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کند برای رسیییدن به سییاب  ابل   وزی از سیی مت در امامی ابااد منابع  یممحدود ایجاب  منابع: پقیپه

سال   یتاوزواایین هدف از پژوهش حاضر   ها اخصیص دهیم. یتاوزوموجود را به   1396های پژوهشی 

 ( است.COHRED) یجهاندانشگاه علوم پزشکی جیرفت بر اساس مدل پیشنهادی سازمان بهداشت 

نفر از اعضییای  14 مشییارکت اسییت که با HSRماازاه از نوع احقیق در نظام سیی مت  یناکار: روش

و کارکنان بهداشییت و درمان دانشییگاه در مناقه جنوب  کارشییناسییانمدیران،  نفر از 21هیئت علمی و 
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 یین شد.ااهای دانشگاه یتاوزو عنوانبهحیاه و موضوع  351در مجموع 
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 Abstract 
Introduction: Limited resources require the prioritization of resources to reach the 

acceptable level of health in all aspects of existing resources. The purpose of this 

study was to determine the research priorities of Jiroft University of Medical Sciences 

in 2017 based on the COHRED model. 

 

Methods: This study was a Health System Research (HSR) project with the 

participation of 14 faculty members and 21 managers, experts and healthcare staff in 

the southern region of Kerman province. The model was proposed by the Council for 

Health Research Development (COHRED), based on this study, the beneficiaries 

were first identified and the status of the region of Jiroft University of Medical 

Sciences was analyzed, then the specific fields and titles and area were identified. 

And priority research were determined by criterion and scoring. 

 

Results: Seven research areas related to health and medical education in the southern 

region of Kerman province include training and empowerment, laws and regulations 

and executive procedures, mental and social health, family health, non-

communicable diseases, communicable diseases and occupational and environmental 

hazards. In total, 351 areas and topics were identified as priorities of the Jiroft 

University of medical sciences. 

 

Conclusion: It is suggested that the presentation of research priorities, in addition 

to directing the proposed topics to the priorities, will be of interest to policy makers, 

reviewers and promoters of research projects in order to serve as a tool for optimal 

use of limited financial resources. 
  Keywords: Research, Priorities, Council for Health Research Development 
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 پقیپه

 یافته برای یافتن حقیقتسازمانپژوهش ا شی د یق و 

است و رسازت اصلی پژوهش همواره ایجاد محیط و بستر 

مناسب برای اوزید دانش و استفاده از نتایج آن در جهت حل 

ی هاحوزهمشک ت و اراقای س مت امامی آحاد جاماه در 

درصد از کل  10که انها یدرحاز(. 1باشد )یممختلف 

درصد مردم جهان به کار  90های پژوهشی دنیا برای یهسرما

در امام دنیا  10/90شکاف  عنوانبهشود. اصلی که یمگرفته 

اه اوس در حالشنانته شده است، این نابرابری در کشورهای 

ی اندکی در این هاپژوهشکه یطوربه( 2شدیدار است )

