم بالينی 

نيز  راهاي دیگري  حيطه ها و معيارهاي پوشش تحت  يشرایط منطقه می تواند براساس دانشگاه ها 

 .آمده است ادامهدر وتعاریف آنها معيارهاي اولویت بندي جدول  و ي پيشنهاديحيطه ها.  انتخاب نمایند
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 :مراحل انجام كار 

 شامل :  با حضور ذي نفعانكميته راهبردي تشکيل  -0

  دانشگاه معاونين پژوهشی ، بهداشتی ،درمانی ،پشتيبانی وغذا ودارو   

داراي فعاليتهاي ارزنده در كه نفر از صاحبنظران واعضاء هيئت علمی دانشگاه  7الی  1 

جامعه شناس ، اپيدميولوژیست ،  حضور) باشند  پژوهش و داراي دانش و انگيزه الزم 

 . ( متخصص در یكی از رشته هاي علوم پایه وعلوم بهداشتی ضروري می باشدو

 جویی دبير كميته تحقيقات دانش 

 نماینده تام االختيار استاندار 

 خارج از دانشگاه سالمت  برذي نفعان موثر نمایندگانی از 

 نماینده شوراي شهر  

  .می باشدمعاون پژوهشی دانشگاه  راهبرديرئيس كميته 

 .شوند  منصوب میكميته راهبردي دانشگاه به عضویت ابالغ ریاست  اعضاء كميته راهبردي با

بایستی  انجام  0901ماه سال  بيست تيرليت پس از دریافت شيوه نامه و تا این مرحله از فعا

 .گردد

 

 وظایف كميته راهبردي 

 وهماهنگی جهت اجراي برنامه  سازماندهی وبرنامه ریزي 

 تعيين ذي نفعان وتالش در جلب مشاركت آنان  

 بررسی وضعيت موجود  

 برنامه ارت بر حسن انجامظن 

 تعيين بودجه مورد نياز  

  مرتبططالع رسانی به كليه ذي نفعان ا 
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ارایه گزارش ونتایج به شوراي پژوهشی دانشگاه جهت تایيد نهایی اولویتهاي تحقيقاتی  

 تعيين شده 

اطالعات  وبا استفاده از این بررسی بایستی نظام مند وعلمی بوده : بررسي وضعيت موجود  -2

بر اساس نتایج حاصل از پوشش و، باربيمارها در منطقه تحت  سالمتموجود ازجمله وضعيت 

 می باشد طرح هاي تحقيقاتی مصوب  وپایان نامه هاي پایان یافته

این مرحله از فعاليت بایستی تا . استفاده خواهد شد بعدينتايج حاصل از اين بررسي  در  .  -9

 .انجام گردد 0901ماه سال  شهریورآخر 

هاي عناوین پژوهشی هستند به  كه در حقيقت سرشاخه :تعيين حيطه هاي داراي اولويت   -4

به . مدیریت كمک می نماید تا در توزیع افقی منابع سهم هر بخش را به راحتی مشخص نماید

فنون یكی از منظور دستيابی وحصول یک توافق عمومی براي تعيين حيطه هاي داراي اولویت از 

با این مرحله از فعاليت  .استفاده شود(  بارش افكار ، گروهی اسمی وماتریسهاي اولویت بندي )

كارشناسان عرصه هاي مختلف سالمت دانشگاه مدیران وكارگاه باحضور پژوهشگران و برگزاري 

انجام  0901ماه سال  مهر 01تا  وحداكثر خارج از دانشگاه وسایر ذي نفعان بخش سالمت

 .گردد

ایی هستند كه بر معيارها سنجه ه:  اولويتهاي تحقيقاتي براي تعيين  تعيين معيارهاي الزم  -1

اساس ارزشها و ترجيحات ذینفعان تعيين شده و امكان ارزیابی و سنجش دقيق تر گزینه هاي 

 . امتياز ووزن هر معيار نيز در این مرحله تعيين خواهد شد. پژوهشی پيشنهادي را ميسر می سازد

رصه هاي كارشناسان عمدیران وبا برگزاري كارگاه باحضور پژوهشگران و  این مرحله نيز 

آبان ماه  01حداكثرتا   خارج از دانشگاه مختلف سالمت دانشگاه وسایر ذي نفعان بخش سالمت

   .انجام گردد 0901سال 

 

يتهاي تحقيقاتي تعيين شده توسط دانشگاه ها مبناي تعيين لوبا توجه به اينکه او

اولويتهاي ملي مي باشد لذا به منظور يکسان سازي نحوه تعيين اولويتهاي 

وجدول امتيازدهي تحقيقاتي  ، حيطه هاي پيشنهادي معيارهاي تعيين اولويتها
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دانشگاه شایان ذكر است ) .مد نظر قرار گيرد  ،بشرح ضميمههاي پژوهشي  اولويت

دانشگاه ومنطقه تحت پوشش ونتایج حاصل از بررسی وضعيت ميتوانند  براساس شرایط  ها

 . اقدام نمایند ( شاخص) هامعيار یا و ها هحيطنسبت به اضافه یا حذف  موجود 

 

