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مقدمه

سالمت جامعه محصول تعامل عوامل بهداشتي ،رواني و اجتماعي است .در ا ين ميان نقش عوامل
اقتصادي از اهميت ويژهاي برخوردار است بطوري كه عوامل اقتصادي و سياستگذاريهاي
اقتصادي بر تسكين رنج و آالم ،تاثير عمدهاي بر ناخوشيها ،بيماران ،كاهش مرگ و ميرها و
ارتقا شاخصهاي بهداشتي و رواني در جهان دارد.
مركز تحقيقات سياستگذاري اقتصاد سالمت در صدد است با اولويت بندي و تسهيل مالحظات
الزم از طريق جهت دهي و هدايت برنامهريزي تحقيقات در راستاي توليد دانش ،افزايش
بهرهوري ،ارتقا مستمر كيفيت خدمات با تاكيد بر برقراري عدالت در نظام سالمت ،حداكثري
نقش خود را ايفا نمايد و در اين راستا با تكيه بر توان ،ظرفيت و قابليتهاي پژوهشگران
موسس اين مركز و با حمايت مسئولين دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران ،در
جهت تحقق اهداف مركز و نهايتا ارتقاء سالمت جمهوري اسالمي ايران فعاليت خود را آغاز
نموده است.
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تحليل عملكرد اقتصاد نظام سالمت كشور و ارائه راهكارهاي نوين در جهت رفع كمبودها و نقائص فعلي
تربيت نيروي انساني پژوهشگر مشاور در سطح عالي و ارتقاء قابليت علمي و فني آنها در بكارگيري مهارت ها و يافته هاي
نوين مديريت در بخش اقتصاد سالمت
ترغيب ،تشويق و بكارگيري محققين در انجام پژوهش هاي نافع در زمينه اقتصاد سالمت
كوشش در جلب توجه ،همكاري و تعامل مراكز تحقيقاتي و اجرايي
توسعه و بكارگيري يافتهها و دانش بشري در زمينههاي مختلف مرتبط با سالمت ،مديريت مراقبتها و سازمانها و
موسسات ارائه دهنده خدمات و باالخره تحليل ابعاد اقتصادي سالمت از جمله :هزينه و راههاي كاهش هزينه ،تامين مالي و
روش هاي پرداخت ،بودجه ريزي و تخصيص اعتبارات
انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در جهت اصالح نظام سالمت كشور به منظور پاسخگويي به نيازهاي فزاينده و متغير
جامعه ايران اسالمي.
جمع آوري ،تنظيم ،طبقهبندي و پردازش داده ها ،اطالعات و مستندات مربوط به اقتصاد سالمت ،انتشار و تامين دسترسي
سريع كارشناسان ،محققان و سياستگذاران بخش سالمت.
همكاريهاي علمي و پژوهشي مشترک و تيمي با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در سطوح ملي ،منطقهاي و بينالمللي جهت
دستيابي به روشها و تكنيکهاي نوين و پيشرفته مديريت اقتصادي منابع با تاكيد بر قوانين و مقررات دولت جمهوري
اسالمي ايران.

طرح توجيهي مركز تحقيقات سياستگذاري اقتصاد سالمت

توجيهاتعلمي،تحقيقاتيوآموزشي
 گسترش کمی و کیفی تحقیقات مبتنی بر نیازهای جامعه
 ارتقاء کیفی و کمی تحقیقات و هدفمند نمودن پژوهش در دانشگاه و حمایت از محققین در این زمینه
 توسعه استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی در حل مشکل و افزایش آگاهی جامعه از ضروریات تحقیقات در اقتصاد نظام سالمت
 ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت ها و خدمات حوزه بهداشت و درمان
 ارتقاء سطح کمی و کیفی همکاری با دانشگاههای داخلی و خارجی ،سازمانهای جهانی ،سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی ،در جهت





اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک
توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم مدیریت و سیاستگذاری اقتصاد سالمت و بیمه ها در مراکز بهداشتی ،درمانی
انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در جهت اصالح نظام مدیریت سیستم بهداشت و درمان
انتشار و بسط یافته های پژوهشی و گسترش کاربرد آنها
جذب اساتید و دانشجویان رشته های مختلف تا بتوانند پروژه ها و طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام
برسانند.

