


 مدیریت تحول، نوسبزی و مطبلعبت کبربردی

 آمًزش جامع پريپًزال وًیسی

 1397دی مبه 

شتی ردمانی دااگشنه   تهرانعلىم زپشکی و خدمات بهدا  
 معبونت توسعه مدیریت و برنبمه ریسی منببع



ثب كِ است پ ژٍّطی طزح پیص ًَیس ،تحمیمبتی طزح یب پزٍپَسال  

   .هی گزدد ارائِ تحمیك یک اًدبم ّذف

 (طرح تحقیقاتی) پريپًزال 



اًذیطی  ُ  ًیبسهٌذ داًطگبُ، هَخَد چبلص ّبی ثب رٍیبرٍیی ثزای چبر

 Health System (HSR) سالهت ًظبم در تحمیمبت اًدبم

Research است. 

اطالػبت تَلیذ ّذف ثب ٍ دارًذ كبرثزدی خٌجِ تحمیمبت اس ثزخی 

 هٌظَر ٍ ضًَذ  هی طزاحی اخزایی هسبئل ٍ هطکالت حل ثزای هٌبست

 ًیست، ًَ داًص ثسط هٌظَر ثِ ػلوی فزضیبت تذٍیي آ ى ّب اخزای اس

ُ حل ّبی ارائِ ٍ هذیزیتی سطَح تصوین گیزی ثزای ثلکِ  هٌبست را

 .هی ضًَذ اًدبم

(Health System Research) HSR 



    ِاس آًدب كِ تَسؼِ ثْذاضت ٍ درهبى خبهؼِ هستتلشم دستزستی ثت

آخزیي تحَالت فٌی ٍ ػلوی ٍ ثکبرگیزی ثْتزیي رٍش ّبی هوکي در 

 درهتبًی  ارائِ خذهبت است، تحمیتك در سیستتن ّتبی ثْذاضتتی     

(HSR)    ِثِ ػٌَاى یک ضبخِ پژٍّطی ًَیي ضٌبختِ ضتذُ ٍ السهت

 .   رضذ داًطگبُ ٍ ارتمبی هشیت رلبثتی آى خَاّذ ثَد

 

(Health System Research) …HSR 



اٍلَیت هسبئل ثْذاضتی ثز   توزكش 
را ثَدى طجیؼتی هطبركتی  دا
ػولگزا ثَدى 
 ایی چٌذ  ِ  ثَدى سهیٌ
 را ثَدى طجیؼتی    چٌذثخطیدا
ش تاكيذ ثش ب ُ بش توشكض ّضيٌِ، بخـي ا سپزيشي طبيعت داؿتي عولي، حلْاي سا  تكشا

بطِ ٍ ا داؿتي ًضديک سا ص جاهعِ فشٌّگي هؼائل ب يي دس طشح ّا خصَصيات ا   حَصُ ا
اؿٌذ ب  .هي 

هٌِ بِ هشبَط گؼتشدُ اطالعاتي اػت قادس ػيؼتن ايي ص ٍػيعي دا  دسٍى سٍيذادّاي ا
ا بْذاؿتي ًظام ِ س ئ ا س  .دّذ ا

 

 

 HSRهبی ویژگی 



ص ًقطِ ّش دس ًقص صَست دس  دس آى كاسآهذي كِ سٍؿي دسهاًي، -بْذاؿتي ػيؼتوْاي ا
ليٌي پظٍّؾ ا ِ ب ثبات ب ًذ ًوي ًيض اػت سػيذُ ا َا ش ت اصدُ ب ثش ػيؼتن كلي ب  تَجْي قابل ا
سد  .بگزا

 افتِ تَػعِ كـَسّاي دس حتي ص كِ ًيض ي  كاسآهذي دسهاًي بْذاؿتي ّاي ػيؼتن ا
سًذ شاي بشخَسدا ابي ب سصي ستقا ٍ ا ٍم ا HSRبِ صيادي اّويت ػيؼتوْا ايي هذا دُ     هي دا

 .ؿَد
HSR ص بيؾ تَػعِ حال دس كـَسّاي دس   ايِ علَم پظٍّـْاي ا ليٌي ٍ پ ا سد اّويت ب  دا

 آهاسي، آهَصؿي، هذيشيتي، هختلف ّاي صهيٌِ دس دسهاًي -بْذاؿتي ّاي ػيؼتن چَى
اهِ شً ا ٍ ّؼتٌذ ًقص دچاس اجشا ٍ سيضي ب  صهيٌِ دس علوي پيـشفتْاي هَجَد ًَاقص صهاى ت
ايِ علَم ّاي ليٌي ٍ پ ا ًٌذ ًوي ب َا اصدُ دس ت ثش ػيؼتن كلي ب سًذ ا  .بگزا

