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 «دور اندیشی و اقدام قوی استپیروزی حاصل »

 امیرالمومنین علی )ع(          

 

 رپیشگفتا

سازی خدمات و تسهیالت مناسب برای تامین سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی انساان از جملاه فراهم

ه بالقوهای سیستماتیک و تفاوت عدالت در سالمت به مفهوم نبود. شمار می رودحقوق پایه و نیازهای اساسی به

های اقتصادی، اجتماعی، دموگرافی قابل برطرف کردن در یک یا چند جنبه از سالمت در یک جمعیت و زیرگروه

مت را سازمان جهانی بهداشت نابرابری در سال است. اهمیتبا  بسیارمقوله ای  ، و از این روباشدمی و جغرافیایی

هاای مختلاف اجتمااعی های اجتمااعی نن در گروهکننده به صورت تفاوت در وضعیت سالمت یا توزیع تعیین

شود. عوامال بسایاری بار عدالتی در سالمت نامیده میهای قابل اجتناب و غیرعادالنه بیکند. تفاوتتعریف می

 .وضعیت سالمت و توانایی کشورها در ارائه خدمات سالمت باکیفیت به جمیعت تحت پوشش خود تااییر دارناد

ون یندهای بیولوژیک تقریبا یابت هستند، اما برخی دیگار هم اامانند عوامل ژنتیکی یا فربرخی از این عوامل 

 باشند. بخش زیادی از سالمت خارج از حیطاه کنتارل وزارتشرایط اجتماعی و اقتصادی افراد نسبتا متغیر می

های کننادهیینبار ساالمت را تع ماثیرباشد. این عوامال خاارجی عنوان متولی اصلی سالمت، میبهداشت، به

های اجتمااعی ساالمت باه شارایط اجتمااعی و کنندهنامند. تعیینهای اجتماعی میاجتماعی سالمت یا ریشه

 ومثال شرایط اسکان، سیستم نموزشای  برای - اقتصادی محیط زندگی افراد اشاره دارند که اغلب یابت نیستند

 درنمد سرانه کشور محل زندگی. 
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های اجتمااعی ساالمت، بایسات ضامن در نظار گارفتن ریشاهبخش باودن میهای ساالمت بارای ایارنظام

تواناد ناد. هماین موضاوی میهماهنا  نمای -هاای خاا ویژه گروهباه -خدمات خود را با نیازهای جواماع 

هاای ساالمت باه اهاداف های طراحای شاده توساط نظامریشه اصلی این مورد باشد کاه بسایاری از برناماه

های اجتمااعی منجار باه یابناد. ناعادالتی در ریشاهدسات نمی -مارتبط باا عادالتویژه اهاداف به –خود 

 ،های اجتمااعی ساالمت مانناد بیکااری، اعتیاادشاود، بناابراین توجاه باه ریشاهناعدالتی در پیامادها می

در  خانماانی، طاالق، فارار از خاناه و ... دارای نقاش بسازاییکودکان خیاباانی، حاشایه نشاینی، فحشاا، بی

 باشند.یمهای سالمت در جوامع مختلف سالمت و کاهش ناعدالتی تامین

هااای اساساای در برقااراری عاادالت، یکاای از گام بهداشااتسااازمان جهااانی  2008براساااگ گاازارش سااال 

« بلنادی»و « عما »، «وساعت»سوی پوشاش همگاانی خادمات باا توجاه کاافی باه ساه وجاه  حرکت به

چاه »و « چاه خادماتی ارائاه شاود»، «پوشاش باشاندچاه جمعیتای تحات »عبارت دیگر،  پوشش است. به

هاای پایش رماانی از چالشد -عادالت در خادمات بهداشاتی. نیال باه ها پوشش داده شودسهمی از هزینه

هاای قابال کاه باه صاورت عملیااتی باه حاداقل رسااندن نابرابری روی سیاستگذاران حوزه ساالمت اسات

مزایااا و ایی از مااردم کااه دارای سااطوف مختلااف هاااجتناااب در سااالمت و عواماال مااویر باار نن بااین گروه

عریاف اعتبار باا توجاه باه موقعیات افاراد در جامعاه هساتند، ت و قدرت، یروت،امتیازات اجتماعی از جمله 

 . شده است

مندی و دسترسی عادالناه ماردم باه خادمات بهداشاتی درماانی و توزیاع بهیناه ننهاا از اهمیات باه بهره

وردار اسات. در جمهاوری اساالمی ایاران نیاز مقولاه عادالت در ساالمت های ساالمت برخاسزایی در نظام

های تارین دغدغاههاای موجاود در وضاعیت ساالمت ماردم یکای از مهمهمواره ماد نظار باوده و نابرابری

 20انداز های ساالمت اسات. در اساناد بااال دساتی مانناد قاانون اساسای، ساند چشامگذاران نظامسیاست

اقتصااادی اجتماااعی و فرهنگاای چهااارم و پاانجم و نیااز در طاارف تحااول نظااام های توسااعه ساااله، برنامااه

 اسات قاانون برناماه ساوم توساعه نماده 193درمااده سالمت موضوی عدالت مورد تأکید قرار گرفته اسات. 

که به منظور تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بساتری مناساب باا نیااز در نقاال مختلاف کشاور، باا در 
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ل مهاام  قاباال دسااترگ بااودن خاادمات باارای نحاااد مااردم و جلااوگیری از نظاار گاارفتن دو عاماا

بندی خادمات درماان بساتری باا جباران هزیناه نقال و انتقاال های خارج از حد نیاز، ساط گذاریسرمایه

های تر توساط دولات، حساب تخصای بیماران و حفا  ساهم بساتری بیمااران اعزامای از ساطوف پاایین

باه تفکیاک شهرساتان صاورت خواهاد گرفات. هرگوناه احادا،، ایجااد، های اساتقرار نن، مختلف و محل

هااای درمااان بسااتری کشااور و هم نااین اختصااا  نیااروی انسااانی جهاات ارائااه توسااعه، تجهیااز ترفیت

برناماه چهاارم نیاز  90بندی خادمات درماانی کشاور خواهاد باود. در مااده خدمات درمانی مطااب  ساط 

 بهداشاتی خادمات باه ماردم عادالناه دسترسای در تاوزیعی تعادال ارتقای منظوربه است کهمقرر گشته 

 درماانی و بهداشاتی هایازهزیناه پذیرنسایب و درنمادکم خانوارهاای ساهم کااهش در جهت و درمانی و

 مشاارکت شااخ  گیارد کاه صاورت نحویباه بایاد درماانی و بهداشاتی و امکاناات مناابع توزیاع ننها

 سای از حاداکثر ساالمت هایهزیناه از ماردم ساهم و یاباد ارتقاا( ٪90) مردم به نود درصاد مالی عادالنه

 باه ساالمت تحمال غیرقابال هایهزیناه از پذیرنسایب خانوارهاای و میازان نیاباد افازایش( ٪30) درصد

 اجتمااعی، یباات و عادالت اساتقرار منظورباه نیاز مکلاف شاده باود، یابد. دولت کاهش (٪1) درصد یک

 درنماد عادالناه توزیاع و درنمادی هاایدهک فاصاله کااهش اقتصاادی،و  اجتمااعی هاینابرابری کاهش

 هدفمناد و کارنماد تخصای  طریا  از فقارا، و توانمندساازی محرومیات و فقار کااهش نیاز و کشور در

 اجارا باه را اجتمااعی و عادالت فقرزدایای جاامع هایپرداختی، برناماه هاییارانه و اجتماعی تامین منابع

 .بگذارد

مورد  سالمت تامین کلیدی مساله اهمیتعدالت و  نیاز به برنمده از هایو چالشپیشگفت  مشکالتپاسخ به در 

 باا ایان وجاود. شودمیمشخ   سالمت هایبه نابرابریبیش از پیش ، توجه اشاره در قوانین و اسناد باالدستی

 .یک چالش مطرف است هنوز هم به عنوان کشورها و در سراسر در طول زمان سالمت نابرابری گیریاندازه

 با 1396 مهرماه از رسما فعالیت خود را وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، لت در سالمتمرکزتحقیقات عدا

نظام سالمت نغاز کرد. این  ارتقا عدالت و بهبود کاراییانجام پژوهش های مورد نیاز نظام سالمت با محورهدف 

 خود های گوناگونی در راستای اهداف بلندمدتبه انجام فعالیتکنون رکز در مدت کوتاه استقرار خود تام
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 عدالت،های مرتبط با مند به انجام پژوهشافراد عالقه و همکاری با ها عالوه بر جذباین فعالیت پرداخته است.

