مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت
Social Determinants of Health Research Center
کلیه محققین حوزه سالمت آگاه در موضوع تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سالمت را به همکاری دعوت می نماید.
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال  1388با هدف
سیاست سازی و تولید دانش در حوزه تحقق عدالت در سالمت تشکیل گردید.
این مرکز دارای  10عضو هیات علمی آموزشی و پژوهشی 3 ،دانشجوی دکتری پژوهشی و یک کارشناس پژوهش می
باشد.
سایت مرکزhttp://sdh.uswr.ac.ir :
شما می توانید پیشنهاد نامه های پژوهشی خود را طبق درخواست مندرج مرکز در بخشهای زیر تهیه و به این مرکز
ارسال فرمائید:
 -1مقدمه
 -2تعریف مشکل
 -3مرور ادبیات تحقیق
 -4اهداف ویژه
 -5سوال و فرضیه پژوشی
 -6متغیرها
 -7روش کار
 -8گانت چارت
 -9هزینه
 -10اطالعات اضافی
لطفاً نسخه الکترونیک پروپوزال خود را به همراه آخرین نسخه رزومه به آدرس مرکز ارسال فرمائید.
Email: sdhresearchcenter@gmail.com

عنوان :بررسی پاسخگویی نظام سالمت در حوزه توانبخشی جسمی در شهر تهران
مشکل :عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت مجموعه کامل از شرایط اجتماعی را در بر می گیرد که مردم در آن زندگی و
کار می کنند و به عنوان ویژگیهای اجتماعی که زندگی در آن صورت می گیرد خالصه می شود .شناخت این عوامل
موجب ارتقای برابری سالمت و انجام اقدامات مؤثر جهت کاهش نابرابری های سالمت در بین گروههای اجتماعی ،داخل
یا بین کشورها می شود.
در این میان یکی از تعیین کننده های ساختاری نظام سالمت ،جامعه و مداخالت سالمت محوری است که توسط این نظامها
به جامعه ارائه می شود .پاسخگویی نظامت سالمت از شاخصهای مهم نظامهای سالمت محسوب می شود که خود در
برگیرنده مولفه های مقبولیت  ، Availabilityدسترسی  ، Accesabilityپذیرش  Acceptabilityمی باشد.
از آنجا که خدمات توانبخشی از خدم ات مهم و مغفول در کشور ماست پرداختن به آن موجب برنامه ریزیهای مؤثر در
ارائه خدمات توانبخشی خواهد شد.
اهداف:
 -1تعیین شاخصهای  Availabilityو عوامل مرتبط به آن در خدمات توانبخشی جسمی
 -2تعیین شاخصهای  Accesabilityو عوامل مرتبط به آن در خدمات توانبخشی جسمی
 -3تعیین شاخصهای  Acceptabilityو عوامل مرتبط به آن در خدمات توانبخشی جسمی
 -4ارائه راهکارهای بهبود شاخصهای فوق در پاسخگویی نظام سالمت متمرکز بر توانبخشی جسمی
 : oatcomeوضعیت مولفه های یاد شده در بخش اهداف و رابطه های موجود بین عوامل مربوط
روش کار :مطالعه ( MIXترکیبی) مشتمل بر بخشهای کیفی و کمی (مقطعی ،تحلیلی)
مدت زمان :یک سال و نیم ( 18ماه)
گرانت پیشنهادی مرکز 250 :میلیون ریال

راههای تماس ضروری:
 -1ریاست مرکز :دکتر فرحناز محمدی
تلفن مستقیم22180115 :
تلفن دانشگاه 22180083-92 :داخلی ()411
ایمیل:
f.mohammadi@uswr.ac.ir
f_mohammadi_2000@yahoo.com
 -2معاون مرکز :دکتر حمیرا سجادی
تلفن22180115 :
جهت مالقات حضوری لطفاً با کارشناس مرکز سرکار خانم مریم زارع زاده در ساعات اداری هماهنگی الزم را مبذول
فرمائید.
دکتر فرحناز محمدی
سرپرست مرکز تحقیقات

