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 مقدمه 

  واالت زیر را نادیده بگیرد:ئگاه سها طراحی شده است نباید هیچ »فرآیندی که به منظور تعیین اولویت

شود، بنابراین منافع بهداشتی  شود، نقطه نظرات چه کسانی غالب می به صدای چه کسانی گوش فرا داده می 

 شود«چه کسانی پیش برده می 

 1990توسعه كمیسیون پژوهش حوزه سالمت برای 

 

  سال   در   شواهد  بر   مبتنی  و   كاربردی   نوآورانه،  های  پژوهش  و  آموزش  كیفیت  به منظور ارتقاء سطح

 و تدوین اولویت   بیمارستان مبادرت به استخراج  در  بالینی  كاربردی  های  طرح   و با هدف افزایش  1401-1402

می   روش   به   پژوهشی  های لیست  این  گردید.  به  دلفی  اساتید،تواند  پژوهش  مسیر    و   دانشجویان  روشنگری 

  بر   مبتنی  و   كاربردی   نوآورانه،   های   پژوهش   اجرای   و   بوشهردر همکاری   پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگران 

 كمک نماید.   شواهد
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 توصیف عملکرد نیروی انسانی  جهت  مطالعه   -1-1
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 مدیریت نگهداشت 

 توریسم درمانی
      

 

 

 

 

 

 

 


