
هحوذجَاد کجیش

هذیش گشٍُ  ثْذاضت ٍ پضضکی اجتوبعی ٍسئیس  هشکض تحقیقبت  هذیشیت سالهت ٍتَسعِ اجتوبعی  
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بسم اهلل الرحمن الرحیم



:تعشیف هسئلِ

فبصلِ ثیي آًچِ ّست ٍ آًچِ ثبیذ ثبضذ

 هشتجظثشٍص یک هسئلِ ٍ تبثیش آى ثش سبیش فعبلیت ّبی

  هسبلِ عجبست است اص تٌبقض هیبى آًچِ کِ ٍجَد داسد ٍ آى

ٍّوچٌیي ٍجَد یک هبًع دس .چِ کِ هی خَاّین ثبضین 

.اجشای فعبلیت ّب

هسئلِ کجب سٍی دادُ است؟



هسبلِ چیست؟هشکل کذام است؟

 ِآًچِ ٍ هَجَد ٍضعیت ثیي ضکبف اص است عجبست هطکل بی هسأل 

.ثبضذ ثبیذ

ِسیستن کبس سًٍذ دس کِ ،غیشعبدی است ای پذیذُ هطکل یب هسأل 

 یب افت سجت کٌذ هی ایجبد ًظوی ثی ٍ اخالل چَى ٍ داسد ٍجَد

  هی سیستن ثبصدُ ٍ کبسّبدس فشآیٌذّب جشیبى کیفی ٍ کوی کبّص

گشدد

ص  یى دس رٌّوبى حل ثآض کشدى اثعبد یعشح دسست هسئلِ ٍ س

.وی اص هسئلِ استیاص ً
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هسئلِ چیست؟
چشا ثبیذ ثِ آى ثپشداصین؟

 ِهسبلِ چیضی است کِ تَاى سبصهبى سا دس سسیذى ثِ ّذف ث

خغش هی اًذاصد یب ثِ ثیبى دیگش ٍضعیتی است کِ سبصهبى سا 

داسداص کست یک یب چٌذ ّذفص ثبص هی 

  هیآیذ ثخطی اص اثْبم ّب دس تعشیف هسبلِ ثِ ایي دلیل پیص

تَجِ کِ تبکیذ کٌذهَضَعبتی ثِ است  حَادث هوکيکِ 

غبلت اسبسی تش هطکالت آى ثش آثبس  ًوَدُ ٍهذیش سا جلت 

گشدًذ



.........اداهَ،

 سا  هسبلِّست ٍ فشصتی هسبلِ ای دس دل ّش

چیضی هی داًٌذ کِ تَاى سبصهبى سا دس سسیذى 

 فشصتثِ اّذاف ثِ خغش هی اًذاصد دس حبلی کِ 

چیضی است کِ احتوبل فشاتش سفتي اص اّذاف سا 

کٌذفشاّن هی 



راُ ّبی ضٌبختي هطکل یب هسئلِ

کٌتشل ٍ اسصیبثی تَسظ هذیشاى

ثبصسسی ضذى

ثحشاًیضٌبسبئی ٍقبیع 

ثشٍص ضکبیت ٍاًتقبد



تفبٍت هیبى هسئلِ یبثی ٍتصوین گیشی

 اًتخبة ٍ ,تصوین گیشی, یبثی هسبلِ تفبٍت هیبى
دس چیست؟حل هسبلِ 

   سٍیکشد ی دستغییش چِّشیک اص ایي تفبٍت ّب   
یب فشد تصوین هذیش سبصهبى ، ٍسفتبس کبسی 

  داسد؟گیشًذُ 
 ایي تفکیک  چشا هذیش ثبیذ هسبلِثشای ضٌبخت

؟سا اص ّن ثذاًذ  هَاسد



دس ایي ضشایظ 
تصوین ضوب 

چیست؟
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آیب ّویطِ هسیشّبی  
پیص سٍ ثِ ّویي  

سٍضٌی است؟
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 دس ضشایظ ٍاقعی، دس اغلت
تصویوْب هسیشّبی پیص سٍ 

.چٌذاى سٍضي ًیست

 اهب هب ّویطِ ًبگضیش اص
تصوین گیشی ّستین ٍ ثبیذ 

.گضیٌِ ای سا اًتخبة کٌین

1

0



پیًَذ هْبستْبی تصوین گیشی ٍ حل هسئلِ 
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ٍظبيف هذيزاى

برًبهِ ريسي

سبزهبًذّي ٍ ّوبٌّگي

ّذايت ٍ رّبري

کٌترل



اس کجب آغبس کٌین ؟ 
حل هسبلِ هذیشیت دس 

یبفتي هسبلِ آغبص هذیشیت است 

                                             
یبفتي هسئلِ=  کٌتشل 



 ِهذيراى ٍقت خَد را بیشتر ب

.  اختصبص هي دٌّذ«يبفتي هسئلِ» تب «حل هسألِ»

 :پیتر داکر هعتقذ است کِ

”رهش اصلی هَفقیت هذيزاى ٍ سبسهبًْب کطف فزصتْب ،

است؛ سيزا بب بْزُ گیزی اس فزصتْب، ًتبيج سَدهٌذی 

بب حل هسألِ، فقط ٍضعیت حبصل هی ضَد، در حبلی کِ 

 ”بِ حبل عبدی بزهی گزدد
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:فشایٌذهسئلِ یبثی
صَستفشایٌذ ضٌبسبیی هسئلِ ثِ چٌیي استذالل هیکٌذ کِ غبلجبویلیام پونذز 

