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 مورد نیاز مراکز تحقیقات با تغییر کاربری مناسب اطالعات 

مت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  برای مرکز تحقیقات مدل سازی در سال استفاده از ظرفیت:  عنوان تغییر کاربری مرکز تحقیقات

  و پاسخگویی اجتماعی 19-پاندمی کووید تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در   کمک به

ظرفیت سازی و استفاده از ظرفیت های موجود و تهیه مستندات علمی پژوهشی برای : ورانه در مرکز تحقیقاتهدف اصلی فعالیت نوا

کمک به  تغییر کاربری و و جهت دهی فعالیت های مرکز برای نظام سالمتتصمیم گیری مبتنی بر شواهد در سیاستگذاری، کمک به 

 و سازمانی سخگویی اجتماعیو پا 19-در پاندمی کوویدجامعه  مرتفع نمودن نیازهای

 :توضیح روش کار انجام شده 

برای تهیه مستندات علمی پژوهشی مرتبط  و بین رشته ای تخصصی برای تشکیل تیم های( لینک)فراخوان همکاری  1398اسفندماه  4در 

داده علوم پزشکی ها و به ویژه  دانشگاه های طریق وب سایت مرکز و شبکه های اطالع رسانی مجازی در سطح دانشگاه  از 19-با کووید

، فعالیت های مشارکت انها برای همکاری با مرکزو جلب  و به ویژه دانشجویان و اساتید همکار شد. پس از توجیه همکاران داوطلب

، 19-کمیته اصلی از جمله کمیته مستند سازی اپیدمی کووید 6. سازماندهی شددر البراتوار اپیدمیولوژی مرکز ه صورت مجازی بمرکز 

، کمیته آموزش و پژوهش و کمیته و جلب مشارکت ها اطالع رسانی ه مدل سازی اپیدمی، کمیته، کمیت19-کمیته اپیدمیولوژی کووید

متناسب با بحران کرونا و سواالت مطرح شده برای گروه تشکیل شد. در طی این مدت های مرکز  روابط عمومی و مستندسازی فعالیت

و  مرور، طبقه بندی، های هدف و به منظور جهت دهی به فعالیت ها، مسایل پیچیده و مرتبط با کرونا در پایگاه های اطالعاتی جستجو

و اجتناب از روز و روشن نمودن پیچیدگی های مسایل مرتبط با کرونا  شدند. این اقدام برای اطالع و استفاده از دانش استخراج

در کنار رسالت  با تخصص های متنوع بالینی و پایه و متعدد، فعالیتهای کمیته های مذکور 1398از ابتدای اسفندماه  انجام شد.اینفودمیک 

های اجرا  روش بهترین در شناسایی ادامه دارد.ای فرایندها با در نظر داشتن معیارهای بهترین روش، اجرو تا کنون  شده شروع مرکز قبلی

 سیاسی تعهد و جامعه و شرکا مشارکت تکثیر، امکان و پایداری رعایت اصول اخالقی، مرتبط بودن، کارآیی، از معیارهای اثربخشی، شده

 حداقل باید روش بهترین تعریف، طبق استفاده گردید. این معیارها در گزارشات سازمان جهانی بهداشت مورد توجه و معرفی شدند.

اخالقی و  بودن، رعایت صداقت و اصول مرتبط کارآیی، باشد. عالوه بر آن بهترین روش، به احتمال قوی معیارهای را داشته اثربخشی

 چیزی هر تواند می این زیرا باشد، داشته را فوق معیارهای تمام که نیست الزم روش بهترین معیارهای دیگر را همزمان دارد. البته یک

گزارش شود.  شده آموخته درسیک  به عنوان تواند می و دهد می نتیجه جزئی، یا کامل طور به رویه، بی منابع از استفاده بدون که باشد

https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/27744-G549/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF


 و راهنما کتابچه یک فعالیت، استراتژی، یک قانون گذاری، سیاست، پروژه، یک برنامه، یک اجرای به مربوط تواند می روش هترینب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  19-کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 6گزاره برگ شماره روش بکار رفته قبال با محتوی  .باشد غیره

