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 ـ مقدمه و كليات1
اجتماعی تبدیل شده و توان رقابت در بازار منوط به امروزه برخورداری از اطالعات و دانش روز آمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی و 

اند که شود. مدیران و صاحبنظران دریافتهمیکسب و توسعه دانش فردی و سازمانی است، تا حدی که دانش جز اساسی سرمایه سازمان تلقی 
و  ارزشمند و استراتژیك منبعی عنوان به دانش ونی،کنند. در دنیای کنمیهای دانشی روز به روز نقش مهمتری در بقای کسب و کارها ایفا دارایی

استفاده صحیح از این منبع ارزشمند امری  و بدون مدیریت اقتصادی و مناسب با کیفیت خدمات و محصوالت ارائه و است مطرح یك دارایی نیز
 دانش سازمان یافته مدیریت کرد. مدیریت سخت و گاهی امکان ناپذیر است. جهت استفاده صحیح از دانش الزم است آن را به شکلی هدفمند و

کارکنان  فکری یهاسرمایه تصرف برای را مدیریت دانش ها،سازمان از بسیاری شود.محسوب می مدیریت مباحث ترینیکلید و از جدیدترین یکی
ه تصویر روشنی از جریان دانش در سازمان سازد کمیگیرند. نقش مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی سازمان، مدیران را ناگزیر می کار به خود

ی و ریزهای دانشی داشته باشند تا بتوانند بر اساس اهداف سازمانی در جهت بهبود وضعیت خود برنامهو نوع راهبری خود در برخورد با دارایی
 های دانشی خود را مدیریت کنند. دارایی

ها را ناگزیر به توجه ویژه به اشاعه و بکارگیری شواهد عینی کرده است. این موضوع ازمانها، ساهمیت فزاینده شواهد و نتایج پژوهشاز سوی دیگر 
هایی در زمینه چگونگی تولید و سنتز شواهد، اشاعه و کاربست آن رو به رو ساخته است. بنابراین ها و موسسات تحقیقات ملی را با چالشدانشگاه

سیار مهم شود بهای نظام سالمت میگیریسازی شواهد پژوهشی معتبر در تصمیمرگیری و پیادهاهمیت توجه به اینکه چه راهکارهایی باعث بکا
های بین المللی، اشاعه دانش را توزیع هدفمند دانش عینی و یا ضمنی برای مخاطبان خاص بهداشت عمومی تعریف کرده و هدف است. سازمان

های بهداشتی برای ها و سیاستهای پژوهشی بهداشت عمومی و انواع مداخالت، برنامهآن را گسترش اطالعات در مورد آخرین و مهمترین یافته
ها و ههایی برای انتقال موثرترین نتایج، برنامسازی و بکارگیری آن را در استفاده از استراتژیاند. همچنین پیادهارائه موثرترین خدمات عنوان کرده

از این رو، نظام ارائه خدمات سالمت باید دسترسی به بهترین شواهد جهت اند. عه تعریف نمودههای مراقبت و بهداشت جامها به محیطسیاست
گیری مبتنی بر شواهد و در نهایت دسترسی به خدمات اثربخش و ایمن را تضمین نماید که این امر در قالب مدیریت دانش سالمت در حوزه تصمیم

 بالینی قابل تحقق است.
 

 ـ چشم انداز2
مدیریت دانش سالمت با هدف کلی ارتقاء سطح دانش، جلوگیری از موازی کاری، تولید و نشر دانش و کاربست نتایج پژوهشی در حیطه هسته 

وری و علم، فناوری و نوآ هتولید و توسع ای بین محققان و همگون سازی و توسعه اجزا فعالیت دارد. رصد، پایش،سالمت، ایجاد تعامل میان رشته
ای و بین المللی از چشم اندازهای حاصل از محصوالت آنها در سطوح ملی، منطقهکارگیری دستاوردهای بهت و سازماندهی آنها برای ثبت، مدیری

 این هسته تحقیقاتی است.
 