.غیشسسوی است ٍثش داٍسیْب ٍ قضبٍتْبی ضَْدی هجتٌی است

:چْبس ٍضع هَجت هیگیشدًذ تب هذیش هتَجِ ٍجَدهسئلِ ثطَد

صهبًی کِ ثیي اقذاهبت اًجبم ضذُ ٍتجشثیبت گزضتِ تفبٍت یب اًحشافی ٍجَد   (1

.داضتِ ثبضذ 

صهبًی کِ اهَس دس دست اقذام ًسجت ثِ ثشًبهِ ّبی تعییي ضذُ اًحشاف داضتِ   (2

.ثبضذ

.  صهبًی کِ عولکشد سبصهبًْبی سقیت اص عولکشد سبصهبى هَسد ًظش ثْتش ثبضذ (3

.  صهبًی کِ کسبى دیگش هذیش سا اص ٍجَد هسبئل آگبُ کٌٌذ ( 4



:اّویت هسبلِ یببی
ّستین هسبلِ يب هطکل حل بزای پبسخ دًببل بِ ّوَارُ سالهت ًظبم در هب.

 شْرستبى هذيريت ًظبم در:

در ای ٍيضُ اّویت اس اجزايی هذيزيت ٍاحذ عٌَاى بِ ضْزستبى 
.است بزخَردار سالهت ًظبم

ًقص پبيذار تَسعِ گیزی ضکل در هحصَل يک عٌَاى بِ سالهت  
.دارد اسبسی

سالهت بز اثزگذار ّبی هَلفِ تعییي بزای هَجَد ٍضع ارسيببی  
.است هْن بسیبر ضْزستبى سالهت هذيزيت هحذٍدُ در
کٌٌذُ تعییي آٍردى فزاّن در بخطی بیي ّبی ّوکبری ًقص 

.است اّویت حبئش بسیبر ضْزستبى هذيزيت در سالهت ّبی
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:اّویت هسبلِ یببی
 داضتِ ببضینًظبم ثبت دادُ هعتبز ببيذ در هحذٍدُ ضْزستبى.

 را   فزآيٌذ تصوین گیزیببضذ کِ اطالعبت هعتبزی هستٌذات هب بزگزفتِ اس

.تسْیل ًوبيذ

 آى کوک کٌذ اعتببربخطی بزای هستٌذات هی تَاًذ درضَاّذ علوی.

 اعتببربخطی ًظبم اطالعبت  را بزای  ضَاّذکِ هی تَاًذ ايي رٍش ّبيی

قزار   هذيزيت سالهت ضْزستبىضْزستبى فزاّن آٍرًذ ببيذ هَردتَجِ 

.گیزد
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  ابسار و روش های گردآوری داده

ُهَجَد ّبی داد

ُهطبّد

ِهصبحج

ًبهِ پرسص



هٌجع اعالعبتی

ًظبم اعالعبت جبسی

حیبتی صیج

 

ًظبم هشاقجت

(surveillance)

پبیص ٍ اسصضیبثی
هصبحجِ ثب کبسکٌبى

پژٍّص ّب

 

 

هغبلعبت سبیش سبصهبًْب
هصبحجِ ثب هشدم
سبیش ثب رکش ًبم



روش های  غیر فعال

کنترل آهاری
  هقایسه آهار یک سازهاى با دوره های هختلف
هقایسه آهار با سازهاى های هشابه
هقایسه با شاخص های هعیار