 ايِ علَم ّاي حَصُ دس تَػعِ حال دس ّاي كـَس ليٌي ٍ پ ا ًٌذ هي ب َا  كٌٌذُ هصشف ت
افتِ تَػعِ كـَسّاي علوي دػتاٍسدّاي ها باؿٌذ ي ْا هؼائل بْذاؿتي ػيؼتوْاي دس ا  آً

شاي ديگش ػيؼتوْاي پظٍّـْاي .اػت فشد بِ هٌحصش ْا ب يي ًيؼت اػتفادُ قابل آً شا ٌاب  ب
يي دس خَد كِ اػت ضشٍسي  .كٌٌذ تحقق صهيٌِ ا

   HSRضرورت  و اهمیت  
بهداشتی ارزیببی و مراقبتهبی   درمبنی  -در 



 
 مراحل تذيیه پیطىُاد یك طرح تحقیقاتی 

 
 طزح ػٌَاىاًتخبة 

 ثیبى هسئلِ

 ثزرسی هتَى

 تٌظین اّذاف، سَاالت پژٍّطی ٍ فزضیبت

 فْزست هٌبثغ هَرد استفبدُ در طزح

 اخزا ٍ هدزیبى طزحرٍش 

 هتغیزّب

ِ ّبی اخزای طزح  ّشیٌ

 چکیذُ طزح

 هالحظبت اخاللی



 هعادل آى بِ  صباى فاسػيعٌَاى كاهل پظٍّؾ ٍ هَضَع تحقيق بِ بياى ٍ

 اًگليؼيصباى 

 (ٍاطُ 3-5)تعشيف ٍاطگاى كليذي 

بياى ًَع طشح ٍ گشٍُ ّذف 

بياى خالصِ ضشٍست اجشاي طشح 

تعشيف اّذاف كلي ٍ اختصاصي 

تعشيف خالصِ سٍؽ اجشا ٍ ؿيَُ تحليل 

 

 

 

 

 طرح  چکیذٌ 



 
 مراحل تذيیه پیطىُاد یك طرح تحقیقاتی 

 
 طزح ػٌَاىاًتخبة 

 ثیبى هسئلِ

 ثزرسی هتَى

 تٌظین اّذاف، سَاالت پژٍّطی ٍ فزضیبت

 فْزست هٌبثغ هَرد استفبدُ در طزح

 اخزا ٍ هدزیبى طزحرٍش 

 هتغیزّب

ِ ّبی اخزای طزح  ّشیٌ

 چکیذُ طزح

 هالحظبت اخاللی



چِ چیشی را   
 

 

           

 

 :عنوان تحقیق به مب می گوید

 در چِ سهبًی

 رٍی چِ افزادی



خبشي هثبت جولِ يک صَست بِ هَضَع طشح 
تحقيق دس ًقؾ بذٍى صائذ كلوات اص اػتفادُ عذم 
هَضَع بَدى آصهَى پزيش 
ِهشبَطِ علن دس داؿتي سيـ 
(آهاسي جاهعِ/هكاًي/صهاًي/هاّيتي) تحقيق هَضَع بَدى هحذٍد 
اختصاسات اص جلَگيشي ٍ هَضَع عباسات بَدى گَيا 
تَصيفي تحقيقات دس تحقيق صهاى ٍ هكاى بياى 
اػت آى تعييي بذًبال هحقق آًچِ بياى 

 تحقیقعىًان تذيیه  ضرایط
 



 
 مراحل تذيیه پیطىُاد یك طرح تحقیقاتی 

 
 طزح ػٌَاىاًتخبة 

 ثیبى هسئلِ

 ثزرسی هتَى

 تٌظین اّذاف، سَاالت پژٍّطی ٍ فزضیبت

 فْزست هٌبثغ هَرد استفبدُ در طزح

 اخزا ٍ هدزیبى طزحرٍش 

 هتغیزّب

ِ ّبی اخزای طزح  ّشیٌ

 چکیذُ طزح

 هالحظبت اخاللی



ّوزاُ است هطکلیب  هسئلٍِخَد یک ، ثب احسبس آغبس یک تحمیك .