توجيهاتاقتصادي
 افزایشسطحسالمتجامعهوکاهشهزینههایدرمانی

ارزيابي عوامل خارجي

فرصتها

 وجودمراکزتحقیقاتیفعالدرحوزهمدیریتسالمت

 عالقهمندیسیاستگذاراننظامسالمتکشوربهمباحثمرتبطبهمدیریتیواقتصادی
 دسترسیوتعاملمستقیمباتصمیمگیرندگاننظامسالمتکشور

 ظهوروارائهالگوهایجدیداقتصادیدرادارهنظامسالمتکشورکهنیازمندمطالعهعلمی،پژوهشیوبومیسازیاست
 عالقهمندی،حساسیتودغدغهجدیرهبریومدیرانارشدکشوربهموضوعاتپژوهش

 دسترسیبهدانشوتجربهمبتنیبرشواهدازطریقتشریکمساعیکشوریوهماهنگیوبینالمللی
تهديدها
 ضعف آگاهی ،دانش و تجربه و داشتن نگرش منفی و بی اعتمادی نزد بعضی از سیاستگذاران و مدیران اقتصادی نظام سالمت کشور
نسبت به ارزشمند بودن فعالیت های پژوهشی در زمینه های مرتبط

 ضعفدرارائه،بسط،توسعهواشاعهنتایجطرحهایپژوهشی

 پراکندگی،دوبارهکاریوموازیکاریمراکزتحقیقاتیغیرمرتبطدرحوزهسالمتکشور

 کمرنگبودنمقولهاقتصاددانشبنیاندرنظامسالمتکشورباتوجهبهمحدودیتهاوموانعموجود

ارزيابي عوامل داخلي

نقاطقوت

 وجوداعضایعالقهمند،خبرهوشایستهدرهیئتموسسوشورایپژوهشیبرایرشد،توسعهوارتقاءمرکز
 جایگاهویژةمرکزدرزیرمجموعهمعاونتپزشکیدانشگاهآزاداسالمی

 عزمجدیمدیریتدانشگاهدرتوسعهتوانمندیهاوتخصیصمنابعانسانیمجربومنابعمالیومادیموثر
 نام) (Brandویژهمرکز

 ایجادارتباطمناسببااعضایهیئتعلمیوپژوهشگراندانشگاههایعلومپزشکی،غیرعلومپزشکیومراکزتحقیقاتیمرتبط
نقاطضعف

 ضعفخدماتپشتیبانیازپژوهشها

 ضعفدرارائهنتایجفعالیتها

 ضعفدرنظامکنترلوارزیابیفعالیتهاونتایجوارائهبازخورد
 نبودچارچوبتعاملیهماهنگباذینفعان

 کارآمدنبودنفعالیتهایاجراییوپشتیبانی

كارهاي در دست اقدام

 طرح هاي پژوهشي
 بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي واحد تهران نسبت به مولفه هاي
اجتماعي موثر بر سالمت
 ارزيابي كارآيي بيمارستان هاي بوعلي و اميرالمومنين (ع) براساس شاخص هاي عملكردي و مدل رياضي تحليل فراگير دادهها
 ارزيابي سالمت جسماني و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي واحد تهران در سال تحصيلي
(94-95تدوين كارنامه سالمت جسماني دانشجويان)
 اقدام براي مجوز ژورنال (مجله علمي – پژوهشي)






در اولين جلسه مركز تحقيقات سياستگذاري اقتصاد سالمت پيشنهاد راه اندازي مجله مطرح گرديد و مقرر گرديد
هر يک از اعضا سه نام مجله پيشنهاد دهند كه به اتفاق آراء نام مجله فصلنامه انگليسي سالمت و اقتصاد
) International Journal of Health & Economics (IJHEتعيين گرديد.
به پيشنهاد رياست محترم دانشگاه ،جناب آقاي دكتر خليل علي محمدزاده ،بعنوان مدير مسئول مجله انتخاب شدند.
اقدامات اوليه جهت ثبت درخواست مجله در سامانه جامع رسانههاي كشور انجام گرديد ولي سامانه جامع رسانههاي
كشور اعالم نمودند جهت تكميل مدارک ،مستلزم معرفي مدير مسئول پيشنهادي از طرف باالترين مقام مسئول مركز
درخواست كننده (رياست محترم دانشگاه آزاد اسالمي) مي باشد كه طي نامه شماره  7889مورخ  94/3/6به همراه
مدارک و مستندات مجله به دفتر جناب آقاي دكتر استاد اعالم شد.