نظام  کارایی ،های اجتماعی مرتبط با نظام سالمتنسیبهای در زمینهگوناگون تحقیقاتی  طرف های شامل اجرای

های تخصصی برگزاری نشست ه است. هم نین دربودمبادرت  تقاضای القایی و فساد در نظام سالمت ،سالمت

المللی کارایی با متعدد با اساتید و خبرگان و برگزاری کارگاه بین نشست ،با دیگر مراکزهمکاری  ،سالیانه

به عالوه این مرکز به طور رسمی به عنوان مرکز  است.نموده اقدام  سسه ملی تحقیقات سالمتثهمکاری م

گزارش حاضر با تحقیقات مولفه های اجتماعی مویر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده است. 

 تهیه شده است.  1397و  1396های سال های تمرکز بر فعالیت

 

 انداز مرکز چشم

، عنوان مرکازی پویااساالمت، طای پانج ساال نیناده باهسعی ما بر نن است تا مرکز تحقیقاات عادالت در 

های عادالت در ساالمت، در ساط  شااخ بهباود  طریا  جامعاه از ساالمت ساط  ر ارتقادر و نونو پیشرو

هااا و هااای بنیااادی و کاااربردی و عرااویت در طرفالمللاای، مطاارف گااردد و بااا اجاارای پروژهملاای و بین

المللای و همکااری در ساازمان جهاانی بهداشات و افازایش رتباه و امتیااز عملکارد مرکاز، های بینانجمن

تای ها و مراکاز دولعنوان اولویات هماه ساازمانبتواند موضوعات ارتقاء ساالمت و عادالت در ساالمت را باه

 دست یابد. «پژوهشکده عدالت در سالمت»و غیردولتی مطرف نماید و به عنوان 

  مرکز رسالت

 اینگونه رهبری معظم مقام اخیر سخنان در باشد؛ کمااینکهمی هادولت و جوامع همه دغدغه عدالت حثب همواره

امان با توجه به این مهم، وضعیت نابسا ".ایممانده عقب که کنیممی اقرار «عدالت» زمینه در" است گردیده بیان

خداوناد و در پرتاو ایماان و کوشاش های اجتماعی و کارایی در نظام سالمت کشور، با تکیه بار قادرت نسیب

شده جمعی و در مسیر تحق  نرمان جامعه سالم، مرکز تحقیقاات عادالت در ساالمت، وابساته باه ریزیبرنامه

 الذکر تاسیس شده است و رسالت دارد: دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جهت حل مشکالت فوق
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 هاای عادالت در ی و اجارای پژوهشهاای علمای تخصصای و از طریا  طراحاگیری از ترفیتبا بهره

ای مارتبط، باه تولیاد های اجتمااعی ساالمت و ساایر موضاوعات میاان رشاتهکنندهسالمت، تعیین

 زد؛پروری و نونوری بپرداعلم، ایده

 گذاران نظاام در اختیار مدیران و سیاست گیریتصمیم برای الزم نگر، شواهدهای جامعبا اجرای پژوهش

رتقاء اها منجر به تامین، حف  و گیریتا با ایجاد رویکرد عالمانه، مداخالت و تصمیمسالمت فراهم نماید 

 گردد؛رفاه و سالمت جامعه و هم نین ایجاد عدالت در سالمت 

 بخشای های درون بخشای و برونبا تبیین مفهوم عدالت در سالمت و نقش نن در سالمت برای سازمان

 دار گردد؛تر را عهدهزندگی سالم سالمت و دستیابی بهام سالمت، نقش و مسئولیت ارتقاء نظ

 کننده سالمت بخشی و مشارکت مردمی، به ارتقا وضعیت عوامل اجتماعی تعیینبا تاکید بر همکاری بین

 در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بپردازد.

 

  مرکز هایارزش

 هاپژوهشهای اسالمی در انجام رعایت اصول اخالق و ارزش 

  حف  و تعالی کرامت و شان انسانی 

  های مساوی در برخورداری از سالمت برای نحاد جامعهایجاد فرصت»تکریم نرمان» 

 ارج نهادن به خالقیت و نونوری 

 بخشیهای بینها و همکاریارزش نهادن بر فعالیت 

 های اجتماعی و فرهنگی جامعهمد نظر قرار دادن ارزش 

 عی و کار تیمیحمایت از مشارکت جم 

  راهبردیتعهد به بیانیه رسالت و اهداف 

 کمک به بهبود رفاه اجتماعی و تحق  بخشیدن به مفهوم انسان توسعه یافته 
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 مرکز  اهداف کلی

 طری ؛ از کارا و خدمت ارائه عادالنه نظام استقرار

 ساالمت و های ایجاد دسترسی عادالنه به خادمات ساالمت، حفاتات ماالی ماردم در مقابال هزیناه

 های سالمت؛های مشارکت عادالنه مردم در هزینهبهبود شاخ 

 :طری  از سالمت کنندهتعیین اجتماعی عوامل وضعیت بهبود

 پیامادهای کااهش و ساالمت و درنماد در ناابرابری کااهش طریا  از اجتمااعی طبقه فاصله کاهش 

 هااایگروه میااان در اجتماااعی اقتصااادی وضااعیت تناازل از ناشاای پیشااگیری و بیماااری نااابرابر

 سالمت؛ هایمراقبت با مرتبط مداخالت توسط شوندمی بیماری دچار پذیرکهنسیب

  طری ؛ از جامعه سالمت بر تاییرگذار اجتماعی هاینسیب کاهش

 هاای متاولی های اجتمااعی و کماک باه نهادافزایش نقش تولیتی وزارت بهداشت در حاوزه نسایب

 ها.یکدیگر و اصالف سیاستهای اجتماعی در همکاری با نسیب

 

  راهبردیاهداف 

 سالمت در عدالت حوزه هایپژوهش کیفی و کمی بهبود

 ها و طراحی مداخالت ریزیبرنامهها، گذاریفرنهم نوردن امکان کاربست نتایج ننها در سیاست 

 افزایش تولیدات علمی مرکز تحقیقات عدالت در سالمت 

 نیروی انسانی در مرکز های الزم جهت تربیتایجاد زیر ساخت 

 های ملی در سط  سیاستگذاری و مدیریتیفراهم نمودن بستر تبادل همکاری 

 المللیهای بینفراهم نمودن بستر تبادل همکاری 

 

 همکاران و ساختار سازمانی مرکز
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 پژوهشی هایپروژه

جرا ا از سراسر کشوردر حوزه عدالت و کارایی با همکاری متخصصان مربوطه کالن دو پروژه طی دوسال اخیر 

 . شده است

 د شد. نخواهمعرفی های در دست اقدام های اتمام یافته و در ادامه پروژهابتدا پروژه

 یافتهاتمام هایپروژه

  کارایی کالن پروژه

های ذیاربط و گزارش نهایی نن به سازمان است رسیده اتمام بهکه اکنون  باشدمی پروژه زیر 8 شامل پروژه این

 تقدیم شده و در حال تهیه مقاالت نن هستیم.
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محور اول
ام جمهوری اسالمی ایران و بررسی علل و عوامل ناکارایی در نظتعیین میزان کارایی نظام سالمت 

سالمت کشور و ارائه راهکارهای اجرائی جهت ارتقا کارایی نظام سالمت 

        مرحله چهارم
                    

                    
     

           مرحله سوم
                       
                      

      ؛مرحله اول
                   
               

            مرحله دوم
                      
                      

    

                                                                                                
                          

                                                                                             

                                                        

                                                          UHC 

                                                                                                           
                

                                                             

                                                         UHC 

                                                             

 

 

 