 هایماریبکشورها برای رفع مشک ت س متی و کاهش بار 

ی انجام شده صرفاً به دزیل هاپژوهششود و اغلب یمانجام 

انگیزه شخصی پژوهشگر و یا در بسیاری از موارد در راستای 

 یلدز . بهباشندیمیافته اوساهمشک ت سایر کشورها که اغلب 

 یتمحدود ینهمچنو  س مت یهاعرصه یگستردگ و انوع

 به ییپاسخگو و هاعرصهین ا یامام در یتفااز امکان منابع،

جاماه به علت ایییر مشک ت س مت،  یپژوهش یازهاین یامام

(. در نتیجه الزم است 1است ) ها و حوادث غیرممکنیماریببار 

ی زمانی مختلف اایین گردد اا هابرهههای س متی در یتاوزو

 های جهانییتاوزونیاز س مت و در راستای  بر اساس هاپژوهش

 مشک ت بهداشتی درمانی انجام شود.و ملی در جهت رفع 

 های پژوهشی فرایندی م تنی بر علم است کهیتاوزواایین 

(.   ل از اایین 3شود )یمیزان متاددی اجرا ربرنامهاوسط 

 یازسنجی پژوهشی م تنی بر نیازهاینهای پژوهشی باید یتاوزو

 هر پژوهشی، آغاز نقاهزیرا که ؛ س مت جاماه باید انجام شود

 زمان صرف نشود، شناسایی اساسی مسئله اا است و له یابیمسئ

 یماد و انسانی منابع اا ف صرفاً انجام پژوهش، یبرا هزینه و

 ارزشمند پژوهشی عناوین شناسایی الزمه ین؛ بنابرابود نواهد

 نیازسنجی است. پژوهشی نیازسنجی اساسی، و موضوعات

 ربطیذ افراد و از متخصصان اط عات یگرداور با پژوهشی،

 افراد، وا ای یازهاین شناسایی به ،هاآن احلیل و اجزیه و

 و کند. اهمیتیم یریچشمگ کمک هاسازمان، هاگروه

 نتایج به که شودیم روشن آنگاه نیازسنجی پژوهشی، ضرورت

 ع ارت است پژوهشی نیازسنجی نتایج شود. برنی اوجه آن

 فرایند در هایتظرف همه از استفاده و جامع مدیریت اقویت از:

 پژوهشی، مراکز و پاسخگویی شفافیت پژوهشی، یزیربرنامه

 پژوهشی، یزیربرنامه فرایند هدایت یبرا روشن یریگجهت

 اهمیت، فا د یهاحوزه در منابع از اا ف یریجلوگ

ی موازاز  یریجلوگ پژوهشی، مختلف یهاطرح یدهسازمان

 و پژوهشی یزیربرنامه در نگرییندهآ ی،کارپراکنده و یکار

 ادوین ی،راه ردغیر  و یازحظههای گیرییماصم از پرهیز

 عوامل و هاگروه کلیه مشارکت بر م تنی پژوهشی یهابرنامه

 اخصیص و پژوهشی عناوین شناسایی در مرا ط متخصص و

 عنوانبه پژوهشی نیازسنجی اعت ارات، از این رو، و منابع بهینه

 کام ً پژوهشی، یزیربرنامه و راه رد هر در ادوین اساسی گام

 یک سازمان هاییتاوزو از آن به پردانتن و بوده یضرور

 (.4است ) پژوهشی

 ممکن آن جینتا که قاتیاحقی برا یگذارهیسرمادر 

 در، شودیم یاوجهیب ردیگ استفاده  رار مورد باد هاسال است

 در یپزشک علوم نهیزم در قیاحق رودیم انتظار کهیصورا

 یبرا س مت نیاأم یانی درمان بهداشت و آرمان به لین جهت

 شود. از منجر ندمات از استفاده به قیاحق حاصل و باشد همه

، هااستیسبرای ادوین  یپژوهشی هاتیاوزو نییاا رونیا

( 5بوده ) ضرورت کی یامناقهی ملی و هابرنامهو  هایاسترااژ

 یسوبه را قاتیاحق انیجر منابع، نهیبه صیاخص با اوانیم که

ی و هدر دادن کاردوبارهاا از  نمود تیهدا هاتیاوزو

برای انجام این امر (. 6و  5، 1کرد )ی مازی جلوگیری هاهیسرما

 هاتیواوزباید در اایین  گذاراناستیسو بخصوص جلب نظر 

ثابت  هاآنیی که    ً کارایی هامدل، رویکردها و هاروشاز 
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رویکردهای مختلفی برای اایین شده است استفاده کرد. 

ی پژوهشی وجود دارد. اینکه کدام رویکرد و مدل هاتیاوزو

ایت ی و وضامناقهبهترین است بستگی به شرایط محیای، 

این  نیارمهم(. یکی از 7دارد ) هاتیاوزو کنندهنییااسازمان 

ی دارد زیاد ی پژوهشی کاربردهاتیاوزورویکردها که در اایین 

و در این ماازاه از آن استفاده شد، مدل پیشنهادی کارگروه 

است  COHRED1اوساه احقیقات سازمان بهداشت جهانی

(7.) 