 ـ ماموريت3
های ه کردن سرمایهحوزه سالمت، حمایت و نهادین رصد و پایش تولیدات علمی المللی بههمکاری مراکز ملی و در بعد وسیع در سطح بین -

 ها بر اساس نتایج حاصل از پژوهش و شواهدفکری در دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر سازمان

ه های بفرهنگ سازی ایجاد گرایش به استفاده از دانش ضمنی و عینی در بین افراد و ایجاد زیرساخت مدیریت دانش سالمت در زمینه -
 نی بر شواهد گذاری مبتگیری بالینی و سیاستش ضمنی و عینی به تقویت نظام سالمت، تصمیمگذاری، انتقال و بکارگیری داناشتراک

 پژوهانای و اجرایی برای محققان در همه سطوح تحصیلی و افزایش همکاری دانشفراهم کردن منابع اطالعاتی، آموزشی، مشاوره -

اران درباره آخرین دستاوردهای علمی و ایجاد فرصت در تحقیقات علوم مدیریت دانش و کاربرد آن رای رفاه اجتماعی، گذآگاه کردن سیاست -
 افزایش بهره وری و پیشرفت مستمر علم 

 ای و برون دانشگاهیایجاد شبکه یکپارچه پژوهشی در زمینه مدیریت دانش سالمت در سه سطح درون دانشگاهی، منطقه -

 

 ها، روش ها و برنامه های الزم برای رسيدن به هدف استراتژی -4

  رصد علم و فناوری و روندهای حرکت علم مدیریت در نظام سالمت 

 های پژوهشی مدیریت دانش سالمتشناسایی اولویت 

 طراحی و اجرای مطالعات پژوهشی مبتنی بر نیاز 

 ذاری مبتنی بر شواهدگگیری و سیاستتولید و ارزیابی شواهد پژوهشی برای حمایت از تصمیم 



 آوری شواهد پژوهشی معتبرجمع 

 المللیهای استاندارد بینها با استفاده از روشارزیابی و سنتز پژوهش 

 دهندگان خدمات بهداشتی درمانیریزان و ارائهگذاران، برنامهتوزیع هدفمند اطالعات برای سیاست 

 متهایی برای کاربرد اثربخش شواهد حوزه سالطراحی برنامه 

 ها بر عملکرد نظام سالمتارزیابی تاثیر پژوهش 

 المللی های ملی و بینهای آموزشی مبتنی بر نیاز و کنفرانسبرگزاری کارگاه 

 های تولید و ارزیابی شواهد معتبر تهیه و تدوین راهنما 

 

 های تحقيقاتيخطوط و گرايش -5
 های حوزه سالمتدر سازمان وضعیت انتقال و به اشتراک گذاری دانشبررسی  -

 های نوین گردآوری، توسعه و اشاعه دانش سالمت مستخرج از تولیدات علمی و کاربست نهایی آن در سطح اجتماعانجام شیوه -

 اثرگذاری دانش ضمنی و عینی تولید شده در حوزه سالمت -

 وضعیت فعلی مدیریت دانش سالمت کشور  -

 شیوه های بهبود مدیریت دانش سالمت کشور  -

 خلق، اخذ و اشتراک و بکارگیری دانش دانش سالمت   های مناسب جهت استراتژی -

 طراحی، توسعه، معماری، پیاده سازی و ارزیابی طرح های مدیریت دانش سالمت در کشور  -

 فناوری ها و تکنولوژی های مناسب جهت مدیریت دانش سالمت کدامند؟  -

 علم سنجی، رصد و پایش دانش سالمت -

 ترجمان دانش سالمت -

 

 راهكارهای بلند مدت -6

 های موضوعیهای آتی و ارائه زمینهو رصد آنها و آینده نگری فعالیت شناسایی فاصله بین دانش موجود و دانش مطلوب 

