
 مراکز تحقيقاتیهاي پژوهشی  تعيين الویت مورد نظردر جدول معيارهاي   

حداکثر  تعریف شاخص هاي کلی ردیف

 امتياز

 تخصصی و تجهيزاتی ظرفيت 1

انجام  امکان مرکز تحقيقات از نظر

 پژوهش )قابليت اجرا (

از لحاظ صالحيت، زير ساخت، نظام پشتيباني، ساز و 

كارها و منابع چه ميزان ظرفيت براي انجام پژوهش در 

 مركز تحقيقات وجود دارد

11 

سياسی و  و اهميت مقبوليت 2

اجرای طرح اجتماعی  

پژوهش مورد نظر تا چه حدي مقبوليت سياسي 

 اجتماعي دارد
5 

تطابق با اهداف پژوهشکده و  3

 نقشه جامع علمی سالمت

با ماموريت هاي  پژوهش مورد نظر چه مقدار 

همگرايي دارد پژوهشکده و نقشه جامع علمي سالمت   15 

جذب مالی پروژه از سایر منابع و  4

 مراجع

هزينه انجام اين پروژه پژوهشي تا چه ميزان قابل 

 11 توجيه است

5 

با بيماریمسائل مرتبط بزرگی   

؟ ) از لحاظ شيوع ، بروز ، شدت  مسئله چه ابعادي دارد

، ناتواني ، مرگ و مير، موربيديتي، سالهاي زندگي 

بالقوه از دست رفته، سالهاي زندگي منطبق شده با 

 ناتواني و....(

11 

پدید بودن بيماری نو 6  5 بيماري كه قبال در كشور يا جهان وجود نداشته است 

7 
دغدغه های جامعهنيازها و   

پژوهش تا چه حدي پاسخ گوي نيازها و دغدغه هاي 

 جامعه است ؟
11 

8 
تاکيد و تمرکز بر برابری و عدالت 

 در سالمت

پژوهش در اين زمينه تا چه مقدار در فراهم سازي 

دموگرافيك ،  –عدالت بيشتر در زمينه هاي اجتماعي 

اقتصادي ، دسترسي / ارائه خدمات بهداشتي و 

ين عدالت جنسيتي نقش خواهد داشت ؟همچن  

5 

9 
 پرهيز از تکراری بودن پژوهش

چه ميزان اطالعات مبتني بر پژوهش در مورد موضوع 

 مورد نظر وجود دارد و آيا اين اطالعات كافي هستند ؟
5 

نقش پژوهش در ارتقاء امنيت ملی  11

 و رفع تهدیدات ناشی از وابستگی

كشور  و عدم وابستگي تحقيقاتي كه منجر به استقالل

 11 شود.

11 
 توليد محصول و ثروت و توسعه 

تحقيقاتي كاربردي كه منجر به توليد ثروت و توسعه 

 11 شوند

ملی در مقابل  ظرفيت سازی 12

 بيماری ها و تهدیدات
 5 افزايش توان ملي در مقابل بيماريها وتهديدات



 