 شامل اصل فرآیندی م تنی بر پنج COHREDدر مدل 

 یازها،ن برآورد و موجود یتوضا یلاحلینفاان، ذ مشارکت

 و یارهاما اساس بر یازدهیامت ی،پژوهشین عناو کردن مشخص

 (.8شد ) اوافق اجرا نواهد یشترینب بر اساس هایتاوزو ییناا

های دانشگاه در موازات ایییر یتاوزوبا اوجه به ایییر  

های وزارت بهداشت با انجام طرح احول نظام س مت یتاوزو

ی آورفنی بهداشت، درمان، آموزش، احقیقات و هابخشدر 

ی هابخشو اینکه هر سازه هر چند جزئی به دزیل ایییرات در 

های س مت ایییر یتاوزواجتماعی، ا تصادی، سیاسی و ... 

ماازاه  .ها وجود داردیتاوزوکند و نیاز به اایین و بازنگری یم

 دانشگاه 1396های پژوهشی سال یتاوزوحاضر با عنوان اایین 

ت یشنهادی سازمان بهداشعلوم پزشکی جیرفت بر اساس مدل پ

 انجام شد. COHREDجهانی 

 کارروش

است که  HSR2ین ماازاه از نوع احقیق در نظام س مت ا

 یهاگروه ی و امامی ذینفاان درعلمیئت ه یاعضا مشارکت با

ی پزشکی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی و بهداشت، آموزش

مااونین آموزش و احقیقات، درمان، بهداشت، غذا و دارو، 

اکز و مر هاش کهپشتی انی، دانشجویی و فرهنگی، مدیران 

، کارشناسان، کارشناسان ارشد و هاشهرستانبهداشت 

 افراد و دانشگاه ی مختلفهاحوزهمتخصصان ن ره شاغل در 

دانشگاه )مرکز احقیقات جهاد  از نارج س مت اب مرا ط

                                                           
1. Council on Health Research for Development 

، ورزش و جوانان، وپرورشآموزشکشاورزی، بهزیستی، 

ی موجود در هادانشگاهنمایندگان مردم در شهر و روستاها 

 مناقه جنوب استان کرمان و...( انجام شد.

