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 بسمه تعالی

 RFP تنظیم فرم

 مرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران پژوهشی های طرح

 نام سازمان/واحد سفارش دهنده

 علوم پزشکی ایران شگاهمرکز تحقیقات سالمت معنوی دان

 عنوان اولویت

 در حوزه معنویت و سالمت طراحی و ارزشیابی مداخله

 آن تیو اهم اولویت یمعرف

طراحی  ولی. گرفته است مورد تایید قراربیماران انواع در مسیر درمان  ،معنوی کلی اثربخشی مداخالت متعددمطالعات بر اساس 

میزان در نتیجه مداخالت و  گونهتواند دقت اینمی ،و بطور خاص های متفاوتمینه بیماریمعنوی در ز و متعدد مداخالت گوناگون

دستیابی به  طراحی و اجرای برنامه ارزشیابی در مداخالت که عمدتاً به منظور تعیین میزانبه عالوه  اثربخشی آن را افزایش دهد.

 .کندتر میآسانرا  مقاصد و اهداف به دستیابی امکان گیردها صورت میاهداف اختصاصی پژوهش

اولین  اما .سازدمی متبادر ذهن در را گوناگونی های برداش که است گسترده تعابیر و معانی دارای ارزشیابی مفهومبه طور کلی 

 است. ارزشیابی دقیق انجام گرو در آن پاسخاست که  اجرایی ارزش سوال پیش از اجرای هر برنامه یا پژوهش، برخورداری از

، آن کیفیت و کارآیی  و نتایج سازی بهینه منظور به روژهپ اثربخشی به مربوط اطالعات آوردن فراهمی ارزشیاب از هدفدرواقع 

 برنام ارزش تعیین یا و بودن صرفه به مقرون درک و شده تعیین پیش از اهداف سوی به هابرنامه پیشروی دقیق کنترل همچنین

 .است اجرا دست در های

 اولویت نظر مورد اهداف

 های مختلفبیماریعیت سالمت و های متفاوت از نظر سنی وضگروه های مختلف ارایه مراقبت معنوی درطراحی پروتکل

 های مختلف ارایه مراقبت معنوی )منزل، بیمارستان، پایان زندگی، مراقبت تسکینی، ...(طراحی، اجرا و ارزشیابی مدل

مختلف معنوی جهت ارتقای متغیرهای پیش بینی کننده ابعاد مختلف سالمت نظیر طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخالت 

 مان، سازگاری و ...امیدواری، تاب آوری، تبعیت از در

 های مختلف، ...مل بالیای طبیعی، پاندمی، اپیدمیهای مختلف شاطراحی مداخالت معنوی در بحران

 ارزشیابی هزینه اثربخشی اجرای مداخالت معنوی

  مجری از انتظارات

 زال قابل قبول وارائه پروپ

 زال وارائه گزارش میانی بر اساس پروپ
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 دادن گزارش نهایی ارائه مقاله بعد از تحویل

 در ترجمان دانش استفادهای جهت ارائه خالصه

 در فرصت تعیین شده اتارائه گزارش

 طرح دهندگان انتخاب های ویژگی

 پژوهشی، داشتن تیم همکار ترجیحا چند رشته ایهای ، سابقه فعالیت دارا بودن تخصص الزم و مرتبط

 طرح انتظار مورد های خروجی

 و پایانی بر اساس پروپوزال های میانیگزارش

 مقاالت و خالصه مقاالت حاصل از طرح

 توضیحات

انتخاب عنوان در اولویت اعالم شده به اختیار مجری/ مجریان خواهد بود و امکان ثبت چندین عنوان ذیل اولویت  -

 وجود دارد.

ثبت از طریق استاد راهنمای مربوطه های دانشجویان در مقاطع مختلف در دانشگاه علوم پزشکی ایران با پایان نامه -

 امکان تبدیل به طرح شدن در مرکز را دارد.
 

 

 

 