 مجری اهداف عنوان زیر پروژه ردیف
و  مجریان

 همکاران

1 

های پژوهشی و سازی اولویتنهایی

های ورودی و خروجی قابل شاخ 

های سنجش استفاده برای هریک از پروژه 

 کارایی

های پژوهشی و شناسایی شناسایی اولویت

های ورودی و خروجی قابل شاخ 

های سنجش استفاده برای هریک از پروژه

 کارایی

مرکز 

تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

دکتر عفت 

 محمدی

2 

گیری کارایی نظام سالمت ایران در اندازه

المت در مقایسه با کشورهای با تولید س

 روبه باالمد متوسط درن

تعیین نمره کارایی نظام سالمت ایران در 

میان کشورهای با درنمد متوسط روبه باال 

 در تولید سالمت

مرکز 

تحقیقات 

عدالت در 

دکتر عفت 

 محمدی
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تعیین شاخ  مالم کوئیست نظام سالمت 

ایران در میان کشورهای با درنمد متوسط 

 روبه باال در تولید سالمت

 سالمت

3 
های گیری و مقایسه کارایی استاناندازه 

 کشور در تولید سالمت

تعیین شاخ  مالم کوئیست نظام سالمت 

ایران در میان کشورهای با درنمد متوسط 

روبه باال در دستیابی به پوشش همگانی 

 سالمت

مرکز 

تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

 سمیه دکتر

 نوری حکمت

های کشور در تعیین نمره کارایی استان

 سالمت تولید

4 
گیری و مقایسه کارایی نظام سالمت اندازه

 UHCایران در دستیابی به 

تعیین نمره کارایی نظام سالمت ایران در 

میان کشورهای با درنمد متوسط روبه باال 

 در دستیابی به پوشش همگانی سالمت

مرکز 

تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

دکتر حانیه 

السادات 

های کوئیست استانتعیین شاخ  مالم  سجادی

 کشور در تولید سالمت

5 
های گیری و مقایسه کارایی استاناندازه

 UHCکشور در دستیابی به 

های کشور در تعیین نمره کارایی استان

 دستیابی به پوشش همگانی سالمت
مرکز 

تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

دکتر حانیه 

السادات 

 سجادی

 هایتعیین شاخ  مالم کوئیست استان

کشور در دستیابی به پوشش همگانی 

 سالمت

6 
های بررسی میزان کارایی بیمارستان

 دانشگاهی کشور

های بررسی میزان کارایی بیمارستان

 دانشگاهی کشور

مرکز 

تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

دکتر عفت 

 محمدی

8 

های اولیه گیری کارایی نظام مراقبتاندازه

سالمت و نظام بیمارستانی کشور در 

مقایسه با کشورهای منتخب ) با درنمد 

 متوسط رو به باال(

های اولیه گیری کارایی نظام مراقبتاندازه

سالمت و نظام بیمارستانی کشور در 

مقایسه با کشورهای منتخب ) با درنمد 

 متوسط رو به باال(

مرکز 

تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

خانم لیال 

حسینی، خانم 

 زهرا گودرزی

 

 

 حال اجرا:های درپروژه

 

 همکاران طرف مجریان طرف اهداف عنوان پروژه ردیف

1 
های و تحلیل نسیب  شنناسایی

 اجتماعی مرتبط با نظام سالمت

های اجتماعی مرتبط استخراج نسیب

با نظام سالمت و ارتبال هریک از 

مرکز تحقیقات 

عدالت در 

محمد مهدی کیانی، 

، خانجانخانیخاطره 
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 فرمهدی رضایی سالمت مربوطههای ها با سیاستنسیب

2 

های مرتبط با تحلیل جامع سیاست

عدالتی در نظام سالمت و کاهش بی

 ارائه راهکارهای سیاستی

 

ها و تاییر نن بر شناسایی سیاست

سه بعد عدالت در دسترسی، تامین 

مالی و نتایج و نیز اهداف کاربردی 

های یافتن نقال ضعف و قوت سیاست

عدالتی در نظام مرتبط با کاهش بی

ها و سالمت و تدوین سیاست

هایی در راستای دستیابی به برنامه

 عدالت در سالمت کشور

مرکز تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

نرین  نیدین دکتر

 خصال

3 

بررسی تاییر تقاضای القایی در 

ناکارنیی نظام سالمت: مطالعه ملی 

های تقاضای القایی برای برنورد میزان

پایی و بستری در خدمات منتخب سر

 ایران

برنورد میزان و درجه تقاضای القایی 

در خدمات منتخب سرپایی در نظام 

 سالمت ایران

شناسایی ایر طرف تحول سالمت 

دهنده روی تقاضای القایی ارائه

خدمات منتخب سرپایی در نظام 

 سالمت ایران

تعیین خدمات سرپایی با بیشترین 

 دهندهمقادیر تقاضای القایی ارائه

خدمات منتخب سرپایی در نظام 

 سالمت ایران

مرکز تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

سیروگ دکتر 

 نیاعلی

4 

خواری در پزشکی از بررسی سهم

شناختی، اخالقی، فقهی، منظر جرم

 شناختی در ایرانحقوقی و جامعه

خواری در پزشکی از مطالعه سهم

شناختی، اخالقی، فقهی، منظر جرم

 ختی در ایرانشناحقوقی و جامعه

مرکز تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

 عباسیمحموددکتر 

5 

بودن  ینزول ای یصعود یبررس

 رانیدر نظام سالمت ا بیاز ج پرداخت

 (بی)عدالت در پرداخت از ج

باودن  ینزولا ایا یصعود تعیین -

 ییدر خدمات سرپا بیپرداخت از ج

باودن  ینزولا ایا یصعود تعیین -

 یدر خدمات بستر بیپرداخت از ج

باودن  ینزولا ایا یصعود تعیین -

 یدر خانوارهااا بیااپرداخاات از ج

 یشهر

باودن  ینزولا ایا یصعود تعیین -

 یدر خانوارهااا بیااپرداخاات از ج

 ییروستا

مرکز تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

دکتر فرهاد حبیبی 

نوده، بهمن 

خسروی، جواد 

زاده، قاسم ابراهیم

 رجبی

6 

بررسی نابرابری در پیامدهای بارداری 

نوزادی در زنان شاغل و غیرشاغل و 

تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

98-1397 

تعیین ناابرابری پیامادهای پاره  -

ناتال مادری در باین زناان شااغل و 

غیرشاااغل تحاات پوشااش مراکااز 

بهداشاتی درمااانی دانشااگاه علااوم 

 پزشکی تهران

تعیااین نااابرابری پیاماادهای  -

مرکز تحقیقات 

در  عدالت

 سالمت

 الهام ابراهیمی،

 عفت محمدی،

 مریم دامغانیان
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ناتاااال جنینااای و ناااوزادی در پره

میااان زنااان شاااغل و غیرشاااغل 

تحاات پوشااش مراکااز بهداشااتی 

درمااانی دانشااگاه علااوم پرشااکی 

 تهران

تعیین ارتباال باین پیامادهای  -

ال زناان در میاان ناتال با اشاتغپره

شاااغل تحاات زنااان شاااغل و غیر

پوشااش مراکااز بهداشااتی درمااانی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

7 

 اقتصادیاجتماعی هاینابرابری تحلیل

 در نشده برنورده نیازهای به مربول

: ایران در سالمت خدمات از مندیبهره

1394-1387 

 وضاااعیتسااااختار  نیااایتع -

نیازهاااای بااارنورده نشاااده در 

در از خاادمات سااالمت  مناادیبهره

برحسااااب عواماااال  رانیااااا

و عواماااااال  کیاااااادموگراف

 یهادر ساااال یاقتصاااادیاجتماع

13941387 

 یازهاایشاخ  تمرکاز ن نییتع -

از  یمناادباارنورده نشااده در بهره

در  رانیاااخااادمات ساااالمت در ا

 13941387 یهاسال

ایاااارات عواماااال  نیاااایتع -

و عواماااااال  کیاااااادموگراف

 یازهاااایباار ن یاقتصااادیاجتماع

از  یمناادباارنورده نشااده در بهره

در  رانیاااخااادمات ساااالمت در ا

 13941387یهاسال

سااااهم عواماااال  نیاااایتع -

 یو عواماال اجتماااع کیاادموگراف

 یازهاااین یدر نااابرابر یاقتصاااد

از  یمناادباارنورده نشااده در بهره

در  رانیاااخااادمات ساااالمت در ا

 13941387 یهاسال

مرکز تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

 واحدی سجاد

8 

 یاقتصاد یهاینابرابر یبررس

 یدرمانخود زانیدر م یاجتماع

 رانیکشور ا –ییخدمات سرپا

باارنورد نااابرابری خوددرمااانی  -

در نیازمناادان مراقباات ساارپایی 

کشور ایران باا توجاه باه وضاعیت 

اقتصادی افراد، به تفکیاک شاهری 

 و روستایی

باارنورد نااابرابری خوددرمااانی  -

مرکز تحقیقات 

عدالت در 

 سالمت

 دکتر فرهاد حبیبی
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در نیازمناادان مراقباات ساارپایی 