رٍش ّبی فعبل

نیازسنجی

 روشی که توسط آى نیاز ها و هسائل و هشکالت بطور

واقعی بررسی و شناسایی هی شونذ و راه های نیازسنجی 

:عبارتنذ از

هصاحبه با افراد کلیذی

هصاحبه های گروهی

هشاهذه هستقین

هطالعه هوارد



روش های فعال

کنترل اهور هالی
بررسی بودجه و هسینه و درآهذ سازهاى



اٍلَیت بٌذی هسبئل



فشآیٌذهذیشیت سالهت دس ًگبُ کلی
تحليو وضؿيت مٍجٍد 

هٌا  
 
تؿيين معنالت مٍجٍد و اولٍيت بوري ا

/  تؿيين راى حو و تروين مرادلي جٌت هوتسل
بسظسف هسدن معنالت طالمتي

اجساي مرادالت و بسهامي ًاي تروين غرى

تؿيين وضؿيت طالمت جامؿي پايظ و ارزغيابي مرادالت اهجام غرى



تؿيين وضؿيت طالمت جامؿي

/  تؿيين راى حو و تروين مرادلي جٌت هوتسل
بسظسف هسدن معنالت طالمتي

اجساي مرادالت و بسهامي ًاي تروين 
غرى

پايظ و ارزغيابي مرادالت اهجام 
غرى

تؿيين معنالت مٍجٍد و 

هٌا   اولٍيت بوري ا 
تحليو وضؿيت مٍجٍد 

تؿيين وضؿيت طالمت جامؿي

/  تؿيين راى حو و تروين مرادلي جٌت هوتسل
بسظسف هسدن معنالت طالمتي

اجساي مرادالت و بسهامي ًاي تروين 
غرى

پايظ و ارزغيابي مرادالت اهجام 
غرى

تؿيين معنالت مٍجٍد و 
هٌا   اولٍيت بوري ا  تحليو وضؿيت مٍجٍد 

هعٍر 

اطتان

تؿيين وضؿيت طالمت جامؿي

/  تؿيين راى حو و تروين مرادلي جٌت هوتسل
بسظسف هسدن معنالت طالمتي

اجساي مرادالت و بسهامي ًاي تروين 
غرى

پايظ و ارزغيابي مرادالت اهجام 
غرى

تؿيين معنالت مٍجٍد و 
هٌا   اولٍيت بوري ا  تحليو وضؿيت مٍجٍد  هذيزيت 

سالهت  
ضْزستبى

تؿيين وضؿيت طالمت جامؿي

/  تؿيين راى حو و تروين مرادلي جٌت هوتسل
بسظسف هسدن معنالت طالمتي

اجساي مرادالت و بسهامي ًاي تروين 
غرى

پايظ و ارزغيابي مرادالت اهجام 
غرى

تؿيين معنالت مٍجٍد و 
هٌا   اولٍيت بوري ا  تحليو وضؿيت مٍجٍد 

هشکض ثْذاضتی 
دسهبًی یب  
ثیوبسستبى



چِ هطکلی؟

چرا؟

کجب؟

چِ هَلغ؟

چِ کسی؟

چگًَِ؟

یبفتي هسئلِ در ثرًبهِ ّبی سالهت پرسص ّبی هرثَط ثِ

• What

• Why

• Where

• When

• Who

• How



 الداهبت هٌبست ثرای کبّص هطکل ٍ پیبهدّبی آى

کداهٌد؟

  پیطگیری از ٍلَع هطکالت هطبثِ در آیٌدُ چگًَِ صَرت

گیرد؟

فؼبلیتْبی فَق چگًَِ ٍ در چِ زهبًی اًجبم ضًَد؟

ثرای اًجبم الداهبت فَق چِ هٌبثؼی هَرد ًیبز است؟

چِ هطکالتی ثرای اًجبم ایي فؼبلیتْب ٍجَد دارد؟

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

پرسص ّبی هرثَط ثِ یبفتي هسئلِ در ثرًبهِ ّبی سالهت



گردآوری داده ها
 دادٌ َاي مربًط چٍ چيسي گردآيري مي شًد؟

 چرا دادٌ َا گردآيري مي شًد؟

 دادٌ َا چگًوٍ گردآيري مي شًد؟

 دادٌ َا در چٍ زماوي گردآيري مي شًد؟

  دادٌ َا را چٍ كساوي گردآيري مي كىىد؟

  گردآيري دادٌ َا بٍ چٍ مًاد ي ابساري وياز دارد؟

  دادٌ َا چگًوٍ تًصيف ي تفسير مي شًود؟

 چٍ مقدار َسيىٍ براي گردآيري دادٌ َا ي تفسير آوُا الزم است؟

  دادٌ َا چگًوٍ گسارش مي شًود؟

مىبع يا مىابع تأميه َسيىٍ كيست؟



  ابسار و روش های گردآوری داده

ُهَجَد ّبی داد

ُهطبّد

ِهصبحج

ًبهِ پرسص



فراینذ اپیذهیولوشیک

ضفبف ٍ ٍاضح سَال یک تدٍیي :هطکل تؼریف

ّیپَتس ٍ سٌبریَ طراحی

فرضیِ آزهَى

دارد؟ ٍجَد ٍالؼِ ٍ هَاجِْ ػبهل ثیي ارتجبطی آیب

ّبی تَلید ُ ًیبز هَرد داد

ًتبیج دلیك تریي حصَل ثرای زهیٌِ ایجبد ٍ خطبّب از اجتٌبة



سیر طبیعی بیواری، سطوح پیشگیری و اقذاهات در 
هر سطح

پيشگيري سطح ايل  

حفظ ي ارتقای سالمت 

پيشگيري سطح ديم 

درمان 

پيشگيري سطح سًم  

تًاوبخشی 

سالمتي
مراحل ابتدايي بيماري  

پىُان يا بيماري
  پيامدَاي ي عًارض

بيماري
عذم 

استعذاد به  
بیماری

واتًاوی 
بزگشت 

پذیز

استعذاد به  
بیماری

واتًاوی  
بزگشت  

واپذیز

قبل اس بزيس  
عالئم

بزيس عالئم  
بالیىی

/  غزبالگزی
تشخیص 

سيدرس

روش هذاخ
له

سطح پیشگیر
ی

خصوصیت

هرحله بیوار
ی



بزای آگاهی اس راهبزد ها يسیاست های کالن يتعییه استزاتژی ها 
:بایذ

•

•

•

•

•

•

•

SMART



:ًٍْبیتب،ّوَاسُ ًجبیذ فشاهَش کشدایي ًکتِ سا کِ

 ًظبم هزاقبت ّبی اٍلیِ سالهت(PHC ) بزای هَفق تزيي استزاتضی در کطَر بِ عٌَاى

بَدهَلَد ًٍتیجِ پضٍّص خذهبت سالهت اس بْزُ هٌذی هزدم 

ضکل گزفتِ بَد  پبسخ دّی کِ بزای يبفتي هسئلِ در ًظبم سالهت ٍ  پضٍّطی

ًتیجِ اش تَلیذ يک رٍيکزد ٍاًذيطِ بَد کِ  بب يک تکٌَلَصی ّوزاُ ضذ

 ًتیجِ اش چَى در بزگیزًذُ يبفتي هسئلِ ، ارائِ پبسخ ٍپیذا کزدى راُ حل بَد ، بسزعت

درًظبم اجزائی ًْبديٌِ گزديذ
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روش ًاي پيراهسدن مضالي