مه فعالیت های کمیته های مذکور به سرانجام رسیده و برخی در سطح دانشگاه، کالن منطقه و در سطح ملی و بین ه منتشر شد. پزشکی

و  و مردم و کمک به نظام سالمت 19-المللی به عنوان یک ظرفیت جدید برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در پاندمی کووید

 ایهیچگونه بارمالی بر اخذ شد. اقدامات انجام شده کد های اخالق در پژوهش، انجام فعالیت هابرای  .ندانجام شدپاسخگویی اجتماعی 

داخل و  از ظرفیت های موجود و جلب مشارکت و همکاری های داوطلبانه .تحمیل نشد نداشت و باری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

استفاده  مجموعه وزارت بهداشت و خارج وزارت بهداشتاز و  و جذب گرانت خارج از دانشگاه علوم پزشکی شهرکردخارج دانشگاه 

ز فعالیت های موظفی اعضای مرکز و به ویژه رئیس مرکز در قبال کارهای صورت گرفته کاهش نیافته و بلکه فعالیت های هیچ یک ا شد.

 قبلی نیز با کیفیت بیشتر اجرا گردید.

ییر کاربری انجام موجود و تغ با استفاده از ظرفیت های فعالیت و فرایند 35عنوان برنامه با  اجرای  21رار و پیاده سازی استق: دستاورد ها 

که  بود 19-کووید یک نوآوری در جریان اپیدمیدر مرکز تحقیقات، بکار رفته در این روش و استفاده از ظرفیت موجود مدیریت ، شده

و به عنوان یک دستاورد در  توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منتشر شد گزاره برگی برای ترویج این روشقبال طی 

توسط کمیته کشوری  گزارش سفارش شده دوی مرکز را می توان با انجام فعالیت ها دیگراثرگذاری  .ترویج این روش قلمداد میگردد

رئیس مرکز به عنوان رئیس و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتخاب  19-اپیدمیولوژی کووید

ویت در کالن منطقه و عض19-و دبیری کمیته اپیدمیولوژی کووید 7، تشکیل کمیته در قطب 19-کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژی کووید

کمیته های  دستاورد 35و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 19-کوویدعفونی و  یعلمی مبارزه با بیماری ها کمیته مشورتی

  در دسترس است. نیز مستندات لینکاین در را نام برد.  گزارشاین در انتهای و ارزشیابی انجام شده  شش گانه

معتبر بودن، قابل مشاهده بودن، مزیت استفاده از روش و : شده  )توضیحات مربوط به ارزشیابی کار(مزایا و معایب تغییر انجام 

سازگاری با همه مراکز تحقیقات دانشگاه ها برای پیاده سازی، قابلیت تکرار و  نمرین کارگروهی و مشارکتی، سودمندی، ساده بودن،

 ، یارکت و همکاری های درون و بیرون بخش، جلب  مش98هفته اول اسفندماه از پیشنهادات مشخص برای کنترل اپیدمی ارایه ارزیابی، 

مستندات تهیه شده در وب سایت مرکز مستندسازی و در دسترس قراردادن شفاف ، و توانمندسازی جربهدانشجویان و کسب ت مشارکت

از مزایای دیگر این روش  https://mhrc.skums.ac.ir شهرکرد در آدرس تحقیقات مدل سازی در سالمت دانشگاه علوم پزشکی

از چالش های پیش روی این  19-ه مستندات در تصمیم گیری های مدیریت کوویدعدم همکاری برخی حوزه ها و یا بی توجهی ببود. 

در شرایط تحقیقاتی مرکز شروع شده بود و تا کنون تجربه مشابهی که یک مرکز  از با توجه به اینکه این روش برای اجرا روش بود.

