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های پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات مدیریت و  گزارشی از وضعیت طرح .محمدحسینیارمحمدیان ، اهلل هدایتعسگری حسن، قهنویه  :ارجاع

 .0011-0011(: 7)01؛ 0931مدیریت اطالعات سالمت  .علوم پزشکی اصفهاناقتصاد سالمت دانشگاه 
 

 مقدمه

ها  پژوهشی و تولید علم در دانشگاههای مهم  یکی از شاخص
های پژوهشی و  ای برخوردار است، انجام طرح که از جایگاه ویژه

رو  از این. هاست دست آمده از آن تحقیقاتی و انتشار نتایج به
برای های پژوهشی و علمی  شناخت و ارزیابی فعالیت

. گذاری پژوهشی بسیار ضروری است ریزی و سیاست برنامه
ت علمی بالفعل هر مرکز تحقیقاتی و دانشگاه یکی توان و ظرفی
آن مرکز و دانشگاه محسوب  ی های رشد و توسعه از شاخص

ارتقای این توان به بهبود وضعیت تولید اطالعات . شود می
گذاری به  های علمی و سرمایه علمی بستگی دارد که پژوهش

هدف این گزارش توصیف . شود تحقق این مهم منجر می
قیقاتی مصوب مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد های تح طرح

 .سالمت بود
 

 روش بررسی

 019پژوهش تعداد  ی جامعه. تحلیلی است –نوع مطالعه توصیفی
طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت 

های مورد نیاز با  داده. بود 0931تا  0911های  در طی سال
محققین که روایی استفاده از چک لیست تهیه شده توسط 

آن به کمک کارشناسان خبره و  ی صوری و محتوایی و سازه
از روش پایایی مجدد  با استفاده پایلوت ی پایایی آن در یک نمونه

آوری و سپس  مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، جمع( بازآزمایی)

وارد و نسبت به تجزیه و  01ی  نسخه  SPSSافزار آماری در نرم
های  از روشپژوهش با استفاده  ایننتایج  .اقدام شدها  تحلیل آن

و رسم  درصد فراوانی در جداول توزیع فراوانی وآمار توصیفی 
 .ارایه شده استنمودارها 

 
 ها یافته

پیمایشی  –توصیفی ی های مذکور از روش مطالعه تر طرح بیش
 .(0 نمودار)اند  از نوع کاربردی بودهو ( درصد 11)

 17)گرایش موضوعی استفاده شده، مدیریت ترین  بیشهمچنین 
 (.1نمودار )بوده است ( درصد

 91)استادیاری  نیز، علمی ی از نظر مدرک تحصیلی و درجه
ترین  های مختلف بیش در رشته( درصد 03با ) PhDو ( درصد

 (.9نمودار )ها را در برگرفته است  درصد مجریان طرح
 
 مصوب  مرکوز تحقیقوات     529992 ی این گزارش حاصل طرح تحقیقاتی به شماره

آوری دانشوااه   مدیریت و اقتصاد سالمت و با حمایت مالی معاونوت تحقیقوات و فون   

 .باشد علبم پزشکی اصفهان می

دانشوااه   پزشوکی،  دنودان  ی رسانی، دانشوکده  کارشناس ارشد، کتابداری و اطالع -3

 علبم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مرکز تحقیقوات مودیریت و    مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس ارشد، -5

 (نبیسنده مسؤول) یرانااقتصاد سالمت، دانشااه علبم پزشکی اصفهان، اصفهان، 
Email:asgari43@yahoo.com  

تحقیقووات موودیریت و اقتصوواد  مرکووز ریووزی آمبزشووی، موودیریت و برنامووه اسووتاد، -1

 سالمت، دانشااه علبم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
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 های مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  توزیع فراوانی طرح: 1نمودار 

 براساس نوع طرح 1331لغایت  1331های  طی سال

 

 
 های مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  توزیع فراوانی طرح: 2 نمودار

 بر اساس گرایش موضوعی 1331لغایت  1331های  طی سال

 

 
 های مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  توزیع فراوانی طرح: 3 نمودار

 علمی ی براساس رتبه 1331لغایت  1331های  طی سال
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 سکینتبکمینست
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      های مصب  مرکز تحقیقات ارزیابی طرح

 

 
 های مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  توزیع فراوانی طرح: 4نمودار 

 براساس وابستگی سازمانی 1331لغایت  1331های  طی سال
 

الذکر نشاان    های فوق وابستگی سازمانی مجریان طرح 4در نمودار 
 71)عناوان   31دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باا  . داده شده است

طرح تحقیقاتی تصویب شده در مرکز مادیریت و اقتصااد   ( درصد
 .سالمت توانسته است در مقام نخست قرار بگیرد

 
 بحث

با توجه به اهداف و رسالت مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصااد  

جامعه و باازنگری در   سالمت شناخت نیازهای نظام سالمت و
های آینده با توجه به آن و کااهش تصاویب   های سال اولویت

تار باه سامت     پیمایشی و گارایش بایش   -های توصیفی طرح
بخشی ضروری به نظار   ای و بین رشته های کاربردی، بین طرح
 .رسد می
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