وضاعیت  کشور ایران باا توجاه باه

تحصیلی افراد، به تفکیاک شاهری 

 و روستایی

تجزیااه نااابرابری خوددرمااانی  -

در نیازمناادان مراقباات ساارپایی 

کشااور ایااران و تعیااین سااهم هاار 

یاک از عوامال ماویر، باه تفکیااک 

 شهری و روستایی

 های پژوهشی در دست اقدامعناوین مربول به گرنت

 

 محل دریافت مجریان عنوان

طراحی ساز و کار تخصی  بودجه از سوی سازمان برنامه و 

 بودجه برای حصول به پوشش همگانی سالمت در ایران

دکتر امیرحسین تکیان، دکتر لیال 

 منشدشمنگیر، دکتر علیرضا اولیایی
 سازمان برنامه و بودجه

در استان   پزشک خانواده شهری ارائه مدل ارزیابی برنامه

 مازندران

دکتر امیرحسین تکیان، دکتر عفت 

 محمدی

دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران

Engaging the Iranian in evidence-informed 
health insurance policymaking; SUPPORT tools 

for empowering them 

دکتر امیرحسین تکیان، دکتر حسام 

 رضا مجدزاده، دکتردغیایوند، دکتر سی

 منش، دکتر عفت محمدیعلیرضا اولیایی
WHO 

developing a new model for sustainable health 
financing for healthcare provision to migrants 
and refugees along the pathway towards UHC. 

رضا ددکتر امیرحسین تکیان، دکتر سی

منش، دکتر مجدزاده، دکتر علیرضا اولیایی

مدی، محمدمهدی کیانی، افسانه عفت مح

 تکبیری، دکتر علی شجاعی، مجتبی نوحی

M8 
World Health 

Summit 
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 شدهمقاالت چاپ

یده مرکز به چاپ رسابا وابستگی سازمانی مقاله در مجالت معتبر اعم از داخلی و خارجی  20طی دو سال اخیر تعداد 

 باشد. مقاله در مرحله بازنگری و ارسال به مجالت می 15 و است

 مستندات مقاالت در ذیل ارائه شده است. 

 :انگلیسی مقاالت: الف

N 

Information  of article Kind of 

article 

(original, 

review 

article, 

letter to 

editor)... , 

Status Journal & IF 
Name Journal Date 

1 

Radwan M, Sari AA, Rashidian A, Takian A, Elsous A, 
Abou-Dagga S. Factors hindering the adherence to clinical 
practice guideline for diabetes mellitus in the Palestinian 
primary healthcare clinics: a qualitative study. BMJ open. 
2018 Sep 1;8(9):e021195 

Original 
Publis
hed 

BMJ Open 
IF  2.413 

2 

Assan A, Takian A, Aikins M, Akbarisari A. Universal 
health coverage necessitates a system approach: an 
analysis of Community-based Health Planning and 
Services (CHPS) initiative in Ghana. Globalization and 
health. 2018 Dec;14(1):107 

Original 
Publis
hed 

Globalization 
and Health 

IF 3.031 

3 

Doshmangir L, Bazyar M, Doshmangir P, Mostafavi H, 

Takian A. Infrastructures Required for the Expansion of 
Family Physician Program to Urban Settings in Iran. 

Archives of Iranian Medicine (AIM). 2017 Sep 1;20(9). 

 

Original 
Publis
hed 

Archives of 

Iranian 

Medicine 
(AIM) 

IF 1.2 

4 

Woldemichael A, Takian A, Sari AA, Olyaeemanesh A. 
Inequalities in healthcare resources and outcomes 
threatening sustainable health development in Ethiopia: 
panel data analysis. BMJ open. 2019 Jan 1;9(1):e022923. 

Original 
Publis
hed 

BMJ open 
IF  2.413 

5 

Mousavi SM, Takian A, Tara M. Design and validity of a 
questionnaire to assess national eHealth architecture 
(NEHA): a study protocol. BMJ open. 2018 Dec 
1;8(12):e022885. 

Original 
Publis
hed 

BMJ open 
IF  2.413 

 

6 

Doshmangir L, Rashidian A, Takian A, Doshmangir P, 
Mostafavi H. Payment system of urban family physician 
programme in the Islamic Republic of Iran: is it 
appropriate?. Eastern Mediterranean Health Journal. 
2018 Jul 1;24(7). 

Original 
Publis
hed 

Eastern 
Mediterranea

n Health 
Journal 
IF 0.663 
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7 

Radwan M, Akbari Sari A, Rashidian A, Takian A, Abou-
Dagga S, Elsous A. Attitudes of Palestinian health-care 
professionals in Gaza to clinical practice guideline for 
diagnosis and treatment of diabetes mellitus. Frontiers in 
endocrinology. 2017 Oct 31;8:288. 

Original 
Publis
hed 

Frontiers in 
endocrinology 

IF 3.519 

8 

Rezapour A, Jahangiri R, Olyaeemanesh A, Kalaghchi B, 
Nouhi M, Nahvijou A. The economic burden of oral 
cancer in Iran. PloS one. 2018 Sep 27;13(9):e0203059. 

Original 
Publis
hed 

PloS one 
IF 2.766 

9 

SOLTANI, S., & TAKIAN, A. (2018). Disability and Happiness in 
Iran: What Can We Do?. Iranian Journal of Public Health, 
47(8), 1224-1225. Retrieved from 
http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/14316 

Original 
Publis
hed 

Iranian Journal 
of Public 
Health 
IF  0.9 

10 

Efat Mohamadi, Alireza Olyaeemanesh, Arash Rashidian, 
Abbas Rahimi Foroushani , Ali Hassanzadeh, Mojtaba 
Hasumi, Mohammmadreza Mobinizadeh, Sara Mohamadi. 
Measuring Public preference for Changes in the Health 
Insurance Benefit Package policies in Iran: A Survey 
Approach. Iranian Journal of Public Health . 2018 (Accepted, 
In Press). 

Original 
Accept

ed 

Iranian Journal 
of Public 
Health 
IF  0.9 

11 

Soltani S, Takian A, Sari AA, Majdzadeh R, Kamali M. 
Cultural barriers in access to healthcare services for 
people with disability in Iran: A qualitative study. Medical 
journal of the Islamic Republic of Iran. 2017;31:51. 

Original 
Publis
hed 

Medical 
journal of the 

Islamic 
Republic of 

Iran 

12 

Piroozi B, Takian A, Moradi G, Amerzadeh M, Safari H, 
Faraji O. The effect of Iran's health transformation plan 
on utilization of specialized outpatient visit services: An 
interrupted time series. Medical Journal of The Islamic 
Republic of Iran (MJIRI). 2018 Feb 15;32(1):712-6. 

Original 
Publis
hed 

Medical 
journal of the 

Islamic 
Republic of 

Iran 

13 

Mobinizadeh M, Olyaeemanesh A, Zargar S, Ghiasvand H, 
Akbarisari A. The Application of Mitraclip in the 
Treatment of Mitral Regurgitation: A Clinical Policy. Shiraz 
E-Medical Journal. 2018;19(6). 

Original 
Publis
hed 

Shiraz E-
Medical 
Journal 

14 

Nouhi M, Hadian M, Olyaeemanesh A. The clinical and 
economic consequences of practice style variations in 
common surgical interventions: A protocol for systematic 
review. Medicine. 2018 Oct;97(42). 

