
 معاونت بهداشتی: HSRی معرفی کمیته

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف تولید اطالعات مناسب برای حل مشکالت، مسایل اجرایی طراحی شده  HSRکمیته 

 ن یک شاخه پژوهش نوین شناخته شده است.اه عنوب (Health System Research) است. تحقیق در سیستم بهداشتی درمانی

 اهداف این کمیته: 

 ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات در نظام سالمت و تحقیقات در نظام بهداشتی .1

افزایش کارایی و بهبود وضعیت بهداشتی گیرندگان خدمات گیری آنان در تمام سطوح بهداشتی با حمایت از پژوهشگران و تصمیم .2

 بهداشتی 

 بهداشتی در پژوهشتوانمند سازی محققین، مدیران و کارکنان حوزه معاونت  .3

 ارزیابی نیازهای جامعه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی  .4

 های انجام شده فراهم آوردن فرصت مناسب جهت انتشار، ارایه و به کارگیری نتایج حاصل از پژوهش .5

 ویژگی این کمیته:

 شتی درمانی کارکنان مراکز بهداهای تحقیقاتی نظام سالمت کشور با همکاری مشارکت در تعیین اولویت .1

 کارکنان مراکز بهداشتی درمانی حمایت از انجام تحقیقات  .2

 های انجام شده از جمله:مدیریت پژوهش .3

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز معاونت بهداشتی  مراکز بهداشتی درمانی تحت پوششهای تحقیقاتی از محققین دریافت پروپوزال طرح .1

 های علمی، متدولوژی، اخالق و بودجهاز جنبهتحقیقاتی پیشنهادی های طرحکارشناسی دقیق   .2

 آنانو بررسی مقدماتی  پژوهشی معاونتشورای  های تحقیقاتی کارشناسی شده درپروپوزال طرحخالصه  یهارا .3

 های تایید شده و داوری شده به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال پروپوزال .4

 شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه های مصوب انعقاد قرارداد با مجریان طرحگیری پی .5

 دریافت گزارش پیشرفت و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب .6

 ارسال شده کارشناسی دقیق گزارشات  .7

 ی آموزشی مرتبطهامشارکت در برگزاری کارگاه .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه معاون بهداشتی  زیر نظردانشگاه علوم پزشكی شیراز، معاونت بهداشتی  HSRواحد  .9

 باشد. با عنوان تحقیق در نظام سالمت مشغول به فعالیت میفعالیت 

 های ارسالی از کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه،پروپوزال  مسئولیت مدیریت

 ..عهده داردمراکز بهداشتی را بر  ی نظارت بر امور پژوهش برنامه ریزی و 

 با توالی سه ماهانه و فعالیت به عنوان دبیرخانه این شورا ” وسسه ملی تحقیقات سالمتشورای پژوهشی م“زاری منظم جلسات 

با توالی ماهانه بعنوان بازوی مشورتی شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت و فعالیت به ” شورای معین“برگزاری منظم جلسات 

 عنوان دبیرخانه این شورا 

با همکاری دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه  (HTA) فناوری سالمت تجهیزات پزشکی و داروفراخوان ملی طرح های ارزیابی 

 سالمت، معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو 

 ت مشارکت در تعیین اولویت های تحقیقاتی نظام سالمت کشور با همکاری معاونتهای وزارت بهداش

 حمایت از انجام تحقیقات دانشجویی برتر مرتبط با نظام سالمت 

  :مدیریت طرح های پژوهشی شامل

 دریافت پروپوزال طرح های تحقیقاتی از محققین سراسر کشور و تشکیل پرونده طرح 

 دقیق طرح های تحقیقاتی پیشنهادی از جنبه های علمی، متدولوژی، اخالق و بودجه  کارشناسی

 ارائه پروپوزال طرح های تحقیقاتی کارشناسی شده درشورای معین و بررسی مقدماتی در این شورا 

 یب یا رد نهایی پروپوزال ها ارائه پروپوزال طرح های تحقیقاتی نهایی شده درشورای معین، به شورای پژوهشی و دریافت نظر تصو

 انعقاد قرارداد با مجریان طرح های مصوب وارسال فرم های پرداخت مالی به حسابداری موسسه ملی تحقیقات سالمت 

 تعیین ناظر بیرونی طرح های تحقیقاتی مصوب 

 دریافت گزارش پیشرفت و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب 

 ارشات واصله و انجام مراحل نظارت و پرداخت نهایی به مجریان در صورت تایید ناظر بیرونی کارشناسی دقیق گز



 انتقال پیام طرح های پژوهشی صورت گرفته به سیاستگذاران و مدیران حوزه سالمت با فعالیتهای ترجمان دانش 

 ی صدورگواهی فعالیت محققین )مجریان و همکاران( و ناظرین طرح های تحقیقات

 مشارکت در برگزاری کارگاه ها، همایش ها و سمینارهای علمی 

 برپایی غرفه موسسه ملی تحقیقات سالمت در نمایشگاه های ساالنه هفته پژوهش 

 صدور گواهی مدرسین، سخنرانان و شرکت کنندگان نشست ها و همایش های علمی برگزار شده توسط موسسه ملی تحقیقات سالمت 

 گزارش عملکرد پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت جهت ارائه به وزارت متبوع و سایر نهادهای ذیربط  تهیه

 انتقال پیام و نتایج طرح های پژوهشی به سفارش دهندگان، ذینفعان و تصمیم گیرندگان نظام سالمت در قالب قعالیتهای ترجم

 تی دانشگاه علوم پزشکی ایرانف کمیته تحقیقات در نظام سالمت در معاونت بهداشاهدا

 ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات در نظام سالمت و تحقیقات در نظام بهداشتی 

 توانمند سازی محققین، مدیران و کارکنان حوزه معاونت بهداشتی در پژوهش 

  ارزیابی نیازهای جامعه تحت پوشش به منظور بهبود مدیریت بهداشت و درمان و شیوه های
 زندگی مردم

 بر اخالق در پژوهش برمبنای روش های علمی و با توجه به اصول اعتقادی تاکید 

 فراهم آوردن فرصتهای مناسب جهت انتشار، ارائه و به کار گیری نتایج تحقیقات 

 