 لیاشک -1شامل:  طرح ییاجرا و یسازآماده مراحل

 ،کار میاقس و یکار یهاگروه لیاشک -2ی،راه رد تهیکم

 ی دانشگاه و افراد ذینفع نارج از دانشگاههامااونت با مکاا ه

 و یهیاوج کارگاهدر  شرکت منظور به رانیمد از دعوت -3

 یعلم ئتیه یاعضا با جلسات لیاشک -4طرح، ییاجرا مراحل

افراد  لیاحل و ییشناسا منظور به یآموزش یهاگروه از کهر ی

 .ط ق اوضیحات ذیل انجام شد طرح که یاجرا -5 و نفعیذ

با اوجه به فرایند مدل پیشنهادی کارگروه اوساه احقیقات 

ی راه رد یتهکم یبرا ینفعذ افراد سازمان بهداشت جهانی ابتدا

 یت،اهم عامل اساس شش بر هاگروه از یک هر یبرا سپس و

مورد  ع  ه شناسایی شده و سپس و یگاهجا اوان،  درت، نفوذ،

 یندگانینما از ینفعذ یهاگروه رار گرفتند.  انتخاب و یلاحل

یئت هپژوهشگران ) ،نظرصاحب افراد و ی ن رگانهاگروه از

 ندمات کنندگانیناأمیران، مد یئت علمی،هعلمی و غیر 

 جوامع از یندگانینما و یپژوهشبودجه  کنندگانیناأم س مت،

 یراه ردیته کم ینفاان،ذ انتخاب از پس .شد یلاشک مختلف(

 یاجرانقشه  مورد در و یلاشک هاآن از یمنتخ  مشارکت با

 مشارکت نحوه .اوافق حاصل کرد هاآنو نحوه مشارکت  پروژه

 از با استفاده و مکاا ه یا جلسات در حضور صورتبه ذینفاان

و  یاسم گروه یکاکن و یگروهبحث  یاوافق یهاروش

 یازدهی انجام شد.امت و گیرییرأمانند  یکمی هاروش

 اوسط مرور از موضوعات و عناوین پیشنهادی پس

 حوزه هر یازهاین موضوع، حسب شده بر ییناا یهاکارگروه

 شده ییناا اهداف و موجود یسه وضعمقا و ن رگان نظر با

 یهابرنامه اهداف اایین شده در ین منظور ازبدشد.  برآورد

 مااونت یکاسترااژ برنامه دانشگاه، اوساه و یراه رد برنامه

برنامه استرااژیک مااونت آموزشی،  ی،آورفن و یقاتاحق

2. Health System Research 
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ی درمان، بهداشت، غذا و هامااونتی استرااژیک هابرنامه

 بر یتوضا یلاحل دارو، پشتی انی، دانشجویی و فرهنگی و... در

 استفاده شد. مربوطه نیز حوزه حسب

برای احلیل وضایت موجود همچنین از اط عات مربوط 

 ها،یماریب یر، باروممرگ آمار س مت، یتوضابه 

س مت،  ندمات از یمندبهره یاای،ح یجز یهاشانص

های یماریب نار عوامل یتوضا وضایت فقر، وضایت ایذیه،

 ها و گزارشاتیماریب یریتمد مرکز گزارشات یر،واگ یرغ

 شامل س مت پژوهش نظام به مربوط اط عاتمرا  ت،  نظام

 یهاپژوهش ی،نارج و یدانل مج ت در شده مقاالت چاپ

 گزارشات و اط عات هانامهیانپا و انجام حال در شده و انجام

... استفاده شد.  و یآموزش یهامااونت درمان، مااونت

ین نکته در احلیل وضع موجود انجام نیازسنجی س مت ارمهم

ی بهداشت و درمان بود که ط ق یک هامااونتدر  وصنصبه

و دستورازامل ادوین شده انجام شد و سپس  هافرمسری 

موضوعات و عناوین پژوهشی با اوجه به نیازهای س مت مناقه 

ر ی برای طرح دآورفنادوین و در انتیار مااونت احقیقات و 

 ها ارسال گردد.یتاوزوکمیته اایین 

 حضور با متادد جلسات یلاشک با سپس عناوین پژوهشی

 یکاکنی، گروهبحث  یهاروش از استفاده با ینفاان وذ

طرح برای  ینا و مشخص شد. در ییناا یاسم یهاگروه

یارهای ما هایی بر اساسیستزو چک  هافرمیازدهی از امت

COHRED  شامل ضرورت، مناس ت، احتمال موفقیت برای

 ش استفاده شد.اجرا و اأثیر نهایی پیامدهای پژوه
ها و امتیاز هر مایار بر اساس یرگروهزمایارها، ااداد : 1ریول 

 COHREDروش 

 مایارها
ااداد مایار 

 زیرگروه
 امتیاز

 22 5 ضرورت

 28 7 مناس ت

احتمال موفقیت برای 

 اجرا
4 16 

اأثیر نهایی پیامدهای 

 پژوهش
4 16 

 82 20 جمع امتیازات

 