سٍش ّبی غیشفعبل

کٌتزل ٍ ارسیبثی •
تَسظ سزپزستبى

ثبسرسی•

ٍاقعِ ثحزاًی•

ثزٍس ضکبیت ٍ اًتقبد•

سٍش ّبی فعبل 

سبدُ کزدى •
کبرّب

کٌتزل آهبری •
هقبیسِ آهبر )

ادٍاری، هقبیسِ 
ثب سبیز سبسهبًْب، 

هقبیسِ ثب  
(ضبخص ّب

ًیبصسٌجی

هصبحجِ ثب افزاد  •
کلیذی

هصبحجِ گزٍّی•

هصبحجِ جوعی•

هطبّذُ •
هستقین

پیص آگْی سٍیذادّب

پیص آگْی •
قضبٍتی

پیص آگْی رًٍذ•

پیص آگْی •
علت ٍ هعلَل

سبیز

استفبدُ اس تجبرة•

استٌتبج اس ًظزیِ ّب ٍ  •
فزضیِ ّب

استفبدُ اس هتَى درسی  •
ٍ هجالت تخصصی

دٍلتْب، داًطگبُ ّب ٍ  •
هَسسبت پژٍّطی  

خصَصی

هغبلعِ هَرد یب هَارد•

پبیص یب کٌتزل گلَگبُ •
(ًقبط کلیذی)

کٌتزل هبلی•

ثزرسی فزآیٌذ سهبى •
اًتظبر

هزٍر هتَى ٍ اعالعبت  •
علوی
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هشاحل حل هسئلِ
  ِبراي ايٌکِ بتَاًیذ يك هسئل

را بب هَفقیت حل ًوبئیذ ببيذ از  

:هراحل زير عبَر کٌیذ

ِشٌبخت ٍ تعريف هسئل

حل ّبي هوکي ُ يبفتي را

اًتخبة بْتريي راُ حل

پیبدُ کردى راُ حل اًتخببي



DECISIONتصوين 

 تصوین عببرت است اس

آخزيي گبم در فزآيٌذی 

يک کِ بَسیلِ آى اًسبى 

رٍش را اس بیي رٍضْبی 

، بِ هٌظَردستیببیهتعذد

اًتخبة بِ ّذف هَردًظز

.  هی کٌذ



پیًَذ فرآیٌذ تصوین گیری ٍ حل هسبلِ
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فؿالیتٌای 
مسبٍط بي 
تؿیین وجٍد 
مضئلي و 
هٌا
 
 اًمیت ا

فؿالیتٌای 
مسبٍط بي 
غواطای  ی، 
تؿسیف و 
تعذیػ 
 مضائو

فؿالیتٌای 
مسبٍط بي 
طادتن راى 
حلٌای 
 مواطب

فؿالیتٌای 
بي مسبٍط 

ارزیابی ًس یک 
ازراى حلٌا و 
اهتذاب 
هٌا
 
 یکی ازا

فؿالیتٌای 
مسبٍط بي اجسا 
وردن راى 

 
درا

حو اهتذاب 
 غرى

هسئلِ یبثی

حل هسئلِ

اًتخبة

 تؽمیم گیسی 



 گبم ّبی هسبلِ يببی در سیستن ّبی بْذاضت ٍ درهبى  ٍ حل آى

آشٌبيي بب سیستن ٍ 
شٌبخت فرآيٌذّب 

تشخیض هسبئل
هَجَد  در سیستن  

اًتخبة هْوتريي 
هسبلِ

بیبى هسبلِ 

گرد آٍري ٍ تحلیل 
دادُ ّب

برًبهِ ريسي عولیبتي -
تعییي ّذف -
اًتخبة راُ حل -
پیش بیٌي عولیبت -

 اجرای برًبهِ

گبم اٍل 

گبم دٍم

گبم سَم 

گبم چْبرم 

گبم پٌجن 

ارزضیببی   گبم ضطن 

 هسبلِ یبثی

ًگرش سیستوی ثِ 
 هسبیل ثْداضت ٍ درهبى

ی
بد

ًتم
را

فک
ت

ضٌبخت ػَاهل ایجبد 
 کٌٌدُ

 اجرا ٍ ارزضیبثی
تٌظین راُ 

حل ٍ پیص 
ثیٌی 

ػولیبت 

ل 
ح

ه 
سا

ا 
جش

ًا
(

ی
ائ
گش

ل 
عو

)



ا بساي اولٍيت بوري مؿياًر

    هعیبرّبی اٍلَيت هسألِ عببرتٌذ اس:
   هٌبسبت
    اجتٌبة اس دٍببرُ کبری
   ارتببط هستقین
   هقبَلیت
   اّویت سهبًی
   تَاًبيی
   ٌِفبيذُ  –ّشي
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تجشيي و تحليو مضالي

