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 چكيده

نظام سالالمت و   يها برنامه ييايکالن کشور است که با هدف پو يهاي راهبرد سالمت از زمره سياست يکل هاي سياست :نه و هدفيزم

است ين سين اييبا هدف تب "سالمت يهاي کل سياست 11ماده  ياجرا يبان دهيد"يقاتيطرح تحق. اند ن شدهيشدن سالمت تدو ياجتماع

 .رصد آن اجرا شده است يها ن شاخصييالزم و تع ييران برنامه و مداخالت اجيسالمت و تدو يهاي کل از سياست

 يهالا  در نشسالت . در مراحال  مختلالا اسالتفاده شالد     يفيو توصال  يفي، کي، اسناديا ن مطالعه از انواع مطالعات کتابخانهيدر ا: روش کار

ک يال وعات در ن موضال يدر خصوص ا ياطالعات علم. است مشخص شدندين سيم مختلا مطرح شده در اي، موضوعات و مفاهيکارشناس

نفالع   يذ يهالا  سالازمان ، مالرتب   يهالا  ران برناماله يو مصاحبه با کارشناسان و مالد  ياسناد يق بررسياز طر. شد يآور جمع يمطالعه مرور

، راهبالرد، اهالداف کوتالاه مالدت  و     ي، اهالداف راهبالرد  يشالام  هالدف کلال    11است يبرنامه س يکارشناس يها در نشست. شدند ييشناسا

ت يوضالع . ن شالدند يالي تع ي، اسناديج مطالعات مروريبرنامه براساس نتا ياصل يامدهايرصد کالن پ يها شاخص. ن شدنديمداخالت تدو

  يال تکم يمتمرکالز بالرا   ياز بحال  گروهال  . شالدند  يبررس يها و مداخالت مرتب  در مطالعه اسناد ها، برنامه ن کالن، شاخصيموجود قوان

 يکالن کشالور  يها ج انطباق برنامهيت براساس نتايمداخالت در اولو. ه شدها و مداخالت در حال اجرا استفاد اطالعات در خصوص برنامه

 .ن شدندييتع يشنهاديبا مداخالت پ

ران يار مالد يال سالالمت و رصالد آن را در اخت   يهاي کل سياست 11ماده  ياجرا ين مطالعه اطالعات الزم برايا يدستاوردها :يريگ جهينت

در روش . دهالد  ين طرح را ارائه ميا يشناس مقاله حاضر روش. شود يارائه م يگرياالت دن دستاوردها در مقيا. دهد ينظام سالمت قرار م

ن برناماله،  يتالدو  يناله از منالابع، اطالعالات الزم بالرا    يو اجرا شود که بتوان بالا اسالتفاده به   يطراح يا گونه مطالعه تالش شد مراح  کار به

شالود   ين مطالعه موجال  مال  يدر ا تين مداخالت در اولوييعت يته براکار رف روش به. ت تأمين شوديرصد و مداخالت در اولو يها شاخص

. شالود  يريشالگ ي، پياتيال عمل يها ن و اجرا برنامهيدر تدو يرا داشته و از دوباره کار يجار يها برنامه يلين مداخالت، نقش تکميا ياجرا

 .قرار دهد ييران اجرايزان و مدير ار محققان و برنامهيرا در اخت يمناسب يتواند الگو ين مطالعه ميروش ا

 

 رانياست سالمت، اصالح نظام سالمت، ايس :کليد واژه

 
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 (سنده مسئوليون)ران ي، تهران، ايجهاد دانشگاه يقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتي، مرکز تحقيدرمان يت خدمات بهداشتيرياستاد، گروه مد*  .1