Original 
Publis
hed 

Medicine 

15 

Assan A, Takian A, Aikins M, Akbarisari A. Challenges to 
achieving universal health coverage through community-
based health planning and services delivery approach: a 
qualitative study in Ghana. BMJ open. 2019 Feb 
1;9(2):e024845. 

Original 
Publis
hed 

BMJ open 
IF  2.413 

 

16 

Nouhi M, Naderi M, Olyaeemanesh A. The revision of the 
health benefits package in current literature: A concept 
clarification. Evidence Based Health Policy, Management 
and Economics. 2017 Dec 15;1(4):253-60. 

Original 
Publis
hed 

Evidence 
Based Health 

Policy, 
Management 

and Economics 

17 

Shamsollahi HR, Alimohammadi M, Momeni S, Naddafi K, 
Nabizadeh R, Khorasgani FC, Masinaei M, Yousefi M. 
Assessment of the health risk induced by accumulated 
heavy metals from anaerobic digestion of biological 

Original 
Publis
hed 

Biological 
trace element 

research 
IF 2.361 
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sludge of the lettuce. Biological trace element research. 
2018 Jun 29:1-7. 

18 

Abbasnia A, Ghoochani M, Yousefi N, Nazmara S, Radfard 
M, Soleimani H, Yousefi M, Barmar S, Alimohammadi M. 
Prediction of human exposure and health risk assessment 
to trihalomethanes in indoor swimming pools and risk 
reduction strategy. Human and Ecological Risk 
Assessment: An International Journal. 2018 Jul 11:1-8. 

Original 
Publis
hed 

Human and 
Ecological Risk 
Assessment: 

An 
International 

Journal 
IF 1.306 

19 

Alimohammadi M, Nabizadeh R, Yaghmaeian K, Mahvi 
AH, Foroohar P, Hemmati S, Heidarinejad Z. Data on 
assessing fluoride risk in bottled waters in Iran. Data in 
brief. 2018 Oct;20:825 

Original 
Publis
hed 

Data in brief 

20 

Mohamadi E, Manesh AO, Rashidian A, Hassanzadeh A, 
Razavi M, Foroushani AR. Stakeholders Analysis of Health 
Insurance Benefit Package Policy in Iran. Health Scope. 
2017. 

Original 
Publis
hed 

Health Scope 

 

 :فارسی مقاالت )ب

 عنوان مقاله ردیف

نوی 

مقاله 
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 سالمت
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 سالمت ایران
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 پژوهشی
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های پایه مورد نیاز برای تعیین شاخ 
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 بخش سالمت
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-علمی

 پژوهشی
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 29/11/1396: مرکز سالیانه تخصصی نشست اولین

 

ز و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و جمعی از اساتید دانشگاه توسط مرک محترم ین نشست با حرور ریاستا

در ساالن اجاالگ  96بهمن  29تحقیقات عدالت در سالمت دانشگاه و با همکاری معاونت پژوهشی روز یکشنبه 

  .طبقه نهم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد

کنندگان، به سابقه نشنایی خود با تعادادی از کریمی رییس دانشگاه در سخنانی ضمن خیرمقدم به شرکتدکتر 

ی سال سال قبل من به عنوان دانشجوی سال اولی و دکتر نورباال به عنوان دانشجو 43ننان اشاره کرد و گفت: از 

 .دومی در دانشگاه تهران به دنبال عدالت بودیم

خواهی در دانشاگاه تهاران و فراای خواهی دانست گفت: عدالته تهران را مهد عدالترییس دانشگاه، دانشگا

هاای شااخ  در ایان حاکم در نن زمان، بسیار پررن  بود و در نن دوران دکتر حریرچی و دکتر امامی از چهره

 .زمینه بودند

هاای به نن بایستی گاموی افزود: امروزه سرعت حرکت عدالت بیشتر از سرعت حرکت ما شده که برای رسیدن 

 .بلندتری برداریم

در خصاو   )ی(منش رییس مرکز تحقیقات عدالت در سالمت، با اشاره باه ساخنان امیرالماومنیندکتر اولیایی

ها عدالت یک ابر نظریه است و باید مانند سایر ابر نظریاه : گفت« عدالت قرار دادن اشیاء در جای خوشان است»

 . ود و در نن حوزه مفهوم پیدا کندهای مختلف توجه شدر حوزه
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رییس مرکز تحقیقات عدالت در سالمت گفت: در حوزه ما نگاه عدالت از حوزه سالمت است و در حقیقت عدالت 

در موضوعات اجتماعی بعد از امنیت بحث سالمت است و ح  داریم که از نگاه سالمت وضعیت عدالت را بررسی 

 .اشیمروز درباره نن نگران بکنیم روز به

ای کاه در منش با بیان اینکه عدالت اجتماعی چیزی است که در احادیت ما تاکید شده گفت: شیوهدکتر اولیایی

کناد و تر میموضوی پیگیری عدالت باید پیگیری کرد خود به خود ما را در اهداف عادالت در ساالمت نزدیاک

 .کندمی اینجاست که توجه ما را به موضوی عوامل اجتماعی در سالمت جلب

ند دهد عوامل بیرونی هستوی افزود: بیشترین چیزی که سالمت مردم را به صورت ناعادالنه تحت تاییر قرار می

ویر بر نه خود حوزه سالمت یا نظام ارائه خدمت که باید به شدت مراقب این عوامل باشیم، زیرا عوامل اجتماعی م

 های ناابرابر در ساالمتو اگر مراقب سالمت نباشیم شکاف کندسالمت، سالمت را به صورت ناعادالنه تهدید می

مندی مناساب و حتای شود و هر چقدر هم نظام سالمت در فراهم نوردن دسترسی و بهرهروز به روز بیشتر می

 .شودروز بیشتر میها روز بهها و شکافها این نابرابریحفاتت مالی تالش کند به خاطر عملکرد سایر بخش

تحقیقات عدالت در سالمت تصری  کرد: مرکز تحقیقات عدالت در سالمت دانشگاه تهرران فعالیات رییس مرکز 

هاای علمای تخصصای و از گیاری از ترفیتنغاز کرده است و رسالت دارد با بهره 96رسمی خود را از تابستان 

ساالمت و ساایر های اجتمااعی کننادههای مرتبط با عدالت در ساالمت تعیینطری  طراحی و اجرای پژوهش

نگر و های جاامعای مرتبط به تولید علم، ایده پروری و نونوری بپردازد و با اجرای پژوهشموضوعات میان رشته

رار قگذاران نظام سالمت گیری در اختیار مدیران و سیاستمبتنی بر نیاز جامعه و مردم شواهد الزم برای تصمیم

 .دهد

عد از اجرای طرف تحول ساالمت در حاوزه ساالمت باه سامت کااهش منش افزود: خوشبختانه بدکتر اولیایی

ما  ها حرکت کردیم و دستاوردهای بزرگی داشتیم و امیدواریم این دستاوردها حف  شود و برای مردماننابرابری

 .خصو  محرومین چتر حمایتی محکم و پایدار در حوزه سالمت بنا شودبه

هاا مرکاز تحقیقاات نشگاه گفت: ما برای رفع مشکالت جامعه و بیماریدکتر صحراییان معاون تحقیقات و فناوری دا

احدا، کردیم و انتظار داریم این کار را به روش تجربی و مویر و علمی حل و فرل کنیم یعنی وقتای چشاممان را بار 
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ده و شاکنیم و عمدتاً کارهاا باه صاورت نظاری انجاام میروی مشکالت اجتماعی بستیم و برای ننها کار علمی نمی

 .کردندگیرندگان بدون پشتوانه تحقیقاتی نظرات خود را براساگ تجربه بیان میتصمیم

که  های اطالعاتی راها و نق تواند بسیاری از چالشوی با بیان اینکه مرکز تحقیقات عدالت در سالمت بدون شک می

 بخواهیم چه نخاواهیم فاکتورهاای عجیبایگیرندگان برساند ادامه داد ما چه وجود دارد به گوش مسئوالن و تصمیم

شاود باه هایی که در نینده منجر به تهدید نظام ها میهای عجیب و غریب و درمانها و بیماریافتند درماناتفاق می

