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موضوع  :دسترسی به داده های مطالعه شاخص های چندگانه سالمت و جمعیت 1389
با سالم و عرض ادب
همان گونه که مستحضرید مطالعه "شاخص های چندگانه سالمت و جمعیت" با همکاری معاونت بهداشت و
مرکزآمار ایران در آبان  1389اجرا شده است .این مطالعه شاخص های سالمت را در کنار شاخص جمعیتی و
اجتماعی در سطح استانی و کشوری تولید نموده و بسیاری از شاخص های رفاهی ،اقتصادی-اجتماعی،
باروری ،پوشش خدمات سالمت کودکان و مادران ،مرگ و میرکودکان ،میزان دانش مردم در زمینه بیماری
های مهم از جمله ایدز و …تعیین گردیده و در برگیرنده اطالعات  35000خانوار از سطح کشور می باشد
(این مطالعه با فواصل زمانی  5ساله اجرا خواهد شد که متعاقبا نیز داده های سال  1394آن در اختیار قرار
می گیرد).
حال با توجه به ماموریت کلی موسسه ملی تحقیقات سالمت که تولید شواهد علمی برای تصمیم سازی های
سالمت کشور است ،به استناد قانون دسترسی اطالعات (مصوبه ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و
هفت مجلس شورای اسالمی ) و در جهت مشارکت پژوهشگران در تولید شواهد برای ارزیابی و تصمیم سازی
های سالمت ،پرسشنامه و داده های این مطالعه در صفحه خانگی موسسه در دسترس قرار داده می شود.
اعضای محترم هیئت علمی ،دانشجویان و همکاران محترم می توانند داده های کامل مورد نیاز خود را با
ارسال پروپوزال تحقیقاتی و عقد تفاهم نامه از موسسه دریافت نمایند .کلیه مستندات مورد نیاز (نمونه داده
های مذکور ،پرسشنامه ها وهمچنین فرمت پیشنهاد طرح تحقیقاتی) درسایت موسسه به
آدرسhttp://nihr.tums.ac.ir/در قسمت "طرحهای ملی :مطالعه شاخص های چندگانه سالمت و
جمعیت  "1389قابل دسترس می باشد .توضیح اینکه پیشتر داده های مطالعه "بهره مندی از خدمات
سالمت سال  "1393در سایت موسسه بارگذاری شده است.
تقاضا دارد مراتب به نحو مقتضی به استحضار اعضای محترم هیئت علمی ،دانشجویان و همکاران محترم
جهت بهره برداری از داده ها رسانده شود.
عنایت حضرت عالی به این مهم مزید امتنان است.
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آقای دکتر رضا ملك زاده
آقای دکتر باقر الریجانی
آقای دکتر رسول دیناروند
آقای دکتر محمد حاجی آقاجانی
آقای دکتر علیرضا دالوری
آقای دکتر سید محسن فروتن
آقای دکترعلی اکبر سیاری
آقای دکتر امامی رضوی
آقای دکترعلی صدرالسادات
آقای دکتر علیرضا زالی
آقای دکتر شاهین آخوندزاده
آقای دکتر اکبر فتوحی
آقای دکتر مسعود یونسیان
خانم دکتر شکوفه نیکفر
آقای دکتر اردشیر خسروی
آقای دکتر مسعود سلیمانی
آقای دکتر اولیایی منش
آقای دکتر غالمحسین صالحی زالنی
آقای دکتر عباس وثوق مقدم

معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مشاور وزیر ورئیس محترم دبیرخانه سیاستگذاری سالمت
رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه فرهنگستان علوم پزشکی
معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
قائم مقام محترم وزیر در امور دانشگاه ها
معاون محترم توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی
قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه
معاون محترم تحقیق و توسعه سازمان غذا و دارو
مدیر محترم گروه فناوری و مدیریت اطالعات
معاون محترم دفتر توسعه فناوری سالمت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سالمت
مدیرکل محترم دفتر مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه و مدیریت منابع
کارشناس دبیرخانه شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت
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