 راني، تهران، ايجهاد دانشگاه يقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتياستاد، گروه سالمت جامعه، مرکز تحق .2
 راني، تهران، ايجهاد دانشگاه يقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتياستاد، گروه ارتقاي سالمت، مرکز تحق .3
 راني، تهران، ايجهاد دانشگاه يقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتي، مرکز تحقيدرمان يت خدمات بهداشتيريار، گروه مديدانش .4
 راني، تهران، ايجهاد دانشگاه يقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتيسالمت، مرکز تحق يار، گروه ارتقايدانش .5
 راني، تهران، ايدانشگاه جهاد يقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتياستاد، گروه سالمت جامعه، مرکز تحق .6
 راني، تهران، ايجهاد دانشگاه يقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتي، مرکز تحقمديريت خدمات بهداشتي درمانيروه گ ،مربي .7
 راني، تهران، اي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکيأت علميار، هياستاد .8
 راني، تهران، ايدرمان و آموزش پزشکانساالن وزارت بهداشت يس اداره سالمت ميي، رMPH يدکتراي پزشکي عموم .9



 ... 11باني اجراي ماده  شناسي طرح ديده روش

623 

 مقدمه

 يهالا  تيال رسالالت خالود فعال   يبخش بهداشت و درمان در راستا

 يهالا  تنوع خالدمات و برناماله  . دياجرا نما ديبا را  يا متعدد و گسترده

از جملاله ابعالاد مختلالا     يحوزه سالمت تحت تأثير عوامال  مختلفال  

و  ينسال ، جيسالن  يهالا  متفالاوت گالروه   يازهايها و ن يژگيسالمت، و

از آنجا . قرار دارد ي، اجتماعي، رواني  خاص جسميبا شرا يها گروه

افالراد جامعاله هسالتند     يها و خدمات تمام ن برنامهيکه گروه هدف ا

 .رديگ يرا در بر م يا ارائه خدمات سالمت سطح گسترده

مناس  به خالدمات   يدسترس يافراد جامعه با برقرار يمند بهره

 يهالا  يگالاار  اسالت يازمنالد س يمنابع، نت يسالمت با توجه به محدود

نظام  يها اصالح مستمر خدمات و برنامه يمناس  و تالش در راستا

ها  يماريب ير در الگوييبا تغ يرات شتابدار اجتماعييتغ. سالمت است

در حوزه سالمت ضرورت اصالحات در نطالام   يو توسعه علم و فناور

هبالود  مختلالا بالا هالدف ب    يکشالورها . دهالد  يش مال يسالمت را افالزا 

و اجالرا   يدر سالالمت اقالدام باله طراحال     يو برابالر  يي، کارآياثربخش

ها با توجه  ن برنامهيا .اند اصالحات در نظام سالمت کشور خود نموده

خالاص هالر کشالور     ياسيو س ي، اقتصاديت شناختي  جمعيبه شرا

 (5-1.)طراحي و اجرا شده است

در متعالدد   ياصالالح  يهالا  ر برناماله ياخ يها ز در دههيران نيدر ا

هالا بالا    ن برناماله يال مجمالوع ا . نظام سالمت کشور انجالام شالده اسالت   

خالدمات،   ييو کارآ يت، اثربخشيفيخدمات، بهبود ک يساز متناس 

افراد جامعه به خالدمات   يمند و بهره يعدالت در برخوردار يبرقرار

رات مثبالت در نظالام سالالمت و    يياند موج  تغ سالمت تالش نموده

 ( 7،6.)سالمت شوند يها شاخص

ازمند يچنان ن سالم هم يا به افراد و جامعه يابين وجود دستيا اب

سالمت افراد به شدت تحت تأثير  از آنجا که. است ياديز يها تالش

د در يال سالالمت با . قالرار دارد  ياسال يو س ي، اقتصالاد ي  اجتماعيمح

ها قرار  ها و همه بخش گااران در همه سطح استيه سيدستور کار کل

 (8.)رديگ

کالالن   يهاي راهبالرد  سالمت از زمره سياست يهاي کل سياست

 ينظام سالالمت و اجتمالاع   يها برنامه ييايکشور است که با هدف پو

ها  ن سياستيک از ايشدن هر  يياجرا. اند ن شدهيشدن سالمت تدو

 ياجالرا . مختلالا اسالت   يهالا  هالا و سالازمان   ت بخالش يال ازمند فعالين

ت يه از ظرفهدف مختلا با استفاد يها گسترده با گروه يها تيفعال