لي هوورى ايجاد ؾٍامو غواطاي  ي همٍداري  ًاي روش
 
 :از ؾبارتور  مضا

  تيؾل غبني   

  ماًي اطتذٍان همٍدار   

  اي هلمي غظ همٍدار       
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متي حو غرى و بسهامي ريش ميتٍاهر بفٌمر هي با اجساي فؿاليتٌاي ظساحي غرى معنو طالچگٍهي 

بي ًرف دٍد رطيرى اطت؟

 وجٍد يم هؼام اظالؾات مريسيت

 

 

 

پايظ و ارزغيابيهؼام 



اجشاء هوتسل  

  عباق فؿاليتٌا با ظساحيهتؿيين ميشان ا :پايظ 

 تؿيين ميشان تٍفيق طازمان در اهجام مامٍريت دٍد و دطتيابي بي اًراف :ارزغيابي 

  تؿيين هكاط مرادلي :تحليو



    :                تعزیف پبیص
MONITORING

وػیفي تسین مٌم طالمت، درمات ارائي هؼام در جاری  ًای بسهامي مجمٍؾي بي بسهامي یک افشودن از پص 

 .اطت بسهامي اطتاهراردًای از ؼیاهت و حفغ مجسیان

اجساطت حين در اطتاهراردًا با فؿاليتٌا اهعباق درجي طوجظ پايظ.

 .لضمت باير مٍرد بسرطي لسار گيسد 3پايظ در 

  دروهراد 

   فس 
 
 يورا

 بسوهراد



ّيژگيِبي پبيص

پايظ باير جامؽ ، پٍيا ، گٍيا و مٍثس باغر. 

 مضتمس= پٍيا 

 با غادؽٌاي ادتؽاؼي و مواطب طوجظ غٍد= گٍيا. 

اظالؾات و هتايج حاؼو از پايظ باير بي ظٍر دليق تحليو غٍد و ؾلتٌاي  ي هي مٍجب تكٍيت يا =  مٍثس

تضؿيف بسهامي غرى اطت و هيش فسؼت ًائي هي وجٍد داغتي و تٌريرًائي هي در همين بسهامي بٍدى 

.معذػ گسدد



اُذاف پبيص ثرًبهَ 

 زمان•
 هیسوی اهضاهی•

 موابؽ مالي  •
 موابؽ اظالؾاتي •
 معارهت افساد و گسوًٌا•

 پایظ دادى ًا

 رؾايت ضٍابط و مكسرات•
 حفغ اطتاهراردًا •

تبسلساري ارتباظا•
یور

 
 پایظ فسا

 معلٍبيت هتايج در ًس مسحلي•
 بي مٍلؽ بٍدن درمات •

 بي ًوگام بٍدن تؽميم گيسي •
 اؾتبار گشارغٌا •
 حو و فؽو تؿارضات •

رضايت جامؿي•

پبيص ستبًذُ ّب



 ارزغیابی 

دطتاوردًای  ی داغتي وتا چي اهرازى بي اًراف پص از اجسای بسهامي بساطاس اطتاهراردًا، بایر دیر بسهامي چي

 ایم؟مٍردهؼس دطت یافتي

 بسهامي کسد ارزغیابیبسای پاطخ بي این پسطظ ًا بایر الرام بي. 

در مكایضي با پایظ کي الرامی هاػس بس فؿالیت ًاطت، ارزغیابی بي هتایج چعم می دوزد . 

هٌا امکان پزیس هیضت
 
 .پص برون روغن کسدن هتایج مٍرداهتؼار از اجسای بسهامي، اهرازى گیسی ا
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اهٍاع ارزغیابی

 ؾملي بٍدن دطتسطي بي اًراف •
ورد وضؿيت پيعسفت زماهي و فيشيني بسهامي در جٌت اًراف •  بسا 
 تنافٍي موابؽ مٍرد هياز •
 تؿريو اًراف •

مكايضي هتايج با اًراف•

ارزغيابي بس مبواي اًراف 
 بسهامي

 مبواي تذؽيػ موابؽ و امناهات بي هارهوان و يا گيسهرگان درمات •
هان• مٍزغي ا   غسح وػايف پسطوو و ه فايت ا 
 فسايور هلي ارائي درمات بي اغذاص يا گسوى ًاي ًرف بسهامي•

هكعي هؼسات پسطوو و گسوًٌاي ًرف در مٍرد لٍت و ضؿف بسهامي•

 ارزغيابي بس مبواي فسايور

ٍع ارزغيابي متمسهش بس مشايا و موافؿي اطت هي ؾاير فسد ،افساد  يا گسوى ًاي ًرف • اين ه
 .بسهامي بٌراغتي ميگسدد

.بٌبٍد وضؿيت مؿوي ميعٍد( داهظ ،هگسش،مٌارت)هتايج در لالب ارتكاي يادگيسي •

ارزغيابي بس مبواي هتايج 
 (معتسي محٍري )



:بشاي پايش ً اسصشيابي بشناهو ، بشناهو سيض بايذ هشخص كنذ كو 

فعبلیتْب ٍ اّذاف را بب چِ ضبخصْبئی هی خَاّذ هَرد سٌجص قزار دّذ.