 ارتقا و آموزش همگانی اشتراک دانش( افزایش آگاهی افراد نسبت به مزایای مدیریت دانش( 

 ادایجاد محیطی مبتنی بر اعتماد جهت تسهیم دانش بین افر 

 و دانش سالمت کسب مرجعیت علمی در تولید، نشر و سنتز و مدیریت شواهد علمی 

 المللیتبدیل شدن به شبکه رصد، اشاعه و کاربست نتایج پژوهش در سطح ملی و بین 

 

 نتايج مورد انتظار  -7
 انتقال نتایج حاصل از پژوهشهای مخاطب و ذینفعان برای و اختصاصی و گروهمی های عموبا رسانهداشتن برنامه منظمی  -

 گیرندگانهای وابسته توسط تصمیمهای حوزه سالمت و یا سایر سازمانهای سازمانبررسی میزان استفاده از نتایج پژوهش -
 گیرندگان و ذینفعان نهاییها به تصمیمبرگزاری جلسات ارائه نتایج پژوهش -
 های مخاطب در حوزه سالمتها به گروهپژوهشکننده انتقال نتایج وجود شیوه نامه و یا فرایند مشخص -
 های مختلف محققین در زمینه انتقال دانش و اجرای برنامه مداخله الزم برای آنها توسط مدیران پژوهشی سازمانارزیابی نیازهای گروه -
 گیرندگان ها برای تصمیمهایی برای پیگیری نتایج پژوهشفرستادن پیام -
 ندهندگان خدمات و یا مدیراگیری مبتنی بر شواهد برای ارائهانند پزشکی مبتنی بر شواهد و یا تصمیمهای آموزشی مبرگزاری برنامه -
 شوندمیهای تحقیقاتی که منجر به تولید محصوالت دانش بنیان حمایت از طرح -
 به کار گیری متخصصان مدیریت دانش سالمت در مراکز تحقیقاتی -
 ران در خصوص چگونگی مدیریت و انتقال دانشدادن آموزش الزم به متخصصان و پژوهشگ -
 های انتقال و مدیریت دانشها برای تبادل و اشتراک دانش و اطالعات، بر اساس مولفهاستفاده از فناوری -

 

 



 برنامه كوتاه مدت -8

 های داخل و خارج از کشور تعیین ارکان پژوهشی هسته و جذب و بکارگیری افراد، سازمان 

 های اهداف از طریق فراخوان همکاری برای مراکز آموزشی و درمانی و تحقیقاتی در داخل و خارج اش کشور در حوزه معرفی هسته و ترویج
 مرتبط با مدیریت دانش

 فرهنگ سازی در راستای اهداف هسته پژوهشی و ترغیب به انجام آن از طریق محتواهای تولید و اشاعه شده 

 او تقدیر از آنهدر حوزه اشاعه، اشتراک و استفاده از دانش ضمنی سایرین ای جهت شناسایی افراد فعال شکیل کمیتهت 

 

 برنامه ميان و بلند مدت -9
 های شکل ذیلراه اندازی مرکز تولید، نشر، سنتز و کاربست نتایج پژوهش مطابق با برنامه -

 

 

 تعیین ارکان مرکز و چارت تشکیالتی -
 های مرکزتشکلیل هسته -
 جذب و بکارگیری اعضا -
 معرفی مرکز و ترویج اهداف و وظایف آن -
ت  ایجاد ارتباطات برون سازمانی و تقوی -

 ارتباطات
 ایجاد پایگاه اطالعاتی مرکز -
 رصد تولیدات علمی وروند جرکت علوم -

های اشاعه و بکارگیری نتایج  شناخت چالش
 مختلف هایها در حوزهپژوهش

 

های آموزشی تولید و ارزیابی برگزاری کارگاه -
 شواهد برای پژوهشگران

انجام و حمایت از مطالعات مرتبط با ارزیابی  -
 بکارگیری و استفاده از شواهد

و انجام مداخالت الزم در زمینه   شناسایی -
 ها   بکارگیری نتایج پژوهش

ها و راهنماهای مربوط به اشاعه و تهیه ابزار -
 هاپیاده سازی نتایج پژوهش

گردآوری مطالعات مرور نظام مند و  -
 کارآزمایی بالینی در سطح کشور

ارزیابی بکارگیری نتایج حداقل سه حیطه   -
انجام این  پژوهشی در هر سال و حمایت از

 هاارزیابی
ارزیابی شواهد و انجام مطالعات مرور نظام   -

 مند و همکاری در انجام این مطالعات

 