ک يها وجود  ن سياستيک از ايمحور هر  حول-مختلا يها سازمان

نقالش   يا ن برناماله يوجالود چنال  . سازد يم يرا ضرور يبرنامه فرابخش

را مشالالخص و انسالالجام و  يالاليو اجرا يمختلالالا علمالال يهالالا سالالازمان

ن نظالارت و  يچنال  هالم . سالازد  يها را ممکالن مال   تين فعاليب يهماهنگ

 .سازد ير مياست امکانپاياستقرار س يها را در راستا ت برنامهيهدا

مالداخالت   يازمنالد طراحال  يهالا ن  ن سياسالت يک از ايهر  استقرار

نالوع،  )شالان  يها يژگال يست بر حس  ويبا يمداخالت م. مختلا است

ها  ا برنامهيدر قال  خدمات ( مداخله يسطح، گروه هدف و گستردگ

 يادار، يقانون( يها رساختيز)الزامات  ين و طراحييتع. ن شونديتدو

 يبررس. است يها ضرور ارائه خدمات و اجرا شدن برنامه يبرا يو مال

 يازمنالد رصالد دسالتاوردها   يشده ن يمتناس  بودن مداخالت طراح

برناماله   يريکالارگ  و باله  يطراح. است مورد نظر استيمورد انتظار س

درسالت   ينالان از طراحال  ياطم يمناسال  امکالان الزم بالرا    يبالان  دهيد

 .کند يه را فراهم مکپارچيت يمداخالت و حاکم

مقالام معظالم    يابالغال )سالالمت   يهالاي کلال   از سياسالت  11ماده 

، يريپالالا تي، مسالاللوليش آگالالاهيافالالزا": عبالالارت اسالالت از( يرهبالالر

و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعاله در   يتوانمند

ت نهادهالالا و يال تالأمين، حفالال  و ارتقالاي سالالالمت بالا اسالالتفاده از ظرف   

کشور تحت نظارت وزارت  يا و رسانه يموزش، آيفرهنگ يها سازمان

اسالت موضالوعات   ين سيال ا( 9)".يبهداشت، درمان و آموزش پزشالک 

باله   يابين موضالوعات در دسالت  يال ا يتمالام . رديال گ يرا دربرم يمتعدد

 .نقش دارند "ارتقاي سالمت"ه يمفهوم پا

 يهالاي کلال   سياسالت  11ماده  ياجرا يبان دهيد" يقاتيطرح تحق

ن يال ن ايالي با هالدف تب  "(يانقالب اسالم رهبر معظم يابالغ)سالمت 

ن برناماله و مالداخالت   يسالالمت و تالدو   يهاي کل است از سياستيس

. رصالالد آن اجالالرا شالالده اسالالت يهالالا ن شالالاخصيالاليالزم و تع يالالياجرا

مقالاله  . شالود  ين مطالعه در مقاالت مختلا ارائاله مال  يا يدستاوردها

سالندگان مقالاله   ينو. دهالد  ين طرح را ارائاله مال  يا يشناس حاضر روش

را در  يمناسالب  ين مطالعه الگويکار رفته در ا وارند ارائه روش بهديام

 .قرار دهد ييران اجرايزان و مدير ار محققان و برنامهياخت

 

 روش مطالعه

و  يفال ي، کي، اسالناد يا ن پژوهش از انواع مطالعات کتابخانهيدر ا

بالاله  يفالاليمطالعالالات ک. در مراحالال  مختلالالا اسالالتفاده شالالد يفيتوصالال
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مصالالاحبه و بحالال   ،(expert panel) ينشسالالت کارشناسالال يهالالا روش

ک از مراحال  کالار   ياز در هر يبر حس  ن (group discussion) يگروه

 .انجام شد

 يهالاي کلال   سياسالت  11مالاده   ياجالرا  يبالان  دهيال منظور د به

ن اجالزا   يالي ت الزم بود با تبين مداخالت در اولوييسالمت و تع

ن ياست تدويس ياست، برنامه و مداخالت اجراين سيمختلا ا

ت موجالالود يوضالالع. ن شالالونديالاليرصالالد تع يهالالا ود و شالالاخصشالال

، برنامه و مداخالت موجالود مالرتب    يها، اسناد باالدست شاخص

 يمنظالور مراحال  مختلفال    نيبالد . شالود  يبررسال  11است يبه س

 1مراحال  مختلالا اجالرا طالرح در نمالودار      . و اجرا شد يطراح

ز در يک از مراح  نيروش مطالعه در هر . نشان داده شده است

 .رائه شده استنمودار ا

حاصال    ياز دستاوردها يبند کار و جمع ات روشييدر ادامه جز

 .شده استح داده يتوضهر مرحله از مطالعه 

 