(تغییز ّز يک چِ تبثیزی بز تغییزات ديگز ضبخصْب دارد.)ارتببط ايي ضبخصْب بب يکذيگز چگًَِ است

بزای هحبسبِ ّز ضبخص چِ دادُ ّبی آهبری خبهی ًیبس دارد.

ضیَُ جوع آٍری دادُ ّب بِ چِ ضکلی است.

دٍرُ سهبًی جوع آٍری دادُ ّب چگًَِ است.

دٍرُ هحبسبِ ضبخصْب چگًَِ است.

ضیَُ تحلیل ضبخصْب چگًَِ است.

 ٍ……



  ًقص ٍجبیگبُ هرکستحقیقبت هذیریت سالهت ٍتَسعِ اجتوبعی درهسئلِ یببی
(براسبس اّذاف هرکس)

 ِدیذُ باًی ٍضعیت سالهت استاى ٍکطَرٍعَاهل هزبَط بِ آى ٍهقایس
(هغابق بااسٌادباالدستی)باسایز استاى ّا ٍکطَرّای هٌغقِ

 در بزًاهِ ّای سالهتتَلیذ ضَاّذ بزای تصوین ساسی
 تذٍیي استاًذاردّای هَردًیاساعتباربخطی ٍاحذّای سالهت اسعزیق
 تذٍیي استاًذاردّای هَردًیاسدر اعتباربخطی تَلیذدادُ ّا ٍاعالعات

سالهت
 ٍُکوک بِ اًجام پژٍّص ّای هَرد ًیاس ٍاحذّای هختلف داًطگا

ارسیابی علوی پزٍپَسال ّای دریافت ضذُ
 هَرد ًیاس اسهجوَعِ هستٌذات ًظام سالهتایجادباًک اعالعاتی
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اّذاف هرکس تحقیقبت هذیریت سالهت ٍتَسعِ اجتوبعی

 ِتْیِ ٍتذٍیي فزآیٌذّای هَرد ًیاس درهذیزیت سالهت ٍتَسع
اجتواعی

 عزاحی هذل ّای اجزایی در ًظام سالهت
 اصالح فزایٌذّای هذیزیت سالهت بزای ارتقاء هطارکت کارکٌاى
 تْیِ ٍتذٍیي الگَ ٍهذل ّای هَردًیاس بِ هٌظَر بْبَدهذیزیت

سالهت ٍ ضکل گیزی ًظام آهَسضی پاسخگَ

 آهَسش ٍارتقای هذیزاى بزای ایجاد ظزفیت ٍتَاى هَردًیاسجْت
بْبَدعولکزددرتوام سغَح
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اّذاف هرکس تحقیقبت هذیریت سالهت ٍتَسعِ اجتوبعی

تَاًوٌذساسی پژٍّطگزاى اسعزیق ّوکاری آًْادرعزح ّای تحقیقاتی
  ّوکاری باهزاکشتحقیقاتی، آهَسضی درهاًی ٍهحققیي ایزاًی هزتبظ درداخل

ٍخارج کطَر
  حوایت اس عزاحی ،اجزا،اًتطارٍاستفادُ اسًتایج تحقیقات هَردًیاسٍاحذ ّای

هختلف داًطگاُ ،سیاستگذاراى ٍتصوین گیزاى سغح هلی ٍاستاًی
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اًْاع تحقيقبت ثِذاضتی کبرثردی

1- جوغ آّری ّ ارايَ هٌظن دادٍ ُب تب تػْير رّضي از يک هْقؼيت خبظ:تْغيفی:

ضيْع ثيوبريِبی هسهي غير ّاگير:تؼييي ضْع 

...........هيساى رضبيت هٌذی ثيوبراى؛سطح داًص ّ آگبُی پسضکبى از درهبى کور درد ّ

تؼييي ػْاهل اثر گسار ،ثرّز ثيوبريِب: تحليلی يب هقبيسَ ای-2

تؼييي ّ ضٌبسبيی ػلل يب ػْاهلی خطر زايی است کَ در ايجبد يک هسئلَ يب هطکل دخبلت 
ايي کبر از طريق هقبيسَ دّ گرٍّ ّ يب ثيطتر کَ يب يک چٌذ گرٍّ دارای هطکل ثْدٍ .دارًذ

.:ّين يب ًذ گرٍّ فبقذ هطکل هيجبضٌذ اًجبم هيگيرد

هقبيسَ ای-هقطؼی

ضبُذی-هْرد

ُن گرُّی

:هطبلؼبت هذاخلَ ای-3

تؼييي تبثير هذاخالت اًجبم ضذٍ،هذاخالت آهْزضی، ّ غيرٍ

RCTتجرثی
ضجَ تجرثی
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ثب تطکر از تْجَ 
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سٍش ّبی پیذاکشدى هسبلِ

  سٍش ّبی غیشفعبل  

کٌتشل ٍ اسصیبثی تَسظ سشپشستبى           

ثبصسسی           

ٍاقعِ ثحشاًی            

 ثشٍص ضکبیت ٍ اًتقبد          



روش ًاي پيراهسدن مضالي 

    سٍش ّبی فعبل
           کبسّب  ىسبدُ کشد
            کٌتشل آهبسی

 قبیسِ آهبس ادٍاسی ه
     هقبیسِ ثب سبیش سبصهبًْب
 هقبیسِ ثب ضبخص ّب



روش ًاي پيراهسدن مضالي

   ًیبصسٌجی
        هصبحجِ افشاد کلیذی
        هصبحجِ گشٍّی
       هصبحجِ جوعی
   هطبّذُ هستقین  