ه های بسیار گران هستند جای بحث و بررسی دارد و از طرفی تکنولوژی برتر باعث افزایش طول عمر شاددلیل درمان

 .بر استینهو همه اینها هز

کنیم عمده فکرمان فکر بیمار اسات اماا عادالت در ساالمت دکتر صحراییان گفت: ما وقتی به کلمه عدالت نگاه می

گار دهنده خدمات سالمت و در تیم پزشکی و درمانی هستند عدالت در بین ننها بسیار مهم اسات و اافرادی که ارائه

 .شک در ارائه خدمات عادالنه دچار مشکل خواهد شد عدالتی کنند بیننان در میان خودشان احساگ بی

قاش نمعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اتهار امیدواری کارد کاه ایان مرکاز باا وجاود افاراد متخصا  بتواناد 

 .خوبی برای کشور ارائه کندخود را به

 نشگاه تهاران ،دردا ، رییس دانشکده مطالعات جهانعاملی اإلسالم والمسلمین دکتر سعید رضادر ادامه حجت 

های دوسات در ماورد نسایبعدالتی و دکتر ح خصو  دوفرایی شدن جهان و الگوریتمی شدن عدالت و بی

 .شایع اجتماعی مویر بر سالمت سخنرانی کردند

دوست، دکتار مجادزاده، سپس دکتر تکیان به مدت یک ساعت به اداره پانل با حرور دکتر حریرچی، دکتر ح 

های حاضارین پاساخ داده دکتر ملک افرلی، دکتر کبیر و دکتر رستمیان پرداخت و پرسشدکتر امامی رضوی، 

 .شد

ها در نظااام اشاات حرکاات وزارت بهداشاات و بیمااهمقااام وزیاار بهددر پایااان دکتاار ایاارج حریریرچاا  قائم

های واقعای خادمات ساالمت قبال از اجارای طارف سالمت را مبتنی بر عدالت دانست و در خصاو  هزیناه

 نظام سالمت توضیحاتی ارائه دادتحول 
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 2/11/1397:مرکز سالیانه تخصصی نشست دومین

 

 

بااا  97بهماان 2شاانبه ومااین نشساات سااالیانه تخصصاای مرکااز تحقیقااات عاادالت در سااالمت در روز سهد

سااعت در ساالن  4باه مادت  «هاایعدالت در نظام سالمت؛ نگاهی بر چهار دهاه گذشاته و چاالش»عنوان 

نفاار اساااتید،  200اجتماعااات دانشااکده بهداشاات دانشااگاه علااوم پزشااکی تهااران بااا حرااور باایش از 

 .سیاستگزاران ملی، مدیران، پژوهشگران، صاحبنظران و دانشجویان برگزار شد

دکتار صورت پخش زنده بودند، ابتدا نقاای در این نشست که تعداد زیادی در داخل و خارج کشور بیننده نن به

منش ونقای دکتر امیرحسین تکیان به عنوان رئیس و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عادالت در علیرضا اولیایی

های کلی و اقدامات انجام شده در زمینه عدالت در سالمت نمدگویی و معرفی مرکز به برنامهسالمت ضمن خوش

ه دکتر محمدعلی صحراییان، معاون تحقیقات های موجود و اهداف نشست اشاره کردند. در ادامدر کشور، چالش



 

25 
 

نوری دانشگاه ضمن ابالغ پیام رییس محترم دانشگاه، بر ضرورت و اولویت توجه به مفهوم عدالت در نظاام و فن

 .سالمت تاکید نمود

اصاالحات عادالت محاور نظاام : سپس پنج سخنران مدعو به ایراد سخنرانی پیرامون محورهای نشست شامل

مندی از خدمات سالمت، مشارکت مالی عادالناه در چهار دهه گذشته، عدالت در دسترسی و بهرهسالمت ایران 

 .بلوچستان پرداختند های سالمت، عدالت در پیامدهای سالمت، و بررسی تجربه استان سیستان ودر هزینه

ان، باه اصاالحات های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهار، رئیس مرکز تحقیقات بیماریدکتر فرشاد فرزادفر

عدالت محور نظام سالمت ایران در چهار دهه گذشته اشاره نمود و بیان داشت که نظام ساالمت ایاران در طای 

های عدالت در سالمت پیشرفت چشمگیری داشته است. وی هم نین اتهار کارد چهل سال اخیر از نظر شاخ 

مکتب نظام سالمت و الگوی عادالت نظاام  های عدالت در نظام سالمت، مشخ  بودن نویالزمه ارتقای شاخ 

 .باشدسالمت می

، عرو هیات علمی موسسه ملی تحقیقات ساالمت باه موضاوی عادالت در دسترسای و دکتر فرید ابوالحسنی

منادی از خادمات ساالمت شاامل بیان داشت الزامات عدالت در بهره مندی از خدمات سالمت پرداخت وبهره

باشد. وی ه نین گیر میاالطراف و پیگیری و حمایت از خدمتاولیه جامعمشخ  کردن جمعیت هدف، مراقبت 

مندی از خدمات پزشکان متخص  و عمومی و بار مراجعه باه مطاب پزشاک به توضی  و مقایسه توزیع و بهره

ها در ایان های کشور پرداخت و خاطر نشان کرد که تفاوت اساتانعمومی و پزشک متخص  به تفکیک استان

 .بسیار باال استها شاخ 

باه  های ساالمتاستاد دانشگاه شاهد به توضی  مشارکت مالی عادالنه در هزینهمحمدرضا واع  مهدوی،  دکتر

ناد عنوان یکی از اهداف اصلی نظام سالمت پرداخت و با اشاره به اسناد باالدستی، روند پرداخت از جیاب در چ

ال ود که روند پرداخت از جیب کاهشی بوده ولی با این حسال اخیر، و سهم دولت در مخارج سالمت را تبیین نم

 .نسبت به کشورهای با درنمد باال و اهداف موجود در اسناد باالدستی فاصله وجود دارد
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ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، بحث خود را با عادالت در ، معاون برنامهدکتر علی اکبر ح  دوست

بیاان  2030های غیرواگیر و عوامل خطر نن تاا ساال سازی بیماریرویکرد مدلپیامدهای سالمت نغاز کرد و با 

 .شودها و جنسیت، تفاوت و نابرابری دیده میهای عدالت در سالمت به تفکیک استانداشت از منظر شاخ 

، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان، باه دکتر سید مهدی طباطبایی در نهایت

بررسی تجربه سیتان و بلوچستان در وضعیت عدالت در بهداشت و درمان پرداخت و با اشاره به شاخ  توساعه 

مقایساه و روناد نن باا ساایر  ساال، باه 5 ، نرخ بیکاری و نرخ مرگ ومیر مادران و کودکان زیارانسانی استان

 دسترسی به خدمات و نب اشامیدنی وهای کشور و کشورهای منطقه پرداخت و اقدامات استان را از منظر استان

 .بهداشت برشمرد

افرالی،  در پایان نشست با برگزاری پانل تخصصی عدالت در سالمت با حرور جناب نقایان دکترحساین ملاک

دکتر حمیدرضا جمشیدی، دکتر عبدالرحمان رستمیان، دکتر جمشید گراوند، و دکتار محماد جاواد کبیار باه 

کننادگان در نشسات رو پرداختند و هم نین به سواالت حاضرین و شارکتپیشهای بندی نتایج و چالشجمع

کردم روزی بیایاد اینقادر اقرلی اتهار داشت که هی وقت فکر نمیپاسخ دادند. در این پانل دکتر حسین ملک

وز مرا افراد باسواد در حوزه سالمت داشته باشیم هم نین تاکید کرد که حلقه مفقوده امروز سالمت، عمل است.

های بهداشت گیری شبکهشور و هیجان انقالب کاری کرد که از ابتدای شکل حرف زیاد است ولی عمل کم است.