 غربال را یشنهادیپی هاطرح ینعناودر  سمت ضرورت، 

 ینا یارهایماگذاشتیم.  کنار را یرضروریغ یهاطرح و کرده

 یتجما مناسب یشنهادیپطرح  یاآ که کندیم ییناا گروه

 گروه ینا پردازد.ینم ماازاات گذشته اکرار به و است هدف

 پژوهش، در یان   مسائل یارما سه بود: یارما سه یدارا

 سؤال به دسترس در و یقد یا، پا مات ر، کامل پاسخ وجود

 ین.مسئوز یتحماو  ییداأ احتمال و شده مارح

 نیا از نانیاطممناس ت، حصول  گروه یارهایما از هدف

 هدف تیجمای برا یشنهادیپ طرح یرو بر پژوهش که بود

 مشک ت ی بهبرابر و عدازت گرفتن نظر در با و بوده مناسب

 ی هفتدارا گروه نیا .پردازدیم جاماه یس مت به مربوط

 ،مشکلروند  شدت، ی،فراوان جاماه، یازهاین شامل، اریما

 عدازت بود. بر دیاأک و تیفور ی،مل یهاتیاوزو با ماابقت

اجرا،  یبرا تیموفق احتمال گروه یارهایما از هدف

 انجام پژوهش جهت ازین مورد منابع وجود و ییاوانا یابیارزش

 اریمای چهار دارا گروه نیابود.  یشنهادیپ طرح یرو بر

 هیاوج مازی، تیحما پژوهش، احتمال انجام یبرا نظام تیظرف

 ی درزمان هیاوج و (هانهیهز در ییجوصرفه زانیمی )ا تصاد

 یامدهایپ یینها ریاأث گروه یارهایما از هدف ماازاه بود.

 پژوهش یهاافتهی یریکارگبه از حاصل دهیفا برآورد پژوهش

 اریما چهار یدارا گروه نیا بود. آن ییکارا و ارزش نییااو 

 بر ریاأث آن، استمرار و ی پژوهشهاافتهی یریکارگبه شامل:

 وسات ای بار کاهش ،تیجما جاماه، )پوشش س مت تیوضا

 ای حل امکان ،ندهیآ در س مت تیوضابر  راتیاأث ،مشکل

 زانیم (تیفیک به ود ای بودن یریشگیپ ابل ای مسئله فیاخف

 مشارکت زانیماوساه ) بر یینها ریاأث ،هانهیهزدر  ییجوصرفه

 پژوهش( بود. یبرا یسازتیظرف و ینینابیبی هاگروه
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 ی،راه رد تهیکم در ارهایما یبرا اوافق و میانظ از پس

اساس  بر شده، آماده یپژوهش یهاحوزه و نیعناو از کهر ی به

ی ازدهیامت شد. داده ازیامت ،گانهستیب یارهایما ستیزچک

گروه  از نارج از نفر چند و هاگروه نفاانیذ از یمنتخ  اوسط

 به 80 ازیامت که بود 80 اا 20 نیب شده کسب ازیامت شد. انجام

 نیانگیمگرفته شد.  در نظر تیاوزو نیشتریب داشتن یمان

شد. میانگین  منظور یپژوهش عنوان آن ازیامت عنوانبه ازاتیامت

کمترین امتیاز بود و از اوزویت نارج شد،  دارای 40کمتر از 

از بیشترین  80اا  60از اوزویت متوسط و بین  60اا  40امتیاز بین 

 اوزویت برنوردار شد.

 هایا ته

شارکت  با ماازاه ینا ضا  از نفر 14 م ی علم یئته یاع

ته  هداشیییت،    ح آمار  یدمیوزوژی، اپ یها رشییی یاای، آموزش ب

ستاری،      شکی، پر شت محیط، پز س   انگلبهدا  نفر از 21ی و شنا

و کارکنان بهداشییت و درمان دانشییگاه در مناقه  کارشییناسییان

ستان کرمان،  شد  جنوب ا ش  حوزه هفت .انجام   در و یپژوه

 هاییتاوزو عنوانبهپژوهشییی  یاه و موضییوعح 351 مجموع

شیید. )جدول  ییناادانشییگاه علوم پزشییکی جیرفت  یپژوهشیی

 (.2شماره 

 1396ی کلی دارای اوزویت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال هاحوزهزیست : 2ریول 

 را ه انحراف مایار میانگین حوزه

 1 56/11 65/67 آموزش و اوانمندسازی

 2 98/11 04/67  وانین و مقررات و فرایندهای اجرایی

 3 02/12 65/65 اجتماعی -س مت روانی

 4 72/11 82/64 س مت نانواده

 5 61/11 86/62 ریواگ ریغی هایماریب

 6 86/12 62 ی واگیرهایماریب

 7 63/12 86/60 سوانب و حوادث و مخاطرات محیای

 

  حث
یت         مدیر ندی مهم در  یت فرای ی ها پژوهشاایین اوزو

حوزه سییی مت و آموزش پزشیییکی کشیییور امامی کشیییورها  

یت آن    یممحسیییوب  که اهم اأمین و    وبه شیییود  مان  یژه در ز

-12ود )ش یماخصیص منابع مازی و انسانی بیش از پیش نمایان   

9.) 