 سالمت يهاي کل سياست 11ن ماده ييتب
 يهالالا سالالالمت در نشسالالت يهالالاي کلالال سياسالالت 11مالالتن مالالاده 

موضالوعات  . قرار گرفالت  يق مورد بررسياعضا  گروه تحق يکارشناس

کار  ه بهيم پايمفاه. است مشخص شدين سيدر ا مختلا مطرح شده

نظام سالمت مرتب  بالا   ي، براساس اصطالح کاربرد11رفته در ماده 

 يمنابع علم. شدند ييها شناسا از آن يقيا تلفيک از موضوعات و يهر

ا مختلالا در  يتعالار . و مطالعه شدند ييم شناساين مفاهيمرتب  با ا

جمالوع مسالتندات و   از م 11اسالت  يم مالرتب  باله س  يخصوص مفالاه 

ا خالصاله و  يتعالار .استخراج شالدند  يمورد بررس( منبع 151)منابع

براسالاس اطالعالات    11اسالت  يه سيال م پايدر خصوص مفاه يکاربرد

 .ن شدنديتدو 11است يشده و متناس  با س يآور جمع يعلم

 

 سالمت يهاي کل سياست 11نفع ماده  يذ يها سازمان
ران يشناسالان و مالد  و مصالاحبه بالا کار   ياسناد يق بررسياز طر

نفالع   يذ يهالا  ، سازمان11است يه سيم پايمرتب  با مفاه يها برنامه

ک يال نفالع باله تفک   يذ يهالا  سازمان. شدند يياست شناساين سيدر ا

تالالش شالد،   . ن شالدند يالي تع 11است يکار رفته در س ه بهيم پايمفاه

و نقش  11است يعالوه بر نام سازمان، بخش مرتب  از سازمان به س

 .ز مشخص گرددياست نين سيا يآن در اجرا

 11، مداخالت و اثر مداخالت مااده  يبرنامه راهبرد
 سالمت يهاي کل سياست

ک از موضوعات يبا توجه به شأن هر  يکارشناس يها در نشست

، يشالام  هالدف کلال    11اسالت  ي، برناماله س 11است يدر س يمطرح

مالداخالت  . ن شدنديمدت تدو ، راهبرد، اهداف کوتاهياهداف راهبرد

ن اثالر مالورد انتظالار از    يچنال  مدت برنامه و هم توجه به اهداف کوتاه با

 .ن شدنديمداخالت تدو

شام  هدف  11است يس ياجرا ياز اجزاي برنامه راهبرد يبرخ

است يس يهدف برنامه، راهبرد اجرا يها ، گروهي، اهداف راهبرديکل

مالدت   اهالداف کوتالاه  . است استخراج شالد يم از متن سيطور مستق به

اسالت و  يم مالرتب  باله اهالداف س   يبا توجه باله مفالاه   يراهبردبرنامه 

. ن شالدند ييدهند تع ين اهداف را تحت تأثير قرار ميکه ا ييها برنامه

به اهداف با توجه به دانش موجود  يابيدست ياز برايمداخالت مورد ن

. ن شالدند يهالا و مالداخالت ماللثر بالر اهالداف تالدو       در خصوص برنامه

س اثالر مالداخالت ارتقالاي    ي، مالاتر منظور توسعه مناس  مداخالت به

و  يک اهالداف راهبالرد  يال باله تفک ( 11اسالت  يس يهدف کل)سالمت 

ن يرفالت و برگشالت بال    يک بررسال يال در . ن شديهدف تدو يها گروه

مداخالت .   شديمداخالت و اثر مورد انتظار فهرست مداخالت تکم

که توسعه و بهبود آن از  ييها ک از برنامهيک هر يبه تفک يشنهاديپ

 .شد يبند مدت برنامه بود دسته وتاهاهداف ک

 