روز ننها در محیط بودند و برای تحق  بهداشات شابانه  ها بیابیمشب در بیابان 1باید دست اندرکاران را ساعت 

 . تالش کردند

 

نده در نشست، جناب نقای دکتر مجدزاده به بیان نکات کلای کندر نهایت پس از پرسش و پاسخ اعرای شرکت

 .بندی نن پرداختندو جمع نشست
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 های تخصصیکارگاه

 در موسسه ملی تحقیقاات 1396نبان ماه در  المللی کارایی با همکاری موسسه ملی تحقیقات سالمتکارگاه بین

 برگزار شد ، با حرور جمع کثیری از اساتید و خبرگان داخلی و خارجیسالمت

 

 

 هکارهای عملی بهبود کارایی در نظام سالمت بحث و تبادل نظر شد.ادر این نشست در مورد ر

 

صاد دارو مرکز تحقیقات اقت( با همکاری 1398الزم به ذکر است مرکز در نظر دارد در اردیبهشت ماه سال نتی )

  نماید.برگزار عدالت در حوزه عدالت در بخش دارو کارگاهی با عنوان 
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 ای و تخصصیاندیشی دورههم هاینشست

طور متوساط های تخصصای مرکاز برگازار شاد. ایان جلساات باهای در حوزهطی دو سال اخیر جلسات دوره

هرماه یکبار با حراور اسااتید و کارشناساان متخصا  در زمیناه عادالت و کاارایی تشاکیل شاد. ازجملاه 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.این جلسات می

 تحقیقاتی هایپروژه نتایج نمودن کاربردی راهکارهای

 

هااای تحقیقاااتی بااا حرااور بااا عنااوان راهکارهااای کاااربردی نمااودن نتااایج پروژه نشسااتایاان 

در  18/2/1397 سااس و اعرااای مرکااز تحقیقااات عاادالت در سااالمت در تاااریخثاعرااای هیااات م

موانااع و راهکارهااای کاااربردی نمااودن پااروژه هااای  نشسااتدر ایاان  .ایاان مرکااز برگاازار شااد

 .تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت
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 سالمت نظام در ییکارا سنجش نهیزم در یشیهم اند

 

و چگونگی سنجش بهتر نن روز شنبه  اندیشی در زمینه سنجش کارایی در نظام سالمتی تحت عنوان همنشست

 زاده لطفی استاد و ریاضیدان دانشگاه نزاد واحاد علاوم وحسینبا حرور اعرای مرکز و دکتر  2/4/1397 مورخ

 در مورد سنجش هرچه بهتر کارایی در نظام سالمت بحث و تبادل نشستتحقیقات تهران برگزار گردید. در این 

 .نظر گردید
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 مرکز یپژوهش یشورا نشست

 
 

 

با حرور اعرای شورای پژوهشی و کارشناساان مرکاز برگازار  1397نذر  27شورای پژوهشی در تاریخ  نشست

بنادی هاا رتبههای ارسالی به مرکز بحث و تبادل نظر گردید و پروپوزالدر مورد پروپوزال نشستگردید. در این 

 شدند
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 مرکز یهاپروژه در یشیاندهم نشست

 
 

اندیشای منظور همالکاه اساتاد محتارم دانشاگاه علاوم پزشاکی ایاران باه ی با حرور دکتر مارادینشست

 .در مرکز برگزار شد 1397بهمن  9های مرکز در تاریخ درباره پروژه
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 سسات پژوهشیؤو م مراکز سایربا  همکاری

 جملاهاین مرکز در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت خاود باه مسااعدت و همکااری باا دیگار مراکاز از 

سساه ملای ثمساازمان غاذا و دارو،  معااون تحقیا  و توساعه وزارت بهداشت درماان ونماوزش پزشاکی،

هاای غیار واگیار، مرکاز پژوهشای اخاالق زیساتی تحقیقات سالمت، پژوهشگده غدد و متابولیسام بیماری

ایاران، اجتمااعی دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران، دانشاگاه علاوم پزشاکی و حقوق سالمت سینا، معااون 

دانشااگاه علااوم پزشااکی شااهید بهشااتی، دانشااگاه علااوم و تحقیقااات، مرکااز تحقیقااات اخااالق پزشااکی 

دانشگاه علوم پزشکی تهاران، مرکاز نیناده پژوهای دانشاگاه علاوم پزشاکی کرماان، مرکاز نماار ایاران، 

صااد مرکاز تحقیقاات اقت ، مرکاز تحقیقاات بیماه ساالمت،سازمان بیمه سالمت و سازمان تاامین اجتمااعی

 نموده است.دارو و مرکز قلب تهران 
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 مرکز تحقیقات عدالت در سالمت درگاهمعرفی 

امی اندازی شد که تمصورت فعال راهپایگاه اینترنتی بههمزمان با تاسیس مرکز تحقیقات عدالت در سالمت 

ختیار ز در اها، مقاالت، گزارشات و فراخوان ها در نن به صورت انالین و به رواطالعات و اخبار مربول به نشست

  http://herc-tums.irپژوهشگران و عموم قرار گرفته است. ندرگ پایگاه اینترنتی:   
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 شده چاپ هایکتاب

تا کنون دو کتاب با عناوین سرشار از حقیقت و درسنامه سالمت جهانی با حمایت مرکز به 

 چاپ رسیده است. 
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 پژوهشگران و همکاران

 کنند، نورده شده است.در جدول زیر تمام پژوهشگرانی که در سراسر کشور با این مرکز همکاری می

 محل خدمت مرتبه علمی نام ونام خانوادگی

 کرمان علوم پزشکیدانشگاه  یاردانش دکتر محمد حسین مهرالحسنی

 دبیلار علوم پزشکیدانشگاه  استادیار انیزند حامد دکتر

 کردستان استادیار اریبازمحمد  دکتر

 تهران علوم پزشکیدانشگاه  دانشیار خصال نیرننیدین  دکتر

 کرمان علوم پزشکیدانشگاه  استادیار حکمت ینور سمیه دکتر

 کرمان علوم پزشکیدانشگاه  استادیار فیض نبادی یزدیوحید  دکتر

 یلطف زادهنیحسفرهاد دکتر

 استاد

علوم احد و -دانشگاه نزاد اسالمی

 تحقیقاتو 

 سالمت موسسه ملی تحقیقات استادیار یسجادسادات  هیحان دکتر

 سالمت تحقیقاتموسسه ملی  کارشناگ ارشد یگودرز زهرا

 مرکز اخالق ابن سینا دانشیار یعباس محمود  دکتر

 سالمت موسسه ملی تحقیقات استادیار زاده ینیمب محمدرضا دکتر

 علوم اجتماعی تهران دانشیار ودادهیرابوعلی دکتر 

 شهید بهشتی استادیار نژاد نصرتیفرهاد دکتر 

 موسسه نقش کلیک دکتری گراونداردشیر دکتر 

 استاد پوررضاابرالقاسم دکتر 

 زشکیعلوم پ -دانشکده بهداشت

 تهران

 کرمان علوم پزشکیدانشگاه  دیاردانشی دهنویهرضا دکتر 

 ارومیه علوم پزشکی استادیار نیاعلیسیروگ دکتر 

 تبریز علوم پزشکی یاردانشی گیردشمنلیال دکتر 

 دانشکده بهداشت دکتری حبیبیفرهاددکتر 

 های غیر واگیرمرکز بیماری دانشیار فرزادفرفرشاددکتر 

 مرکز تحقیقات اخالق زیستی یاراستاد کوشکیاحسان دکتر 

 مرکز تحقیقات اخالق زیستی اراستادی نمازیحمیدرضا دکتر 
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 1398 سال عملیاتی برنامه
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1Gافزایش تولیدات علمی مرکز تحقیقات عدالت در سالمت : 
Sافزایش تعداد مقاالت چاپ شده با افیلیشن مرکز : 

 در سال ISI ،PubMed ،Scopusهای های ایندکس شده در نمایه نامهتعداد مقاله با افیلیشن مرکز در ژورنال 15هدف اختصاصی: چاپ حداقل 

 های با کیفیت در مرکز در سط  داخلی و خارجیبرنامه: افزایش جذب و تصویب پروپوزال

ف
دی

ر
 

 زمان اجرا فرد مسئول نام فعالیت
بودجه و تامین 

 اعتبار
 شاخص دستیابی

  )ماهانه( جدول پیشرفت زمانی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                اعرای مرکز هاکوتاه نمودن دوره برگزاری جلسات بررسی پروپوزال 1