ها و جلب همکاری های درون و برون بخشی نیاز به تالش برای نهادینه سازی فعالیتبدهد در کشور وجود نداشته، تغییر کاربری  ،بحران

پیشرفت با سختی همراه خواهد بود. البته تغییر کاربری اجرای فعالیت هاو اشد ری مسئولین ارشد دانشگاه همراه نباگر همکا. زیادی است

 مود که نوید بخش بود.مرکز در شرایط بحران بعدا بعنوان سیاست های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه کار را تسهیل ن

الزم است محقق توضیح دهد چرا فکر می کند فعالیت او می تواند به عنوان تغییر کاربری مناسب در شرایط اپیدمی در کالن منطقه یا کشوری توضیحات : 

 (کلمه ۱۵۰تا  ۱۰۰معرفی شود و کاربرد کار چه بوده است و چگونه ارزشیابی شده است ) بسیار کوتاه نهایتا در 

https://corona.research.ac.ir/files/site1/files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_6.pdf
https://corona.research.ac.ir/files/site1/files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_6.pdf
https://corona.research.ac.ir/files/site1/files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_6.pdf
https://corona.research.ac.ir/files/site1/files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_6.pdf
https://corona.research.ac.ir/files/site1/files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_6.pdf
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId18935


لتی و از جمله مراکز تحقیقاتی اثرگذار بوده همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و سازمان های دولتی و غیردو بر 19-پاندمی کووید

توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک مساله نیازمند همکاری همه بخش ها و جوامع و پاسخگویی  19-است. پاندمی کووید

تولید،  تحریک و تحقیق برنامه به دادن شکل( WHO) جهانی بهداشت سازمان اصلی وظیفه پنج از کییاجتماعی همگان برشمرده شد. 

 تدوین برای مدیریت دانش بر اهمیت عملکرد این .استبرای تأمین، حفظ و ارتقای سالمت مردم  دانش از استفاده و انتشار مستندسازی،

 ابزارهای و ها روش اهمیت. کند می تأکید بهداشتی های سیستم کارآمد جهانی و عملکرد و ملی سطح در بهداشتی های استراتژی

 سیاستگذاران،) گروه های هدف برای مناسب دانش کارایی نظام سالمت پرواضح است. ارائه و اثربخشی بهبود دانش برای مدیریت

اهمیت ویژه ای  ،نتایج بهبود و بهداشتی ایه سیستم و تقویت مناسب قالب در (مردم و بهداشتی های سیستم کارشناسان، مدیران پزشکان،

ظرفیت سازی و استفاده از ظرفیت زیرا اهمیت دوچندانی دارد.  19-دارد. این اهمیت در دوران اپیدمی ها و به ویژه در پاندمی کووید

هی فعالیت های های موجود و تهیه مستندات علمی پژوهشی برای کمک به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در نظام سالمت و جهت د

و سازمانی و  پاسخگویی اجتماعیبه منزله  19-مرکز برای تغییر کاربری و مرتفع نمودن نیازهای سالمتی جامعه در پاندمی کووید

با  است.در قبال سالمت همشهریان و کمک به نظام سالمت یک ضرورت در شرایط بحرانی یک مرکز تحقیقاتی  مسئولیت پذیری

ای مرکز اکمی و نظر خواهی از ذینفعان و مورد توجه قرارگرفتن فعالیت های مرکز و فیدبک های دریافتی  فرایندهارزشیابی تکوینی و تر

  قرار گرفته است. 1400ارزشیابی و بهبود یافته و به عنوان یکی از اهداف اختصاصی در برنامه عملیاتی مرکز از سال 

 مسئول(مجری/با امضای صدور تفویض اختیار از طرف  همکارانداشت  )یا سایر دات را خواهد داشت امکان ارسال مستن مسئول اجرای کار توضیحات مهم :

  موارد مورد نیاز که باید پیوست شوند:

ظرفیت سازی و استفاده از ظرفیت های موجود و تهیه مستندات "فعالیت های اجرا شده برای دسترسی به هدف 

تنی بر شواهد در نظام سالمت و جهت دهی فعالیت های مرکز برای علمی پژوهشی برای کمک به تصمیم گیری مب

با مستندات  "و پاسخگویی اجتماعی 19-تغییر کاربری و کمک به مرتفع نمودن نیازهای جامعه در پاندمی کووید

تمام مستندات در وب سایت مرکز تحقیقات موجود بوده و لینک آنها در گزارش  رسمی در ادامه امده است.