روش ًاي پيراهسدن مضالي

  استفبدُ اص تجبسة
   استٌتبج اص ًظشیِ ّب ٍ فشضیِ ّب
استفبدُ اص هتَى دسسی ٍ هجالت تخصصی  
  دٍلت ّب ، داًطگبُ ّب ٍهَسسبت پژٍّطی

  خصَصی



روش ًاي پيراهسدن مضالي 

    هغبلعِ هَسد یب هَاسد
  ُ(ًقبط کلیذی)پبیص یب کٌتشل گلَگب
ٌتشل هبلی  ک
   ثشسسی فشآیٌذ صهبى اًتظبس
   هشٍس هتَى ٍ اعالعبت علوی
  ضشکت دسدٍسُ ّبی آهَصضی ٍّوبیطْبی علوی



سٍش ّبی پیذاکشدى هسبلِ 

  پیص آگْی سٍیذادّب

 پیص آگْی قضبٍتی

     پیص آگْی رًٍذ  

    پیص آگْی علت ٍ هعلَل



ا بساي اولٍيت بوري مؿياًر
    هعیبسّبی اٍلَیت هسألِ عجبستٌذ اص:

    هٌبسجت
    اجتٌبة اص دٍثبسُ کبسی
   استجبط هستقین
   هقجَلیت
   اّویت صهبًی
   تَاًبیی
   ٌِفبیذُ   –ّضی

 



  ٍ فزایٌذ ضٌبسبیی هسئلِ ثِ صَرت غیزرسوی است ٍثز داٍریْب
.قضبٍتْبی ضَْدی هجتٌی است

چْبر ٍضع هَجت هیگیزدًذ تب هذیز هتَجِ ٍجَدهسئلِ ثطَد:
1)   سهبًی کِ ثیي اقذاهبت اًجبم ضذُ ٍتجزثیبت گذضتِ تفبٍت

.یب اًحزافی ٍجَد داضتِ ثبضذ 
2)   سهبًی کِ اهَر در دست اقذام ًسجت ثِ ثزًبهِ ّبی تعییي

.ضذُ اًحزاف داضتِ ثبضذ
3)   سهبًی کِ عولکزد سبسهبًْبی رقیت اس عولکزد سبسهبى هَرد

.  ًظز ثْتز ثبضذ
4 ) سهبًی کِ کسبى دیگز هذیز را اس ٍجَد هسبئل آگبُ کٌٌذ  .



تجشيي و تحليو مضالي

ایجبد عَاهل ضٌبسبیی ًوَداری ّبی رٍش 
:اس عجبرتٌذ  هسألِ کِ کٌٌذُ

  ِتیعل ضجک  
  هبّی استخَاى ًوَدار  
  ای کلوِ ضص ًوَدار         



  گبم ّبی هسبلِ یببی در سیستن ّبی بْذاضت ٍ درهبى  ٍ حل آى

آضٌبیی بب سیستن ٍ  

 ضٌبخت فرآیٌذّب

تطخیص هسبئل
 هَجَد  در سیستن 

اًتخبة هْوتریي 
هسبلِ

 بیبى هسبلِ

 گرد آٍری ٍ تحلیل

دادُ ّب

برًبهِ ریسی عولیبتی -
تعییي ّذف -
اًتخبة راُ حل -
 اجرای برًبهِپیص بیٌی عولیبت -

 گبم اٍل

گبم دٍم

گبم سَم 

گبم چْبرم 

گبم پٌجن 

ارزضیببی    گبم ضطن

 هسبلِ یبثی

ًگرش سیستوی ثِ 
 هسبیل ثْداضت ٍ درهبى

تفکر 
 اًتمبدی

ضٌبخت ػَاهل ایجبد 
 کٌٌدُ

 اجرا ٍ ارزضیبثی

تٌظین راُ 
حل ٍ پیص 

ثیٌی 
ػولیبت 

ساه حل 

ً اجشا



اين مٌم الزم اطت محكق مضئلي ياب  بضيار مٌم اطت و بسایدر بٌراغت و درمان  مضئلي يابی
:را باغر داًای ذیو را ويژگی 

 

1.   تفکر  )تفکر خالق، ًمّبد، جبهغ ٍ ًبة ٍ گرایص ثِ سوت
(هٌطمی

2 .آهیسش ػمل ٍ ضَْد؛
3 . ؛(اصطالحبً هطبّدٓ جٌگل در ثیي درختبى)دیدى در جسء
4 .ًَِ؛ ّب پرداختي ثِ چراّب ٍ چگ
5 .طرح سؤال ٍ ثرخَرد پرسطی؛
6 .شرف کبٍی ثِ جبی فراًگری کن ػوك؛
7 .کالى ًگری ٍ جسء کبٍی  .