                اعرای مرکز هاتدوین فرنیند بررسی و تصویب پروپوزال 2

هاا باا تادوین پروپوزالکاهش پرت زمان در بررسی و تصویب  3

 ننها RFPاولویت های پزوهشی و

 -دکتر تکیان 

دکتر اولیایی 

 منش

               

ها به پژوهشگران با سابقه علمی و سفارش دادن برخی از طرف 4

 اجرای مناسب و مرتبط

 -دکتر محمدی 

 کیانی

               

  شاخص:

 های تصویب شده در سالتعداد پروپوزال

 درصد تحقق شاخص تحقق هدفمیزان 

 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم
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2Gهای ملی در سطح سیاستگذاری و مدیریتی: فراهم نمودن بستر تبادل همکاری 
Sها و تبادل اطالعاتهای داخلی جهت انجام پژوهشبا سازمان نامه همکاری: انعقاد تفاهم 

 نامه(  تفاهم 3مرتبط با عدالت در سالمت ) هایایجاد همکاری با سازمان هدف اختصاصی:

 های ذینفعهای اجتماعی سالمت در کشور و سایر سازمانکنندهبرنامه: ایجاد بانک اطالعاتی از مراکز تحقیقاتی تعیین

ف
دی

ر
 

 زمان اجرا فرد مسئول نام فعالیت
بودجه و تامین 

 اعتبار
 شاخص دستیابی

  )ماهانه(پیشرفت زمانیجدول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

در کشور و یبات  و سایر مراکز SDHشناسایی مراکز تحقیقاتی  1

 نهانمشخصات 

-دکتر محمدی

 اقای کیانی

               

                دکتر محمدی مکاتبه با مراکز شناسایی شده و معرفی مرکز حاضر 2

های همکاری باا مراکاز شناساایی های و زمینهطراحی فعالیت 3

 شده

 -دکتر تکیان

دکتر 

 منشاولیایی

               

  شاخص:

 میزان ارتباطات برقرار شده ) مکاتبات و جلسات برگزار شده(

 درصد تحقق شاخص میزان تحقق هدف

 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم
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3Gافزایش تولیدات علمی مرکز تحقیقات عدالت در سالمت : 
Sمعتبر و علمی با حرور اساتید برجسته کشوری ها: برگزاری کارگاه 

 کارگاه در سال 2هدف اختصاصی: برگزاری حداقل 

  1398سالاول در شش ماهه  «عدالت در حوزه دارو»برنامه: برگزاری کارگاه 

ف
دی

ر
 

 زمان اجرا فرد مسئول نام فعالیت
بودجه و تامین 

 اعتبار
 شاخص دستیابی

  )ماهانه( جدول پیشرفت زمانی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                یانیک -دکتر محمدی  هماهنگی زمان و مکان اجرای کارگاه 1

                یانیک -دکتر محمدی  کننده در کارگاهمدعوین شرکتشناسایی گروه هدف و  2

3 

 مشخ  نمودن مدرگ برگزاری کارگاه
کتر د -دکتر تکیان

 منشاولیایی

               

4 

 های قابل ارائه در کارگاهمشخ  نمودن سرفصل
کتر د -دکتر تکیان

 منشاولیایی

               

                یانیک -دکتر محمدی  کنندگانیبت نام از شرکت فراخوان برگزاری کارگاه و 5

  شاخص:

 تعداد کارگاه های برگزار شده در سال

 درصد تحقق شاخص میزان تحقق هدف

 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم
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4Gافزایش تولیدات علمی مرکز تحقیقات عدالت در سالمت : 
S :های تالیف شده از سوی مرکزافزایش چاپ کتاب 

 1398 کتاب در سال 2هدف اختصاصی: چاپ حداقل 

 مرکز لفان کتاب درثبرنامه: گردنوری و ابالغ گروه م

ف
دی

ر
 

 زمان اجرا فرد مسئول نام فعالیت
بودجه و تامین 

 اعتبار
 شاخص دستیابی

  )ماهانه( جدول پیشرفت زمانی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 شناسایی عناوین قابل تدوین به صورت کتاب در مرکز 1
 -دکتر محمدی 

 کیانی

               

2 
شناسایی نویسندگان و اساتید جهت سفارش تالیف کتاب 

 با توجه به عناوین

 -دکتر محمدی 

 کیانی

               

3 
هااای بااا عناااوین ماارتبط واصااله از تااامین مااالی کتاب

 نویسندگان 

کتر د -دکتر تکیان

 منشاولیایی

               

 چاپ کتاب در سال جهت تالیف و تخصی  بودجه مشخ  4
کتر د -دکتر تکیان

 منشاولیایی

               

  شاخص:

 تعداد کتاب های چاپ شده در سال

 درصد تحقق شاخص میزان تحقق هدف

 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم
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5Gملی در سطح سیاستگذاری و مدیریتیفراهای : فراهم نمودن بستر تبادل همکاری 
S های هدفمند و سفارش شدهجهت انجام پروژهفراملی : جذب گرانت از منابع 

 بودجه مرکز از منابع خارج از کشورهزار دالر  100هدف اختصاصی: جذب 

 سال نینده های تحقیقاتی خارجی در یکبرنامه: دریافت حداقل یک سفارش انجام پروژه

ف
دی

ر
 

 زمان اجرا فرد مسئول نام فعالیت
بودجه و تامین 

 اعتبار
 شاخص دستیابی

  )ماهانه( جدول پیشرفت زمانی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

هایی کاه بار موضاوعات پژوهشای شناسایی مراکز و سازمان 1

 کنندمرتبط با عدالت در سالمت سرمایه گذاری می 

-دکتر محمدی

 اقای کیانی

               

2 

 های پژوهشی ننهاها و مراکز و اولویتبررسی سازمان
-دکتر محمدی

 اقای کیانی

               

انتخاب موضوی پژوهشی و تدوین پروپوزال برای نن براسااگ  3

 براعت علمی و اطالعاتی مرکز

                اعرای مرکز

 نشساتتدوین پروپوزال مرتبط باا موضاوی و بررسای نن در  4

 شورای پژوهشی

-                

دهنده نهایی نمودن پروپوزال مذکور و ارائه به سازمان سفارش 5

 جهت تصویب و عقد قرارداد

-                

  شاخص:

درصد بودجه جذب شده از منابع داخلی خارج از دانشگاه در سال / کل 

 مرکز در سال بودجه

 درصد تحقق شاخص میزان تحقق هدف

 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

    



 سخن نخر:

الش سالمت تاهای نظام این مرکز در عمر دوساله خود با هدف افزایش و ارتقاء عدالت و کارایی در تمام حوزه

هاای ماذکور از مسااعدت و همکااری ساایر در این راستا برای دستیابی باه فعالیت است و فراوانی داشته

 . دستاوردهای مناسبی رسیده است به پروردگاربه لطف  و برده ها و نهادها بهرهسازمان

اجتمااعی کنناده تعیینهای عوامل مرکز ترفیت افزایش و توسعه تحقیقات کاربردی و بنیادی در زمینهاین 

اسااتید و  دارد و ازرا طور بالقوه و بالفعل به ،نظام سالمتهای مرتبط با و سایر حوزهو کارایی  مثیر بر سالمت

ورد و بارای پیشابرد و پیشارفت نهای ذکر شده دعوت باه عمال مایوزهمند و متخص  در حافراد عالقه

چاه رهدستی اقدامات الزم را با قاوای ه پایدار و اسناد باالجانبه نظام سالمت و دستیابی به اهداف توسعهمه

 .خواهد بودبیشتر در حال پیگیری و اجرا 

امید است با همکاری وزارت بهداشت درمان و نموزش پزشاکی و دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران و ساایر 

 م. برداری اف  چشم انداز توسعه نهادهای اجتماعی و مدنی گام مثبتی در جهت دستیابی به

 ها، پژوهشگران و دوساتانی کاه ماا را در ایان رساالت یااریدانیم از تمام سازماندر پایان بر خود الزم می

 نیم.می کبهترین ها را برای ایشان نرزو  1398، سپاسگزاری و قدردانی نماییم و در نستانه نوروز اندنموده
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 اساسنامه مرکز
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