 .ضَدٍ ثیبى یک پزسص درآیذ ایي هزحلِ احسبس ثبیذ ثِ صَرت در 

 ِضوي آضٌب ًوَدى خَاًٌذُ ثب هَضَع تحمیك در تجیتیي  ثیبى هسئل

 .  اّذاف ٍ رٍش پژٍّص ًمص هْوی دارد
 

 بیبن مسئله



 هسئلِ

ثیبى كٌٌذُ 
یک راثطِ ثیي 

دٍ یب چٌذ 
 هتغیز

رٍضي ثَدى ٍ 
 ثذٍى اثْبم 

چبرچَثی ثزای 
ارائِ ًتبیح 

 تحمیك

لبثل آسهَى 
ثَدى ثب 

هتغیزّبیی لبثل 
 اًذاسُ گیزی

هحذٍد ثَدى ٍ 
لبثل سٌدص 
ثَدى داهٌِ ٍ 

 اثز آى

 تحقیقویژگی هبی مسئله 
 



 
 مراحل تذيیه پیطىُاد یك طرح تحقیقاتی 

 
 طزح ػٌَاىاًتخبة 

 ثیبى هسئلِ

 ثزرسی هتَى

 تٌظین اّذاف، سَاالت پژٍّطی ٍ فزضیبت

 فْزست هٌبثغ هَرد استفبدُ در طزح

 اخزا ٍ هدزیبى طزحرٍش 

 هتغیزّب

ِ ّبی اخزای طزح  ّشیٌ

 چکیذُ طزح

 هالحظبت اخاللی



 بررسی متًن

پژٍّص فؼبلیت گیزتزیي ٍلت  

 

ِكِ هطبلجی كلیِ هطبلؼ 

 ثب هستمین غیز یب ٍ هستمین

 ارتجبط در پژٍّص هَضَع

 .است



 اَذاف بررسی متًن

. 

 اًتخبة رٍش ٍ اثشار اًذاسُ گیزی دلیك

. 

ِ ّبی خذیذ در چبرچَة تحمیمبت   لزار دادى یبفت
 لجلی

 اختٌبة اس دٍثبرُ كبری



 دالیل اَمیت بررسی متًن

كبری اس ُ  .كٌذ هی خلَگیزی دٍثبر
هی ضٌبسذ هب ثِ را هسئلِ ٍسؼت. 
ّبی ِ    .هی دّذ ًطبى هب ثِ را هسبلِ هختلف خٌج
اًذ، اًدبم دیگزاى كِ كبرّبیی ثب هبرا ُ  . هی ًوبیذ آضٌب داد
هی دّذ ًطبى هب ثِ را تحمیك راُ سز در هَخَد هطکالت . 
ٌِآى ّب اس استفبدُ اهکبى كِ كبر رٍش هختلف اًَاع ثب آضٌبیی سهی  

   .هی كٌذ فزاّن را دارد ٍخَد
افزاد تَخیِ ٍ هسئلِ ثیبى ًَضتي ثِ كوک 



 مىابع اطالعاتی براي بررسی پیطیىٍ پژيَص

الکتزًٍیکی هدالت   

هَخَد كتبثْبی   

خبرخی ٍ داخل ارضذ كبرضٌبسی ٍ دكتزا ّبی ًبهِ پبیبى   

ّب ِ   ػلوی ًطزیبت ٍ فصلٌبه

 ػلوی ّوبیص ّبی در ضذُ ارائِ ٍ ضذُ چبح همبالت   

صبحت ًظزاى ٍ هتخصص افزاد ًظزات   

ضذُ هٌتطز هٌبثغ  



 
 مراحل تذيیه پیطىُاد یك طرح تحقیقاتی 

 
 طزح ػٌَاىاًتخبة 

 ثیبى هسئلِ

 ثزرسی هتَى

 تٌظین اّذاف، سَاالت پژٍّطی ٍ فزضیبت

 فْزست هٌبثغ هَرد استفبدُ در طزح

 اخزا ٍ هدزیبى طزحرٍش 

 هتغیزّب

ِ ّبی اخزای طزح  ّشیٌ

 چکیذُ طزح

 هالحظبت اخاللی



 اَذاف تحقیق

 
 
 

 يیژگی َاي اَذاف   
 ثبضٌذثیٌبًِ ٍالغ 
 ثبضٌذدستزس لبثل 
گیزی ثبضٌذ ُ  لبثل اًذاس
 ضذُ ثطي هسألِ استخزاج اس

 .  ثبضٌذ



اوًاع 

 اَذاف

 َذف کلی

اَذاف  

 اختصاصی

اَذاف  

 فرعی

َذف  

 کاربردي

 تحقیقاَذاف ...