 لويتهاي تحقيقاتي  وتعيين ا   -1

كارشناسان عرصه هاي مختلف مدیران و با برگزاري كارگاه باحضور پژوهشگران و ین مرحله ا

با عنایت  .شود می  انجام  خارج از دانشگاه  سالمت ذي نفعان بخش سالمت دانشگاه وسایر 

 پژوهشی در دانشگاه هاي علوم پزشكی كشور  پيشنهاد    به محدود بودن منابع مالی جهت

كاربرگ نهایی . تعيين گردد  به عنوان اولویت اول  عنوان كلی 01می گردد  در هر حيطه حداكثر 

 آخر دي این مرحله از فعاليت بایستی تا . تعيين اولویتهاي پژوهشی در پيوست ضميمه می باشد

 .انجام گردد 0901ماه سال 

   وارسال گزارش به شوراي پژوهش دانشگاه جمع بندي وتهيه ليست نهایی اولویتهاي پژوهشی -7

انجام  0901ماه سال  بهمن  بيستاین مرحله از فعاليت بایستی تا . توسط كميته راهبردي 

 .گردد

این مرحله از  .بررسی ليست اولویتهاي نهایی وتایيد آن توسط شوراي پژوهشی دانشگاه  -8

 .انجام گردد 0901ماه سال  اسفند 01ستی تا فعاليت بای

به انضمام وگزارش نحوه انجام كار  (  به صورت  اكسل)ليست اولویتهاي تحقيقاتیفایل ارسال  -0

كليه مستندات ازجمله ابالغ اعضا كميته راهبردي ، صورتجلسات كميته راهبردي كه داراي امضا 

وطی نامه رسمی (    CDبه صورت ) اه ها وشماره می باشد ، مستندات مرتبط با برگزاري كارگ

این مرحله از فعاليت بایستی تا بيست اسفند ماه  .به معاونت تحقيقات وفنآوري وزارت متبوع 

 .انجام گردد 0901سال 

به " ترجيجا  اولویتهاي پژوهشی در سامانه برنامه ریزي عملياتی فایلقرار دادن  -01

این مرحله از فعاليت . 01نامه عملياتی در سال یا هر فرمت مورد قبول سامانه بر PDFصورت 

 . انجام گردد 0901اسفند ماه سال  آخربایستی تا 
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  :جدول زمان بندي انجام برنامه بشرح ذیل می باشد 

 

 

 

 

 

 

 زمان خاتمه زمان شروع فعاليت  عنوان فعاليت 

براساس تجارب بدست آمده از های تحقیقاتی  تدوین شیوه نامه  تعیین اولویت

  ه تخصصی کمیتوتایید آن در   *تعین اولویتهای سالهای گذشته 

10/10/0931 90/10/0931 

 01/19/0931 10/19/0931 های علوم پزشکی کشور  ابالغ به دانشگاه

مندرج در شیوه نامه نامه  ومراحل آن  های تحقیقاتی  بر اساس شیوه تعیین اولویت

 وارسال فایل به شورای پژوهشی دانشگاه  توسط دانشگاه  وزمانبندی هر مرحله 

01/19/0931 01/00/0931 

 01/00/0931 01/00/0931 شورای پژوهشی دانشگاه  اولویتهای پژوهشی توسطلیست نهایی  تصویب

 03/00/0931 01/00/0931 های تحقیقاتی مصوب  به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال لیست  اولویت

 03/00/0931 01/00/0931   قرار دادن فایل اولویتهای پژوهشی در سامانه برنامه ریزی عملیاتی
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 :  يطه هاي پيشنهادي ح

 بيماريهاي واگير دار

 بيماريهاي غير واگير

 تحقيقات نظام سالمت 

 علوم دارويي

 فنآوري وتجهيزات پزشکي

 علوم پايه

 علوم بهداشتي علوم تغذيه

 دندانپزشکي 

 موثر بر سالمت سالمت روان ومولفه هاي اجتماعي

 حوادث وسوانح

 سالمندي 

 

  یاو اضافهحيطه هاي دیگري راتحت پوشش  يشرایط منطقه می تواند براساس دانشگاه ها 

 .نمایند كم این حيطه ها 
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پيشنهادي  وتعاریف آنها  معيارهاي جدول 

ظرفيت نظام از نظر انجام پژوهش  1
 (قابليت اجرا )

از لحاظ صالحيت ، زير ساخت ، نظام پشتيباني ، ساز و 
كارها و منابع چه ميزان ظرفيت براي انجام پژوهش در نظام 

 وجود دارد 

 

پژوهش مورد نظر تا چه حدي مقبوليت سياسي اجتماعي  مقبوليت سياسي و اجتماعي 2
 دارد

سند ) يند توسعه كشورپژوهش مورد نظر چه مقدار با فرآ همگرايي با اهداف ملي توسعه 3
 همگرايي دارد...( چشم انداز ،  برنامه هاي توسعه ملي و