 351 مجموع در و یپژوهشییی حوزه هفت  ماازاه   ینا

  یپژوهشییی هاییتاوزو عنوانبه یپژوهشییییاه و موضیییوع ح

 

شگاه علوم  شد. ااپزشکی جیرفت   دان ش  یهاحوزه یین   یپژوه

ی )اسیییااید، اوانمندسیییازشیییامل آموزش و  یتاوزو یبارا به

یان، کارکنان و مردم احت پوشییش هفت شییهرسییتان  دانشییجو

 وانین و مقررات و فرایندهای اجرایی    جنوبی اسیییتان کرمان(،  

ی آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان و پشتی انی(،   هابخش)در 

س مت روانی و اجتماعی )س مت روانی، اجتماعی و اعتیاد در 

شجویان،   س مت نانواده )مادران،   ، آحاد جاماه(،کارکناندان

سازمندان(،    یانمنوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان،  ساالن و 
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ارات شییییلی و های واگیر و ن یماری بهای غیر واگیر،  یماری ب

 محیای بود.

یل           تایج ماازاه مجیدپور و همکاران در اسیییتان اردب در ن

اوزویت در ابااد مختلف سیی مت در این اسییتان   34نشییان داد 

اردبیل وجود دارد که با نتایج ماازاه حاضیییر مشیییابهت دارد           

ها در آن استان کودکان، حوادث، یتاوزوین ارمهمکه ینحوبه

 (.13و ایذیه بود )آموزش و اوانمندسازی 

در ماازاه یاسیییینی و همکاران حوادث، رفتارهای سیییازم 

های پژوهشییی اسییتان یزد یتاوزوین ارمهمنوجوانان و ایذیه از 

 (.14بود )

ماازاه ملک افضیییلی و همکاران نشیییان داد سیییوانب و       

های  ل ی عرو ی از یماریبحوادث، بهداشیییت محیط، ایذیه و 

 (.15 مت کشور بود )های نظام سیتاوزوین ارمهم

یازها و       با ن  فردمنحصیییربه های ویژه و  یت اوزوهر مناقه 

و مناطق   ها زمان ها در  یت اوزواسیییت و این  روروبه پژوهشیییی 

یایی مختلف ایییر   نابراین اایین  ؛ کند یمجیراف ها در  یت وزواب

 صییورتبهگسییتره بهداشییت، درمان و آموزش پزشییکی باید   

در این زمینه الزم است مشک ت و   مداوم و پیوسته انجام شود.   

 نصیییوصبییههییا و انجییام احقیقییات،       یییتاوزو موانع اایین        

شده و      هاپژوهش شناسایی  شگاه  ی کاربردی در هر مناقه و دان

 برطرف شوند.