آًدب اس :اختصبصی اّذاف 

 دستیبثی هیشاى سٌدص كِ

 در ضذُ ارائِ كلی ّذف ثِ

 اهکبى پذیز تحمیك یک

 ّذف چٌذ ثِ را آى ًیست،

 .هی كٌٌذ تمسین اختصبصی

 خشئی یب اختصبصی اّذاف

 كلی ّذف ثِ رسیذى هزاحل

 .هی دّذ ًطبى را
 

 اَذاف تحقیق...

كِ است ّذفی :كلی ّذف 

 تحمیك اًدبم ًتیدِ در هحمك

  ّذف .ثزسذ آى ثِ هی خَاّذ

  ضکل ّوبى هی تَاًذ كلی

  .ثبضذ تحمیك ػٌَاى خجزی

 كِ هی دّذ ًطبى كلی ّذف

 چِ ثِ تحمیك اًتْبی در

ِ ای    .رسیذ خَاّین ًمط

ِثب خشیی اّذاف ٍ كلی ّذف حتوبً كِ ضَد هی تَصی  

  ضزٍع “همبیسِ” یب ٍ “تؼییي” هبًٌذ سٌدص لبثل كلوبت

 .ًیست الشاهی تحمیك ػٌَاى درثبرُ هَرد ایي .ضَد

 

ّذف در تحمیك هکبى ٍ سهبى ثیبى ضزٍرت ّوچٌیي  

 .است ػٌَاى اس ثیطتز كلی



 صزاحت

خالصِ كزدى در )ایدبس
 (  حذٍد یک سطز

هدوَػِ ای هٌظن ٍ ثْن 
 پیَستِ 

 تؼذاد هٌبست

 تحمك پذیزی

 سبسگبری

 يیژگی َاي اَذاف اختصاصی

  .ثبضذ ًذاضتِ اختصبصی ّذف است هوکي تحمیك یک

 در ضفب ثیوبرستبى در ثستزی هزد ثیوبراى رضبیت هیبًگیي تؼییي :هثبل

 .1394 سبل

 ًجبیذ خبصی لذم ّبی آى ثِ پبسخ ثزای ٍ ثَدُ سبدُ ثسیبر كلی ّذف ایي

  .ًوی  ضَد تَصیِ خشیی اّذاف ًَضتي هَارد گًَِ ایي در .ضَد ثزداضتِ



خَاّذ آى ثِ هٌدز تحمیك حبصل :كبرثزدی ّذف 

 ثز كبرثزدی ّذف .ًذارد هطخصی سبختبر ٍ ضذ

 سٌدص لبثل ٍ دلیك خیلی لجلی اّذاف خالف

ِ ّبی هی كٌذ سؼی ٍ ًیست  هَضَع كبرثزدی خٌج

 .دّذ ًطبى را

 اَذاف تحقیق...



ِخَد تحمیك ًتیدِ ثزای هحمك كِ ػلوی است حذسی فزضی  

 ػَاهل ػبهل، چٌذ یب یک چزا كِ دّذ هی ًطبى ٍ هی كٌذ ثیبى

 .دٌّذ هی لزار تأثیز تحت را دیگز

 

ِثَسیلِ كِ داًست ثبیذ پیص داٍری یک را تحمیك فزضی  

  هی ضَد، فزضیِ آى رد یب لجَلی ثِ هٌدز كِ اطالػبتی خوغ آٍری

 .هی گیزد لزار آسهبیص هَرد

 فرضیات



 

 فرضیات...



 ضذى، ٍاضح، هؼیي ٍ هطخص ثیبى رٍضي                       

 

 مطخصات یك فرضیٍ خًب

 لبثل فْن ثَدى               

 هطخص ثَدى حذٍد فزضیِ               

 هَخَداسبس تئَری ّب ٍ ًظزیِ ّبی ثیبى ضذى ثز                 

 آسهبیص ثَدى ثب ٍسبیل ٍ اثشار هَخَدهَرد            

 استفبدُ ثَدى ًتبیح حبصل اس فزضیِلبثل               



 تحقیق سًاالت 

 

 ِّب است سَال هؼوَالً ٍخِ استفْبهی فزضی . 
 
تذٍیي سَال آسبًتز اس تذٍیي فزضیِ است. 
 
سَال هبًٌذ فزضیِ ثزخبستِ اس هسئلِ پژٍّص است . 
 
ّبی آسهَى فزضیِ را ًذارد سَال دضَاری. 