 سالمت يهاي کل سياست 11رصد ماده  يها شاخص
 11اسالت  يکالالن س  يها ، شاخصيکارشناس يها در نشست

ج مطالعالات  يبرنامه براسالاس نتالا   ياصل يامدهايمنظور رصد پ به

ها  ن شاخصياطالعات مربوط به ا. ن شدندييتع ي، اسناديمرور

ان يال توانند محاسالبه و ب  يزان و سطح ميصورت م از بهيبرحس  ن

 .شوند

بالر  ( ارتقاي سالالمت ) 11است يکه مداخالت برنامه س يياز آنجا

رات ييال از تغ. سالمت اثرگاار خواهد بود يمل يها شاخصاز  يا دسته

سنجش اثر مالداخالت برناماله ارتقالاي سالالمت      يها برا ن شاخصيا

 يملال  ياهال  از مجمالوع شالاخص   ييهالا  لاا شاخصبهره برد،  توان يم

قالرار   11اسالت  يز که تحت تأثير مالداخالت مالرتب  بالا س   يسالمت ن

سالالمت مجموعاله    يملال  يهالا  شالاخص . شالدند  ييرند شناسالا يگ يم

 است کاله توسال  وزارت بهداشالت، درمالان و آمالوزش       ييها شاخص
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 1385اطالعالات در سالال    يت آمالار و فالن آور  يري، مرکز مديپزشک

 .روز شده است و به ينيبازب 1387ن و در سال يتدو

 يابيارزشال  يمناسال  بالرا   يهالا  س اثر مالداخالت، شالاخص  يماتر

 .سازد ي  آنان را فراهم ميمداخالت و اصالح و تکم

 

 يهاي کل از سياست 11ماده  يت موجود اجرايوضع
 سالمت
اسالناد  )ن کالالن  يها، قوان ت موجود شاخصين مطالعه وضعيدر ا

براساس اسناد  11است يها و مداخالت مرتب  با س نامه، بر(يباالدست

  اطالعات يتکم يمتمرکز برا ياز بح  گروه. شدند يموجود بررس

 يبهداشالت، درمالان و آمالوزش پزشالک     خصوص مالداخالت وزارت  در

 يکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يياز آنجا. استفاده شد

هالا و مالداخالت در    است اسالت برناماله  ين سيا ياجرا يعنوان متول به

 .قرار گرفت ين وزارتخانه مورد بررسيحال اجرا در ا

 

مااده   ياجرا تيدر اولو يها رساختيمداخالت و ز
 سالمت يهاي کل از سياست 11

در  يشالنهاد ين مجموعاله مالداخالت پ  يت از بيمداخالت در اولو

ن مالداخالت براسالاس   يال ار انتخالاب ا يال مع. ن مطالعه انتخاب شدنديا

 يمداخالت. در حال اجرا است يها تيها و فعال رنامهت موجود بيوضع

عنوان  پرداخته نشده است به يزان کافيها به م حاضر به آن که درحال

تالالش شالده اسالت در انتخالاب     . ت قالرار گرفتنالد  يمداخالت در اولو

جاد يا. ز توجه شوديها ن آن يياجرا يازهايش نيمداخالت به وجود پ

مداخالت از  يو استمرار اجرا يريپا امکان يالزم برا يها رساختيز

ان ذکالر  يشالا . است 11است يس يدار در اجرا تيو اولو يامور ضرور

هالا براسالاس    ر ساختين زيجاد ايا ياز براين کالن مورد نياست قوان

 .ن مطالعه در کشور وجود دارديج اينتا

 

 يريگ جهيبحث و نت
 11مالاده   ياجالرا  يه اطالعالات الزم بالرا  يال ن مطالعه تهيهدف ا