هزينه انجام اين پروژه پژوهشي تا چه ميزان قابل توجيه  سرمايه گذاري/ توجيه هزينه بري  4
 است

از لحاظ شيوع ، بروز ، شدت ، )  مسئله چه ابعادي دارد ؟ بزرگي مسئله 5
بيديتي ، سالهاي زندگي بالقوه از ناتواني ، مرگ و مير ، مور

 ....(دست رفته ، سالهاي زندگي منطبق شده با ناتواني و

بيماري تا چه حد مي تواند از كشورهاي همسايه منتقل  احتمال سرايت از كشورهاي مجاور 6
 شود؟

 بيماري كه قبال در كشور يا جهان وجود نداشته است نوپديد بودن بيماري 7

پژوهش تا چه حدي پاسخ گوي نيازها و دغدغه هاي جامعه  غه هاي جامعهنيازها و دغد  8
 است ؟

وعدالت در  تاكيد و تمركز بر برابري 9
 سالمت 

پژوهش در اين زمينه تا چه مقدار در فراهم سازي عدالت 
دموگرافيك ، اقتصادي ،  –بيشتر در زمينه هاي اجتماعي 

لت جنسيتي ارائه خدمات بهداشتي و همچنين عدا/ دسترسي 
 نقش خواهد داشت ؟ 

كفايت و كارايي اطالعات موجود  11
 (اجتناب از تکرار)

چه ميزان اطالعات مبتني بر پژوهش در مورد موضوع مورد 
 نظر وجود دارد و آيا اين اطالعات كافي هستند ؟

تحقيقات نوآورانه اي كه موجب اعتالي علمي كشور در  گسترش مرزهاي دانش 11
 .دجهان مي گرد
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 .تحقيقاتي كه منجر به استقالل كشور شود امنتيت ملي و استقالل  12

تحقيقاتي كه منجر به توليد ثروت و توسعه صادرات  توليد ثروت و توسعه صادرات 13
 .شود

 افزايش توان ملي در مقابل بيماريها وتهديدات ظرفيت سازي 14

 

ليت بر محيط زيست و سالمت مردم در نسلهاي تاثير فعا آينده نگري 15
 آينده

منظور اين است كه موضوع مورد تحقيق تاچه ميزان نشانگر  پاسخگويي نظام سالمت 
تناسب خدمات ارائه شده با نياز جامعه است، حرمت و كرامت 

 .انساني را رعايت ميکند

ساير بخش موضوع مورد تحقيق تا چه ميزان با مشاركت  فرابخشي بودن
 هاي مرتبط انجام مي شود 

 مشکل مورد نظر تا چه ميزان پا برجا است ؟  پابر جايي مسئله 

 تاثير فعاليت بر سالمت مردم  تاثير نهايي بر سالمت   

اثر گذاري در سطح  منطقه اي و 
 جهاني

 .ق در سطح منطقه وجهان باشدياثر گذاري تحق

 ؟.ع از لحاظ اخالقي قابل پذيرش مي باشدآيا موضو اخالقي بودن 

 

  شرایط منطقهمی تواند براي هر حيطه تعدادي از این معيارها را انتخاب وبراساس دانشگاه ها - 

 .نمایندبه این معيارها  اضافه  نيز را دیگري  معيارهايتحت پوشش  ي
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 كاربرگ تعيين اولويتهاي پژوهشي 
 

 

 

 

 تفکيک هر حيطه  جدول نهايي تعيين اولويت هاي پژوهشي به

                

  جمع امتياز عناوين اولويت هاي پژوهشي رتبه اولويت

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  

9 
 

  

11   



 13 

 
 

 

 

 

 

 منابع 

1- Malekafzali H, Bahreini F, Alaedini F, Forouzan AS . Health 

system priorities based on needs assessment & stakeholders’ 

participation in I.R.Iran . Research Journal of hakim 2007 ; 

10(1) 13-19 

2- Parviz Owlia1, Monir Baradaran Eftekhari2, Ameneh 
Setareh Forouzan3, Farahossadat Bahreini4, Mahdi 
Farahani5, Mostafa Ghanei6 

- Health research priority setting in Iran: Introduction to a 
bottom up approach -JRMS/ May 2011; Vol 16, No 5.  

 

اولياء پرویز ، بحرینی فرح السادات، برادران افتخاري منير ، قانعی مصطفی ، فروزان آمنه  -3

مجله دانشکده  ،" ات سالمت در ایرانقيقتعيين اولویتهاي تح"،هانی مهدي استاره ، فر

 0391تابستان  9شماره  2قات بهداشتی دوره بهداشت وانستيتو تحقي

 

دستورالعمل تعيين  کتاب"جاوید روزي مازیار، باقري نژاد سپيده ، حسين پور احمد رضا ،  -4

تهران "  اولویتهاي پژوهشی با استفاده از راهبرد پژوهش در ضرورتهاي بهداشت ملی

2831  
 

 

 