 َاي سًاالت   يیژگی

ثبیذ سبدُ ، رٍضي ، 
 .  غیزلبثل تفسیز ثبضذ

دلیمبً در راستبی 
هسئلِ تحمیك ثیبى  

 .ضَد

پبسخگَیی ثِ سَاالت ثبیذ 
ثب تَخِ ثِ اثشارّب ٍ 

 .پذیز ثبضذ اطالػبت اهکبى

االت ثبیذ َداهٌِ س
 .هحذٍد ثبضذ

ثبیذ ثِ صَرت 
 .  ثیبى ضَد یاستفْبه



 
 مراحل تذيیه پیطىُاد یك طرح تحقیقاتی 

 
 طزح ػٌَاىاًتخبة 

 ثیبى هسئلِ

 ثزرسی هتَى

 تٌظین اّذاف، سَاالت پژٍّطی ٍ فزضیبت

 فْزست هٌبثغ هَرد استفبدُ در طزح

 اخزا ٍ هدزیبى طزحرٍش 

 هتغیزّب

ِ ّبی اخزای طزح  ّشیٌ

 چکیذُ طزح

 هالحظبت اخاللی



 
 مراحل تذيیه پیطىُاد یك طرح تحقیقاتی 

 
 طزح ػٌَاىاًتخبة 

 ثیبى هسئلِ

 ثزرسی هتَى

 تٌظین اّذاف، سَاالت پژٍّطی ٍ فزضیبت

 فْزست هٌبثغ هَرد استفبدُ در طزح

 هدزیبى طزح

 هتغیزّب

ِ ّبی اخزای طزح  ّشیٌ

 چکیذُ طزح

 هالحظبت اخاللی



ًام؛ ًام خااًَادگي؛  طشح ؿاهل  هـخصات هجشي ٍ يا هجشياىدس ايي قؼوت، 

پظٍّـاي ٍ  تحصايلي؛ فعاليتْااي   علوي ٍ ػَابق فعلي؛ دسجات ٍ ػوت ؿغل 

 .ػَابق ؿغلي ٍي عشضِ هي ؿَد

ؿاغل؛ دسجاِ علواي؛    -ًام)اصلي تحقيق  هـخصات ّوكاساىعالٍُ بش آى ركش 

 .  ًيض بياى هي ؿَد( ّوكاسيًَع 

 

ي َمکاران ييطرح دَىذٌ اطالعات مربًط بٍ 
 

 سبهبًِ در فَق اطالػبت تکویل فزهت
 :است ضذُ تؼزیف پژٍّطیبر
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اسبس ضبخصْبی تؼییي : هثبل ز  ث یوبرستبًی كبرآیی  ب ث ث آى  رتجبط  ا  ٍ
پشضکی  ػلَم  ًطگبُ  دا ًْبی  یوبرستب ث در  اختصبصی   تْزاىدرآهذ 

 جذٍل هتغيشّا

ثب ػذد ًوبیص دادُ هی  
تؼذاد فزسًذاى، : ضًَذ هثبل

 تؼذاد اًگطتبى

ثب ػذد ًوبیص دادُ هی  
لذ افزاد، : ضًَذ هثبل

 لٌذ خَى

ثیي گزٍّْب اس ًظز هتغیز 
هَرد ًظز ثزتزی ٍخَد 

ثیوبری، ضذت : هثبل. دارد
 ًوزات ػلوی داًطدَیبى

همبیسِ ای در كبر 
رًگ : هثبل. ًیست

 اضیب، گزٍُ خًَی



از   مجموعه ای 

علل و متغیرهب  

بر وقوع یک  

رویداد موثر  

 .است

 متغیرهب... 
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ًَع هسئَلیت ّز  ،تؼذاد پزسٌلطشح با تَجِ بِ پيـٌْاددٌّذُ 

هیشاى سبػبت كبر ًیزٍی اًسبًی ثتزای  ٍ سبػبت كبر كل ، یک

سا هـاخص   ٍسبیل ٍ تدْیشات هَرد ًیبس، خذهبت، اخزای طزح

 .كشدُ ٍ بش ايي اػاع ّضيٌِ طشح سا بشآٍسد هي كٌذ

اعتباااس ػاا غ آى سا بصااَست طااشح پيـااٌْادي بااشاي دسخَاػاات  

ِ  )اعتبااس  تااهيي كٌٌاذُ   بِ ػاصهاى پظٍّـي  عشضاِ  ( هعاًٍات تَػاع

 .هي داسد
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