كارهاي در دست اقدام

 برگزاري كارگاههاي آموزشي مديريت خدمات بهداشتي و درماني





اخذ مجوز از مدير كل دفتر مديريت دانش و توانمندي سازي منابع انساني طي نامه شماره  57/5493مورخ  94/2/2و
دريافت كد شناسه جهت هر يک از كارگاهها (جمعا  13كارگاه)
مقرر گرديد هر ماه يک كارگاه برگزار گردد و آبان ماه سال جاري اولين كارگاه با عنوان اقتصاد خرد و كالن تشكيل
ميگردد.
تعدادي از كارگاه ها بصورت حضوري و بخشي بصورت مجازي برگزار مي گردد.
شرايط متقاضيان شركت در كارگاهها به شرح ذيل ميباشد:




دارا بودن مدرک كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني
دكتراي حرفه اي گروه پزشكي
كارشناسان ساير رشته هاي علوم پزشكي

شناسه

استاد پيشنهادي

مدت زمان
كارگاه

زمان

ظرفيت

1

اقتصاد خرد و كالن

11210

دكتر ميرزايي ،دكتر بهپور

 48ساعت

آبان 94

 30نفر

2

كاربرد آمار در پژوهشهاي مديريت بيمارستاني

11211

دكتر زارع

 32ساعت

آذر 94

 30نفر

3

سيستمهاي اطالعاتي بيمارستاني

11212

دكتر مقدسي ،دكتر احساني

 32ساعت

دي 94

 30نفر

4

اقتصاد سالمت و بيمه

11213

دكتر علي محمدزاده

 32ساعت

بهمن 94

 30نفر

5

مباني مديريت مالي و حسابداري در نظام سالمت

11215

دكتر خالصي

 32ساعت

اسفند 94

 30نفر

6

مديريت كيفيت و اعتباربخشي در بيمارستان

11216

دكتر عليمحمدزاده ،دكتر حسام

 32ساعت

فروردين 95

 30نفر

7

مديريت پروژه

11217

دكتر ممي خاني

 16ساعت

ارديبهشت95

 30نفر

8

مديريت بهداشت و درمان در ايران و جهان

11218

دكتر امين بگلو ،دكتر حسام

 32ساعت

خرداد 95

 30نفر

9

مباني برنامهريزي استراتژيك و عملياتي در بيمارستان

11219

دكتر امين بگلو ،دكتر وحدت،
دكتر عليمحمدزاده

3×16 = 48

تير 95

 30نفر

10

اصول طراحي و تجهيز بيمارستان

11220

دكتر طلوع ،دكتر ميكائيلي

 32ساعت

مرداد 95

 30نفر

11

سازمان و مديريت بيمارستان

11221

دكتر وحدت ،دكتر ميرزايي

3×16 = 48

شهريور 95

 30نفر

12

روش تحقيق در علوم پزشكي

11222

دكتر هاديپور

2×16 = 32

مهر 95

 30نفر

13

مديريت دارو و تجهيزات پزشكي

11223

دكتر خمسه ،دكتر طلوع

2×16 = 32

آبان 95

 30نفر

نام كارگاه

رديف

برنامه هاي آتي مركز

 برگزاري كالس هاي  MBAبيمارستاني براي رؤسا و مديران بيمارستانهاي تامين اجتماعي استان
تهران
 راه اندازي سايت مركز (كه سايت ژورنال را هم پوشش دهد)
 تهيه ليست اولويتهاي پژوهشي ،تحقيقاتي و پايان نامهها و ارائه به دفتر پژوهشي ستاد علوم
پزشكي جهت اخذ رهنمودهاي ايشان و تقاضا جهت ارسال به واحدهاي دانشگاهي در صورت لزوم
و تشخيص مسئولين مربوطه
 بازاريابي از بخش خصوصي مانند شهرداريها ،استانداريها ،وزارتخانهها و دانشگاههاي دولتي
مطابق ضوابط و مقررات

 تهيه پيش نويس سربرگ ،آرم و مهر مركز جهت دريافت تاييديه از مقامات ذيربط

 درخواست اعتبار متناسب جهت راهاندازي و هزينههاي جاري مركز براي يک سال

 حمايت از راهاندازي پژوهشكدهها و پژوهشگاهها مطابق ضوابط و با نظر مسئولين امر

 حمايت از تهيه الگو و فرمت يكسان براي همه مراكز براساس تصميمات مسئولين پژوهشي

مستندات مجوز تاسيس مركز

تصويب مركز تحقيقات سياستگذاري اقتصاد سالمت

اعضاي هيئت موسس

اعضاي شوراي پژوهشي مركز