 دانلود است.قابل مشاهده و  ( مستنداتPDFفایل )این در  لینکک بر یلشده است. با کگذاشته 
 

 عبارتند از: انجام گرفته بر حسب کمیته هاهای فعالیت گزارش الف( 
 

 19-کمیته مستند سازی اپیدمی کووید (1

در واتساپ برای تبادل  نفر از همکاران از دانشگاه های مختلف کشور و ایجاد گروه مجازی 2۰تشکیل اعضای کمیته با حضور  -۱

این  ( oLjggj7p55RvVpVQC7https://chat.whatsapp.com/CiTJنظر و پیشبرد فعالیتها )لینک گروه: 
فلسفه تشکیل این کمیته هستند. کمیته با هماهنگی رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی تشکیل شده و ایشان نیز در گروه عضو 

 در ایران بود.  ۱9-جلب مشارکت همه دانشگاه ها برای جمع آوری اطالعات و تهیه مستند سالیانه گزارش اپیدمی کووید

در جمهوری اسالمی ایران به سفارش کمیته کشوری اپیدمیولوژی و کمیته ساماندهی  ۱9-تهیه گزارش سالیانه اپیدمی کووید -2
 )لینک گزارش( در البراتوار اپیدمیولوژی مرکز  رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا ۱9-تحقیقات کووید

و  گزارش 2۰)بیش از در دنیا، ایران و استان چهارمحال و بختیاری ۱9-اپیدمیولوژی کوویدتوصیفی و تحلیلی تهیه گزارشات  -3
 لینک گزارش ها: (صفحه 4۰۰

 

https://chat.whatsapp.com/CiTJ7RvVpVQC55p7oLjggj
https://corona.research.ac.ir/content/69/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.
https://corona.research.ac.ir/content/69/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23721
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23721
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ایران  متخصصین بهداشت اس یادداشتی در رسانه مجازیدر سطح کشور بر اس ۱9-اپیدمیولوژی کوویدتشکیل کمیته  پیشنهاد -۱
تا قبل از این پیشنهاد کمیته های اپیدمیولوژی در سطح ملی و دانشگاهی داده شد.  اینجاو  )لینک( 98اسفندماه  9در تاریخ 

 تشکیل نشده بودند. 

 7ن منطقه و کال )لینک(در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  ۱9-تشکیل کمیته اپیدمیولوژی کووید -2

و آموزش و توانمندسازی  استان چهارمحال و بختیاری ه اپیدمیولوژی در سطح شهرستان ها و بیمارستان هایتشکیل کمیت -3
 (لینک) دانشگاه و معاونت درمان اعضا و همکاری با معاونت بهداشتی

 و شرکت در جلسات متعدد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهر کمیته ساماندهی تحقیقات اپیدمیولوژیک عضویت د -4

 کمیته مدل سازی اپیدمی (3

 بردی، بیماری های عفونی، اپیدمیولوژی و ..آمارزیستی، ریاضیات کاربا حضور متخصصین بین رشته ای  تشکیل کمیته -۱

 )لینک(  در تاریخ ۱9برگزاری وبینارهای آموزشی برای مدل سازی در کووید  -2

و استفاده از مدل اکسفورد برای ایران با سفارش و حمایت  ۱9-ویدمدل سازی کو  تهیه گزارش راهنمای آموزشی و پژوهشی -3
 (لینکمعاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ) ۱9-کمیته ساماندهی تحقیقات کووید

 (لینکو ) (ینک)ل 26/۱/۱399تاریخ ۱9-همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارایه مبحث مدل سازی کووید -4