و رصالد آن  ( يمقام معظالم رهبالر   يابالغ)سالمت  يهاي کل استسي

هاي کالن و  سالمت از سياست يهاي کل که سياست يياز آنجا. است

ازمند مالداخالت متعالدد توسال     يآن ن يکشور است، اجرا يراهبرد

را  يک برناماله فرابخشال  يال ن ين امر تدويا. مختلا است يها سازمان

 يا گوناله  د مراح  کار باله در روش مطالعه تالش ش. سازد يم يضرور

، يو مال ينه از منابع زمانيو اجرا شود که بتوان با استفاده به يطراح

رصد و مالداخالت در   يها ن برنامه، شاخصيتدو ياطالعات الزم برا

 .ت تأمين شودياولو

ن مطالعه تالش شد بالا در  درسالت موضالوعات مختلالا     يدر ا

و  يماله راهبالرد  سالالمت برنا  يهاي کل از سياست 11مطرح در ماده 

ن يالي اسالت، تع يبه اهداف مورد نظالر س  يابيدست يمداخالت الزم برا

چون نالوع، سالطح،    يها يژگيشده از نظر و يمداخالت طراح. شوند

صورت خالدمات و   مداخله متفاوت بوده و به يگروه هدف و گستردگ

منظالور   مالداخالت الزم باله  . ن شدنديمختلا تدو يها در قال  برنامه

ارائاله   يبالرا  يو مالال  ي، اداريقالانون ( يهالا  رساختيز)تأمين الزامات 

 يشالنهاد ين و در مالداخالت پ يز تدويها ن خدمات و اجرا شدن برنامه

 .ارائه شدند

هالا و   با برنامه يشنهادياز تداخ  مداخالت پ يريشگيمنظور پ به

ن يال بالا ا  يکالالن کشالور   يهالا  مداخالت در حال اجرا، انطباق برنامه

عالوه بر اسالناد   ين بررسيدر ا. شد ين مطالعه بررسيمداخالت در ا

 يز استفاده شد تا امکان پوشش خال هاين يفياز مطالعه ک يا برنامه

ت يج وضع موجود مداخالت در اولويبراساس نتا. ديفراهم آ ياطالعات

ن مداخالت نقش يا ي  اجراين ترتيبد. ديشنهاد گرديو پ ييشناسا

در  يدوبالاره کالار   را خواهالد داشالت و از   يجالار  يهالا  برنامه يليتکم

 .خواهد کرد يريشگي، پياتيعمل يها ن و اجرا برنامهيتدو

ن يال هالا در ا  ن شالاخص يو تالدو  ييکار رفته در شناسالا  کرد بهيرو

مالاده   يينهالا  يآمالدها  يبه پال  يابيزان دستيم يبر بررس مطالعه عالوه

متناسال    يابي، با سنجش اثر مورد انتظار از مداخالت، امکان ارز11

ر يپالالا آن را امکالان  يشالالده و نحالوه اجالرا   يراحال بالودن مالداخالت ط  

در حالال سالنجش در    يمل يها شاخص يين شناسايچن هم. سازد يم

رنالد امکالان   يگ يقرار مال  11است يکشور که تحت تأثير مداخالت س

هالا را   ن شالاخص يال   رونالد ا يسنجش اثر مداخالت با استفاده از تحل

 .ندينما يفراهم م

، يت سالطح آگالاه  يوضع يابين مطالعه امکان ارزيا يدستاوردها

و مشالارکت آحالاد مختلالا جامعاله در      ي، توانمنالد يريپا تيمسئول

. ديال نما يتأمين، حف  و ارتقالاي سالالمت افالراد جامعاله را فالراهم مال      

وزارت بهداشالت،   يهالا  ارتقالاي برناماله   ين مداخالت الزم برايچن هم

، يفرهنگال  يهالا  ر نهادهالا و سالازمان  يو سالا  يدرمان و آموزش پزشک
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، يش سالالطح آگالالاه يکشالالور در امالالر افالالزا   يا و رسالالانه يآموزشالال

و مشالارکت آحالاد مختلالا جامعاله در      ي، توانمنالد يريپا تيمسئول

 .دينما يتأمين، حف  و ارتقاي سالمت افراد جامعه را مشخص م

شناسالي مطالعاله    نمايالد ايالن مقالاله فقال  باله روش      يادآوري مي

. پالردازد  مالي  "سالالمت  يکل يها استيس 11ماده  ياجرا يبان دهيد"