زهيٌَ ُبی حبئس اُويت در سيستن سالهت

سياست

ًقص سالهت در تْسؼَ هلی

تْزيغ هتٌبست هٌبثغ

اّلْيت  ًيبز ثِذاضتی هذيشيت

تْافق ثب سيبست

تبثير ّ کفبيت در حوبيت از خذهبت هستقين

رّش ُبی هٌبست ثرای ًظبرت ّ ارزضيبثی

خذهات هستقين

هتٌبست ّ هْثر ثْدى خذهبت

کفبيت

قبثل دسترش ثْدى

هقجْل ثْدى

افشاد ً خانٌاده

تؼييي ّ ارزيبثی ًيبزُبی فيسيکی رّاًی 
اجتوبػی ّ اقتػبدی

جاهعو

ايجبد هراکس ّ ارائَ تْغيَ ُبی الزم ثرای ارتقبء 
سطح سالهت

ضرکت جبهؼَ در فؼبليت ُبی ثِذاضتی

هحيط

ثِجْد ضرايط زًذگی

تويس اةتبهيي ُْای سبلن، 

دفغ زثبلَ ُبی ثِذاضتی

حفظ هٌبثغ طجيؼی 



سٌاالتی کو دس صهينو عولکشد نظام اسايو خذهات سالهتی بايذ 

پاسخ داده شٌد

آیا هزدم دستزسی یکساًی بِ خذهات دارًذ؟ آیا بار هالی  :عدالت
خذهات بِ صَرت عادالًِ ای تقسین ضذُ است

آیا تسْین خغز بِ ضکل هٌاسبی اًجام ضذُ است؟ :تسهیم خطر

آیا هٌابع بِ هَثزتزیي ضکلی کِ هٌجز بِ سالهت بْتز ٍ   :کارآیی
پیطگیزی اس ریسک ابتال گزدد تخصیص یافتِ است؟ آیا خذهات 

سالهتی بِ کارآ تزیي ضکل تْیِ گزدیذُ است؟ چِ هقذار اس ّشیٌِ ّای  
صزف کاغذباسی اداری هی گزدد؟

چگًَِ رضایت ٍ کیفیت فٌی خذهات تضویي ضذُ است؟ :کیفیت

اسجْت تاهیي هالی، حوایت سیاسی ٍ اجتواعی :استمرار خدمات



 ( PDU)چرخَ هذيريت پژُّص 

 تٍلیر 

(Production ) 

اًتطبر   

(Dissemination ) 

 بي کار بضتن 

(Utilization)



 عوذه تشين هشکالت چشخو هذيشيت پژًىش دس کشٌس

ٍضعیت فعلیهراحل

 تٍلیر 
 

 (  10/90غکاف ) تعابق ضؿیف با اولٍیت ًای پژوًعی •
 کیفیت پایین مترولٍژی ظسح  •
 طسپسطتی ، پایظ و مریسیت پسوژى ضؿیف •

 هعس
 

 یا موتعس همی غٍد •
ن  •

 
یا فكط در مجالت با امتیاز ؾلمی پژوًعی کي ؾمٍما کاربس و طیاطت گزار ا

 را معالؿي همی کور

کاربسد 
 هتایج

  

هي پژوًعگس ، هي کاربس و طیاطت گزار  و هي مریسان پژوًعی کمتس بي دهبال •
 کاربسدی کسدن هتایج ًضتور

 .حلكي ارتیاط بین طي گسوى  لعؽ اطت  •



 پژُّص در سالهت

 سيستن سالهت

 تْزيغ سالهت

 سالهت ثِتر ، ثرقراری ػذالت

 ُذف ًِبيی پژُّص در سالهت



 تػويوبت را ثر دّ دستَ تقسين هی کٌذ علن جذيذ هذيشيتسبيوْى در کتبة.

1- ٍکَ تکراری ّ کبهال هطخع ُستٌذ ّ ثرای حل هسبلَ : تػويوبت ثرًبهَ ريسی ضذ
هبًٌذ رّش پرداخت ُسيٌَ .  هْرد ًظر رّش ُب ّ رّيَ ُبی  هطخػی ّجْد دارد

.....ُبی هبهْريت ، رّش خريذ جسئی ّ 

2-  ٍتبزٍ ّ جذيذ ُستٌذ ، چٌذاى هطخع ًوی ثبضٌذ ّ :  تػويوبت  ثرًبهَ ريسی ًطذ
تػويوبت زهبًی گرفتَ . ثرای حل هسبلَ هْرد ًظر رّش يب رّيَ خبغی ّجْد ًذارد

هی ضًْذ کَ سبزهبى پيص از آى ثب ايي هسبلَ رّثر ّ ًطذٍ ّ ًوی تْاًذ ّاکٌص ًطبى 
.دُذ

 را ثر دّ دستَ تقسين هی کٌذ اعوال هذيشيت تصويواتپيتر دراکر در کتبة.

1-  کَ حبلت جبری دارًذ ّ تب حذ زيبدی يک ثؼذی : تػويوبت تبکتيکی
(.تػويوبت ػبم)ُستٌذ

2-  کَ حبلتی هٌحػر ثفرد ّ پيچيذٍ دارًذ:تػويوبت راُجردی.



:دس اتخبر تصوین چْبس گبم اسبسی ٍجَد داسد

تشخيص هشکل اصلی.  1

اسائو ساه حليا.  2

تحليل ساه حليا.  3

اتخار تصوين نيايی.  4





اهکلنات ساکنين 

سفاىي

نحٌه 

تغزيو

عٌاهل جوعيت 

شناسي

هسافت تا

دانشگاه

نٌع 

هذيشيت

سضايت اص 

خٌابگاه 

دانشجٌيي