 و جلب مشارکت ها اطالع رسانیکمیته  (4

 تشکیل کمیته و ایفای نقش پاسخگویی اجتماعی  -۱

 (ینک)ل تهیه تراکت اطالع رسانی برای مردم و دانشجویان -2

 تهیه کلیپ آموزشی پیشگیری از کرونا برای مردم و انتشار در فضای مجازی -3

 (ینکبا نامه ریاست دانشگاه )ل در وب سایت مرکز ۱9-اطالع رسانی مطالب کووید -4

و انتشار در فضای مجازی و از جمله گروه متخصصین بهداشت  ۱9-نسخه اپیدمیولوژی برای پیشگیری از مرگ های کووید -۵
 در وب سایت مرکز این لینک و نفر از این پست ۱2۰۰۰( و بازدید حداقل ینکایران )ل

 (نمونه لینککمیته در بستر وبیناری مرکز ) برای این جلسه مجازی ۱۵و برگزاری بیش از و تیم واکنش سریع همکاری با کمیته اپیدمیولوژی کشوری  -6

 از بستر مجازی مرکز و برگزاری جلسات مختلف با حضور اعضای کمیته 7همکاری با کمیته اپیدمیولوژی کالن منطقه  -7

 ند سازی یران و مستبرای برگزاری نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های امالی خارج از دانشگاه  جذب گرانت -8

 ۱9-درباره کووید مصاحبه با خبرگزاری های مختلف در کشور ۱۰همکاری با رسانه های ملی و استانی و اجرای حداقل  -9

 ۱9-و شرکت در جلسات هفتگی این شبکه و هم اندیشی درباره کووید ۱9-شبکه پیشگام کوویدعضویت در مشارکت و   -۱۰

 کمیته آموزش و پژوهش  (5

 (لینک) در گستره ایران وبینار ۱۰برگزاری و مشارکت در برگزاری در بیش از  -۱

 (لینک) ت های ایران و برگزاری نشست فصلی انجمن با موضوع اپیدمیولوزی دیجیتالهمکاری با انجمن علمی اپیدمیولوژیس -2

 (ینک)ل همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه و ارایه در وبینارهای دانشگاهی -3

و ارسال به دبیرخانه ستاد ملی کرونا وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی  "نکاتی درباره قرنطینه "ترجمه کتاب با عنوان  -4
 از طرف ریاست دانشگاه ارسال نامه( و لینک لینک کتاب)

 (لینک)طرح دانشگاهی( 22طرح در سطح ملی و  6)طرح  82به تعداد  ۱9-و مرتبط با کووید اجرای طرح تحقیقاتی مصوب -۵

 (لینک)است.  ۱9-مقاله مربوط به کووید 8که تعداد  ۱9-در طی دوران کووید مقاله با افلیشن مرکز 3۱چاپ  -6

کشور  ۱9-قیقات مدل سازی در سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و کمیته ساماندهی تحقیقات کوویدهمکاری  با مرکز تح -7
 (لینک)  ۱7در  تهیه گزاره برگ شماره 

 (لینکصفحه محتوی آموزشی معتبر ) ۵۰۰شماره و بیش از  ۱7شار گاهنامه های اپیدمیولوژیک به تعداد تهیه و انت -8

 (ینکبا اپیدمیولوژی دیجیتال و بارگذاری در وب سایت مرکز برای ذینفعان )لمرتبط جمع آوری مطالب  -9