 .ن شده استيتدو يگريمطالعه در مقاالت د ياصلج ينتا

 

 سهم نويسندگان
، ها آوري داده جمع، طراحي و تدوين مطالعه: يفرانالالالک فالالالرزد 

 نگارش مقاله، ها تحلي  داده

در  يهمکالار : پرسالت  نيالي و افسالون آ  يقيال صالد يال ، ژيمنتظر يعل

 هنگارش مقالو ها  تحلي  داده، ها آوري داده جمع، طراحي و تدوين مطالعه

 .اند داشته يطرح همکار يسندگان در اجراير نويسا

 

 تشكر و قدرداني
ت يال و بالا حما  يبه سفارش فرهنگستان علوم پزشکهش وژاين پ

انجالام   يو جهالاد دانشالگاه   يمشتر  فرهنگستان علوم پزشالک  يمال

قالات سالنجش سالالمت، پژوهشالکده علالوم      يمرکالز تحق . شده اسالت 

جالرا پالژوهش را   و ا يت طراحال يمسالئول  يجهالاد دانشالگاه   يبهداشت

صالاح   نويسندگان قدرداني خود را نسبت به  عهده داشته اسالت  به

در تحقالق   ي، نقش ماللثر يعلم يها که با شرکت در نشست ينظران

ن و يران، مسالالئوليمالالدژه يالالو انالالد بالاله ن پالالژوهش بالالر عهالالده داشالالتهيالالا

 يکارشناسان ادارات مختلا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

ه اطالعالات از  يآنان در ته يو همکار يفيکننده در نشست ک شرکت

اين . ديال نما يمانه اعالالم مال  يها و مداخالت در حال اجالرا صالم   برنامه

ساله و  ييئت ريهائبه الش بيت و نظارت ي، هدايريگيپمطالعه مرهون 

، دکتالر  يزيال دون عزيال س، دکتالر فر يالي ر يان دکتر مرنالد يجناب آقا

 يزچال ين محتالرم علمالي و سالرکار خالانم دکتالر تبر     يمعالاون  يمحقق

و ارزشيابي فرهنگستان علوم پزشالکي ايالران و    يسنج سرپرست علم

شکر الميمانه تالصاز آنان سيله و است؛ بديندکتر مجدزاده ناظر طرح 

ه الال ا فاطماله خانمسرکار در پايان الزم است از . دياالنم يمدرداني الو ق

 يالزم بالرا  يهالا  يهمالاهنگ که در زاده  االسالالم  خينا شال يو مي الرياض

اري الال ه همکالال ن مطالعالال اي يفال ينشسالت ک  يزارطرح و برگال  ياجرا

 .اند تشکر و قدرداني نمايد داشته
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Abstract 

Background and Aim: Overall health policies are one of the major macroeconomic policies that 

are designed to dynamize the health systems and socialize health plans. The research project 

"Observation of the Implementation of the Article 11 of General Health Policies" aimed at 

explaining this policy, formulate the implementation program, defined necessary interventions and 

determine its monitoring indicators. 

Method: In this study, a variety of library, documentary, qualitative and descriptive studies were 

used in different stages .At the expert panels, the various issues and concepts of this policy were 

identified. Scientific information about these topics was collected in a review study. Stakeholders 

were identified through documentary reviews and interviews with experts and program managers. 

General objectives, strategic objectives, strategy, short-term goals and interventions were defined in 

expert panels. Focus group discussions were used for gathering complementary information about 

the plan and in process interventions. In priority interventions were proposed by considering 

national plans and policies. 
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Discussion: The findings of this study provide health authorities the needed information to 

implement Article 11 of the general health policies and to monitor it. These achievements are 

presented in another paper. The methodology of this project is presented here. By this methodology 

it was tried to define information needed, monitoring indicators and in-priority indicators with 

considering optimal use of resources.  The method could prevent of duplication of formulation and 

implementation of operational programs and could provide a good model for researchers, planners 

and executives. 
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