
   
  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دفتر استعدادهاي درخشان

  

  سالمت كشور قاتيتحق يتوسط موسسه مل اديالمپ يمسابقه جانب يبرگزار

 )در حوزه درمان(ارايه مدل ارزيابي طرح تحول سالمت :   عنوان مسابقه 

  مقدمه 

طي سالهاي اخير برگزاري المپيادهاي علمي دانشجويان در سطح دانشگاههاي علوم پزشكي بستر مناسبي را براي 

آمدن اين جمع فراهم آورده است و به نظر مي رسد كه با درك عميقي كه دانشجويان نسبت به موضوع تعيين گردهم 

. شده براي المپياد كسب مي كنند، مي توانند ايده هاي مفيدي براي رفع مشكالت موجود در نظام سالمت ارايه نمايند

اقدام به برگزاري مسابقه اي با هدف ارايه چارچوبي  در راستاي استفاده از اين پتانسيل، موسسه ملي تحقيقات سالمت

مناسب براي ارزيابي عملكرد دولت در طرح تحول سالمت در حوزه درمان توسط دانشجويان شركت كننده در المپياد 

دانشجويان مي توانند با توجه به كالس هاي برگزار شده، مطالعه مستندات و تشكيل جلسات گروهي تا . نموده است

) شهريور 21(رگزاري المپياد بر روي اين چارچوب كار كرده و طبق چارچوب ارسالي تا تاريخ زمان آغاز المپياد زمان ب

هر تيم دانشگاهي بصورت گروهي يك گزارش به دبيرخانه . گزارش هاي خود را به دبيرخانه مسابقه ارسال نمايند

  . رنت پژوهشي تعلق خواهد گرفتبه تيم هاي منتخب از طرف موسسه گ.  مسابقه ارسال خواهد كرد

نتايج اين مسابقه تاثيري در نتايج خود المپياد نخواهد داشت، منتهي بعلت اينكه طراحي اين مسابقه توسط تيم داوران 

و موسسه ملي تحقيقات انجام شده، شركت در آن عالوه بر هدايت مناسب ذهن دانشجويان و آمادگي براي مرحله 

. اهد شد كه ايده هاي كاربردي دانشجويان نيز انتخاب، كاربردي و مورد تشويق قرار گيردگروهي المپياد، موجب خو

بنابراين از تيم هاي دانشگاهها انتظار مي رود كه جهت نزديك شدن هرچه بيشتر المپياد به اهداف خود در اين مسابقه 

  .حضور فعال داشته باشند

    

  )در حوزه درمان(المت تدوين نظام ارزيابي طرح تحول س: موضوع مسابقه

 سال اواخر در تا داشت آن بر را دولت كيفيت، با سالمت خدمات به جامعه افراد كليه عادالنه دسترسي اهميت

 بستري، بيماران پرداخت ميزان كاهش شامل بسته 8در فاز اول . آغاز نمايد را سالمت نظام تحول برنامه 1392

 حضور محروم، مناطق در پزشكان ماندگاري از حمايت ها، بيمارستان هتلينگ كيفيت ارتقاي طبيعي، زايمان ترويج

 حمايت دولتي، هاي بيمارستان در ويزيت خدمات كيفيت ارتقاي دولتي، هاي بيمارستان در مقيم متخصص پزشكان

 تحت در بيمارستانهاي اجرا جهت درماني، خدمات ارائه بر نظارت و نيازمند و خاص العالج صعب بيماران از مالي

 آغاز 1393 سال ارديبهشت اواسط از طرح اين اجراي. دنماي تدوين پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش

براي ارزيابي اين برنامه نياز به مدلي جامع، شاخص . گرديده و در حال حاضر نياز جدي به ارزيابي اين برنامه وجود دارد

ي مناسب مي باشد كه دستيابي و ارايه اين مدل و ارايه تفسيري از وضعيت موجود بر هاي مناسب و فرايند و ساختار

مدل پيشنهادي مي تواند ارزيابي همه بسته هاي طرح تحول . (اساس مدل پيشنهادي موارد هدف اين مسابقه مي باشد

  ) يا ارزيابي يك يا چند تا از بسته هاي طرح را مد نظر قرار دهد
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  ل گزارش ارسالي چارچوب قابل قبو

 )مقدمه و تعريف واژه ها و مفاهيم-فهرست-جلد( كليات  -

 )روش كار(روش دستيابي به نتايج گزارش  -

 .كه در ارزيابي از آنها الهام گرفته شده است) هايي(مدل -

  : مدل پيشنهادي براي ارزيابي مشتمل بر -

a. اصول پايه مورد توجه مدل  

b.  شاخص هاي ارزيابي  

c.  مقايس امتياز دهي  

d. فرايند ارزيابي و ساختار اجرايي آن  

  و جمع بندي تفسير -

a.  توضيح مختصر مدل پيشنهادي  

b.  نقاط قوت و ضعف طرح تحول بر اساس مدل پيشنهادي  

  فهرست منابع علمي مورد استفاده -

  وست هاي مهمپي -

   

  برخي معيارهاي ارزيابي گزارش هاي تيم ها 

  انسجام موضوعي  -1

  جامع بودن و ديدن كليه ابعاد طرح تحول  -2

  مبتني بر شواهد بودن  -3

  كاربردي بودن و قابليت اجرا  -4

  : ارسال گزارش آدرس ايميل جهت طرح هرگونه سئوال و  

olympiad.management@gmail.com 
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