شناخته شدن به عنوان یك منبع جامع  -
از مطالعات مرور نظام مند و شواهد  

 شده ارزیابی

تبدیل شدن به یك شبکه همکاری   -
ملی از پژوهشگران حوزه های مختلف  
برای تسهیل ارتباط و تعامل در زمینه  

 تولید شواهد معتبر
ایجاد دفاتر اجرایی اشاعه و بکارگیری  -

های  نتایج پژوهشی در سطح دانشگاه
 علوم پزشکی کشور

تولید ابزارهای بهره برداری از نتایج   -
 برای مدیران و سیاست گذارانها پژوهش

تبدیل شدن به یك شبکه همکاری   -
 بین پژوهشگران و ذینفعان پژوهش

های ملی در زمینه  تدوین استاندارد -
اشاعه و پیاده سازی نتایج پژوهشی و رفع 

 های این حوزهچالش

- 

 
های بین همکاری با سازمان  -

المللی در زمینه اشاعه و بکارگیری 
 نتایج پژوهشی

های اشاعه و پیاده رفع چالش -
سازی نتایج پژوهشی در سطح بین 

 المللی

تبدیل شدن به یکی از بزرگترین  -
های بین المللی حمایت سازمان

 کننده از عملکرد مبتنی بر شواهد 

ارائه گزارشات تخصصی در حوزه  -
اشاعه و پیاده سازی نتایج 

های حوزه مختلف به پژوهش
های سیاست گذاران و سازمان

 رتبط.م

 های مبتنیارائه برنامه و سیاست  -
 بر شواهد در حوزه سالمت

 
 

 

ایجاد زیر ساختها و ساختار 

تشکیالتی

بهره برداری آزمایشی و 

بازبینی

نتایج ارتقاء به قطب اشاعه و بکارگیری

پژوهش ها در کشور

هم  شناخته شدن به عنوان یکی از مراکز م

اشاعه و پیاده سازی نتایج پژوهشی در

سطح بین الملل
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 ـ اركان هسته پژوهشي9

 

 هسته اصلي: مديريت دانش سالمت  
 الف. علم سنجی، رصد، و سنتز دانش سالمت

 های سالمتترجمان دانش و کاربست نتایج پژوهشب. 

 های حوزه سالمتج. اشتراک دانش نتایج پژوهش

 

 دستاوردهای هسته -11
 ثبت حداقل دو طرح یا پایان نامه در حوزه مدیریت دانش سالمت -

 بین المللیدر مجالت معتبر ملی و  مدیریت دانش سالمتمقاله از دستاوردهای علمی محققان حوزه  2انتشار حداقل  -

 های مرتبط با حوزه مدیریت دانش سالمتها و پژوهشگاهانعقاد حداقل یك تفاهم نامه با مراکز علمی، دانشگاه -

 

 اعضا -11

 محمدرضا ملکیدکتر  ناظر عالي هسته:

 دکتر لیال نعمتی انارکی مسئول هسته تحقيقاتي:

 دکتر سیروس پناهی  هسته تحقيقاتي: جانشين مسئول

 دکتر فرحناز صدوقی ترجمان دانش:مسئول 

 سرکار خانم سمیرا سلیمان پور دبير هسته:

 آقای حسین قالوند جانشين دبير:

 

 

 دعوت به همكاری 
ائه های خود را ارهای مرتبط هسته مدیریت دانش سالمت دعوت بعمل می آید تا طرح ها و ایدهاز کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و عالقمندان به حوزه
 نمایند تا این هسته بتواند به اهداف تعیین شده خود نایل آید. 
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