 (لینکو اشتراک گذاری آنها ) ۱9-عفونی و کووید یتهیه مجموعه اسالیدهای اپیدمیولوزی بیماری ها  -۱۰

http://t.me/joinchat/AAAAADueqVk6yqsvyyoErA
http://t.me/joinchat/AAAAADueqVk6yqsvyyoErA
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/p1.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/p1.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23729
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23729
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23730
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23730
https://research.skums.ac.ir/page-Pajohesh/fa/38/form/pId23014
https://research.skums.ac.ir/page-Pajohesh/fa/38/form/pId23014
https://www.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/33344-G549/tool_news_sample_rcmh_block4682/-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF19%D8%8C-%D8%A7%DB%8C
https://www.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/33344-G549/tool_news_sample_rcmh_block4682/-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF19%D8%8C-%D8%A7%DB%8C
https://corona.research.ac.ir/content/96/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%88-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://corona.research.ac.ir/content/96/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%88-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://vc-research.kums.ac.ir/fa/pages/scientificdiscussions
https://vc-research.kums.ac.ir/fa/pages/scientificdiscussions
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/28575-G549/tool_news_sample_rcmh_block4682/%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87--%D9%88-%D9%BE
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/28575-G549/tool_news_sample_rcmh_block4682/%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87--%D9%88-%D9%BE
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/tracet.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/tracet.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/LETTER1.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/LETTER1.pdf
http://t.me/joinchat/AAAAADueqVk6yqsvyyoErA
http://t.me/joinchat/AAAAADueqVk6yqsvyyoErA
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/p2.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/p2.pdf
https://www.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/33838-G549/tool_news_sample_rcmh_block4682/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF19-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3--%D8%A8%D9%88
https://www.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/33838-G549/tool_news_sample_rcmh_block4682/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF19-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3--%D8%A8%D9%88
http://covidiran.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7/
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId24433
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId24433
https://www.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/32973-G549/tool_news_sample_rcmh_block4682/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-
https://www.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/news/32973-G549/tool_news_sample_rcmh_block4682/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/AHMADI_presentation1.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/AHMADI_presentation1.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/Quarantine.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/Quarantine.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/qarantineh.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/qarantineh.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23928
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23928
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23929
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23929
https://corona.research.ac.ir/files/site1/files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_17.pdf
https://corona.research.ac.ir/files/site1/files/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_17.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId22976
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId22976
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId24333
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId24333
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/Infectious_Epidemiology_COVID_21sep2020.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/Infectious_Epidemiology_COVID_21sep2020.pdf
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 آدرس )لینک(به  تهیه مستندات علمی از فعالیت های مرکز و در دسترس گذاشتن به موقع در وب سایت مرکز -۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اوایل تشکیل این  ۱9-ه ساماندهی تحقیقات کوویدکمیت 6انتشار گزاره برگ شماره  -2
 ۱9-کمیته و معرفی مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت به عنوان یک مرکز با تغییر کاربری و ایفای نقش در پاندمی کووید

 (Best Practice)لینک گزاره برگ 

 (لینکاطالع رسانی فعالیت های مهم و دستاوردهای مرکز در راستای پاسخگویی اجتماعی ) -3

 ب( گزارش پایش و ارزشیابی:

شروع  ۱399از سه ماهه چهارم سال  ۱9-ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت های مرکز و به ویژه فعالیت های در دوران کووید
ساختار، محصوالت  به اتمام رسیده است. ارزشیابی در چهار حیطه و محورهای رهبری، ۱4۰۰و در پایان فروردین ماه 
در دسترس  این لینکنتایج در وب سایت مرکز و شد.  انجام۱9-به ویژه در شرایط پاندمی کوویدتحقیق و اثرگذاری مرکز 

بر اساس این  ۱4۰۰تنظیم و از ابتدای سال قرار گرفته است. بر اساس نتایج ارزشیابی صورت گرفته، برنامه عملیاتی مرکز 
پاسخگویی "بوده  ۱9-که متناسب با کوویددر برنامه مرکز یکی از اهداف اختصاصی  های مرکز تنظیم شد.فعالیت  برنامه

در زمره اهداف می باشد که  "سریع و تغییر کاربری مرکز در شرایط بحران و کمک به سایر بخش های نظام سالمت
عالوه بر آن،  است.در دسترس دانلود و مشاهده، آماده قابل  اینجااختصاصی برنامه عملیاتی قرار گرفته است. این برنامه از 