مرادی در احقیق نود مشک ت و موانع پژوهش را در به  

ی موانع فردی، سییازمانی، محیای و هادسییتهارایب اوزویت در 

 (.16ی کرده است )بنددسته موانع فنی

حداکثری ذینفاان یا  مشیییارکت با که حاضیییر پژوهش

 یهامااونتیه نیازسییینجی سییی مت در بر پاو  هاآننمایندگان 

 دو هر از است و گرفته صورت  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  

س ت  و کمی جن ه شابه  یهاپژوهش به کیفی ن  یهاسال  در م

وسییات  با پزشییکی جیرفت،گذشییته در سییاب دانشییگاه علوم 

 جنوب استان کرمان را  جاماه هم و علمی نیازهای هم بیشتری 

 که است  نقصی  رفع راستای  در گامی این مهم، دهد.یم نشان 

ستفاده  عنوان عدم احت عزیزی  جهت در احقیقات نتایج از ا

 از اسییتفاده عنوان احت فرسییار یا ( و17جاماه ) نیازهای رفع

 بدون و ذهنی صیییورتبه اجرایی و مدیران محققین نظرات

 آن از (18نیازسیینجی ) یا اط عاای منابع یافته ازنظام اسییتفاده

 .اندبرده نام

ارین یاصل  یقاایاحق بودجه یعاوز یدشا  یفال یطشرا  در

 هدف یاری به یدنرس در را پژوهش یریتمد که باشد یابزار

 از باد کهیم هست  یکاسترااژ  افکر یک یازمندن ین؛ بنابرایدنما

 و راه ردهییا یییتمحور بییا ییهییاپژوهش هییا،یییتاوزو ییناا

ست س  ش  یازهاین گذاری،یا شگاه  یپژوه  و نموده ییناارا  دان

 یک هر سهم  شده  یینااهای یتاوزو اساس  بر مندنظام طوربه

 یستی با است  یهیبد ییم.نما را مشخص  یپژوهش  هاییاهح از

صد   بر یقاحق و هاینوآور و یتن   یبرارا  بودجه از یدر

سائل  یرو شت. الزمه  نظر در یفور و یدجد و مشک ت  م  دا

ستمرار  و بودن مندضاباه و  مند انون ین روش،ا یتموفق  آن ا

ست.    یبرا بودجه یصاخص  یبرا آنچه به هم کهی مان ینبدا

ند پا  شیییده ییناا های یت اوزو  ییناا روند  هم و یمباشییی  ی 

مه  را ها یت اوزو حاصیییل  ده ادا ااز  یم.   و اط عات  ها، یت ف

 به با و افزوده نود یاط عاا یهابانک به را یدجدهای یافته

را  یقاایاحق هاییتاوزو باریک سال  هر اط عات کردنروز 

 .ییمنما ییناا

حدود از  قه     یمهای این احقیق  یت م فاوت منا به ا اوان 

 ورسیییومآدابجنوب اسیییتان از نظر آب و هوایی، فرهن  و    

های یتاوزومردم و... اشییاره کرد که باعث ایجاد مشییک ت و  

شده و امکان   سای یماامناص در این مناقه  ر پذیری نتایج را به 

دهد  یمی علوم پزشیییکی اا حدود زیادی کاهش      ها دانشیییگاه 

 اشاره کرد.

 گیتینتیجه

ظار   ته    رودیم انت ند  احقیق این های یاف  طریق از بتوا

صیص  سب  اخ شی،  اعت ارات منا  احقیق روند هدایت با پژوه

 در آن یریکارگبه و دانش اراقای موجب ها،یتاوزو یسو به
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جاد  مشیییک ت، حل  جاد  محققین، در انگیزه ای  و بسیییتر ای

 اراقای موجب نهایت در و آن اسیییتمرار و احقیق فرهن 

گردد. از مشیییک ت و موانع پژوهش  جاماه سییی مت سیییاب

 از برنی بین در موضیییوع شیییفافیت اوان به عدمیمحاضیییر 

 اصیییور عدم، دانشیییگاه از نارج و پژوهشیییگر غیر ذینفاان

تایج  کاربرد  ، علمی یئت ه ذینفاان  برنی سیییوی از احقیق ن

 وجود، هایدها از اسییتفاده  سییو   و شییدن  آشییکار  از ارس

ذینفاان اشیییاره   برنی بین در دیگر های یت اوزو و ها دغدغه  

 هاییتاوزو اایین نحوه یهاکارگاهشیییود یمپیشییینهاد  کرد.

اان برگزار گردد و  پژوهشیییی برای های    بخش ذینف مد  از ع

اوزویت اخصیص   دارای پژوهشی  یهاطرحبه  پژوهشی  بودجه

 یابد.

و کد  P-95-10این مقازه حاصل طرح پژوهشی با شماره    

ن ق   یقییات و          IR.JMU.REC.1395.10ا ق ح ا ماییاونییت 

 نود یفهوظفناوری دانشیییگاه علوم پزشیییکی جیرفت اسیییت.  

و  هاسیییازمانی و سیییایر گرام همکاران ید واسیییاا از دانیمیم

 یمانهصم امامی مراحل اجرای طرح در کنندهمشارکتادارات 

 ییم.نمای سپاسگزار

 هیچ ااارض منافای اوسط نویسندگان بیان نشده است.
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