برای مبارزه با  ۱398در رابطه با فعالیت هایی که از اسفندماه ارزشیابی فعالیت های زیر مجموعه کمیته های مختلف مرکز 
)کسب نظرات سایر اساتید و صاحب نظر درباره  و خارجی )توسط مسئولین مرکز( به صورت درونیشده شروع ۱9-کووید

و نظرات انجام به صورت دوره ای و یا همزمان با اشتراک یک مستند و بر حسب فعالیت های صورت گرفته  اقدامات مرکز(
 شده است.  استفاده خبرگان و پانل گردید. برای انجام ارزشیابی از نظر خواهی ذینفعانجمع آوری 

ارزشیابی فعالیت های مرکز انجام و بر اساس نتایج ارزشیابی فعالیت های  همچنین از طریق فرمی در تاالر گفتگوی مرکز
به عنوان مثال همه گزارشات منتشر شده قبل از نهایی شدن نظرات خبرگان و مرور توسط همتایان  مرکز بهبود یافته است.

پس از اعمال نظرات انها گزارشات نهایی و منتشر شده است. یا برای برگزاری نشست ها و وبینارها انجام گرفته و 
هیچ یک از فعالیت های اجرا شده دوباره  نظرسنجی و ارزشیابی قبل و بعد از اجرای برنامه های آموزشی انجام گرفته است.

دیگر نداشته است. در اجرای برخی فعالیت ها نیز  کاری نبوده و تداخلی با سایر فرایندهای اجرایی توسط بخش های
پسخوراندهای مطلوب و مکتوبی مبنی بر تقدیر و تشکر با درج در پرونده دریافت گردید که نشان از رضایتمندی مدیران و 

 سیاستگذاران می باشد.
به سفارش معاونت تحقیقات و نکته مهم دیگر ارزشیابی دقیق تولیدات مرکز برای کارهای ملی و به ویژه برای دو گزارش 

که جمع  ۱9-گروه همفکری شبکه پیشگام کوویدو ملی یکبار در  فناوری وزارت بهداشت بود. بعد از تهیه گزارشات مذکور
و  ت دارند موضوع ارایه و با دریافت کامنت های اساتید گزارشات تکمیل و اصالح شدند.خبرگان اپیدمیولوژی ایران عضوی

یکبار توسط یکی از همتایان مرور و نهایتا به عنوان پیش نویس در اختیار برخی همکاران قرار گرفته و نهایتا با جمع اوری 
و   اوللینک های نظر سنجی لینک یه فعالیت ها از برای ارزشیابی بق فیدبک ها و انجام اصالحات،  گزارشات نهایی گردید.

 استفاده شد.  سومو لینک  دوملینک 

، نهایی و مطرح اعضای هیات موسس و شورای پژوهشی مرکز 24/3/۱4۰۰این گزارش در جلسه مورخ  نکته پایانی:

 برای شرکت در فراخوان معاونت تحقیقات و فناوری تهیه گردید.

  هستند. گزارش ریس مرکز و کارشناس مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمتاین هیه کنندگان ت اعالم تضاد منافع:

https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23721
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23721
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/Best_Practice_6.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/Index.aspx?page_=news&order=list&lang=1&sub=55&tempname=rcmh&PageIdF=0&PageId=18349&isPopUp=False&methodName=findparent
https://mhrc.skums.ac.ir/Index.aspx?page_=news&order=list&lang=1&sub=55&tempname=rcmh&PageIdF=0&PageId=18349&isPopUp=False&methodName=findparent
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId25903
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId25903
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/Abstract_Plan1404.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/Abstract_Plan1404.pdf
http://covidiran.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7/
https://survey.porsline.ir/s/m3Hy59y/
https://survey.porsline.ir/s/m3Hy59y/
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId24341
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId24341
https://www.skums.ac.ir/forum/default.aspx?g=topics&f=18
https://www.skums.ac.ir/forum/default.aspx?g=topics&f=18

