باسمه تعالي

دبيرخانه شوراي سياستگزاري  HSRدانشگاه

مديريت امور پژوهش  -معاونت پژوهشي دانشگاه

فرم برنامه عملياتي جهت اعمال نتايج تحقيقات HSR
هدف از انجام تحقيقات  HSRاستفاده از نتايج ناشي از انجام طرح در منطقه باتوجه به فرهنگ بومي حاكم ميباشد در اين راستا مجريان طرحهاي HSR
موظف به ارايه برنامه عملياتي حاصل از انجام طرح به معاونت ذينفع يا تامينكننده اعتبار و معاونت پژوهشي دانشگاه ميباشند  .يادآور ميگردد تكميل و ارايه
برنامه عملياتي به معاونت ذينفع و معاونت پژوهشي كه چارچوب آن درحوزه مديريت امور پژوهشي تدوين گرديده جهت تسويه حساب با معاونت پژوهشي
دانشگاه ضروري ميباشد.

محقق محترم لطفاً متن برنامه عملياتي را بدقت مطالعه وبا توجه به نوع تحقيق آنرا تكميل فرماييد.

 -1عنوان طرح:
 -2نام مجري /مجريان با ذكر رتبه علمي و مدرك تحصيلي:

 -3كل مبلغ مصوب اعتبار طرح به ريال:
 -4محل كار مجري:

 -5محل انجام پژوهش :
 -6معاونت ذينفع  /تامين كننده اعتبار طرح:
 -7شماره نامه ارايه برنامه عملياتي ثبت شده در دبيرخانه معاونت ذينفع(تامين كننده اعتبار)……… و تاريخ ثبت آن…
…… ميباشد.

-8آيا به نتايج مورد انتظار(اهداف طرح) رسيده ايد ؟نتيجه طرح چه بوده است ؟چه استفاده اي از نتايج طرح
اگر به نتايج مورد انتظار نرسيده ايد تحليل خود را بنويسيد.
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مي توان كرد ؟

-9اجراي راه حل پيشنهادي در طرح از نظر

-11اجراي راه حل پيشنهادي در

شاخص

مقبوليت(باتوجه به تعريف و جدول امتيازات) چگونه بود؟(با ذكر امتياز و تحليل)

طرح از نظر شاخص اقتصادي

-11اجراي راه حل پيشنهادي در طرح از نظر

-12اجراي راه حل پيشنهادي در طرح از نظر

بودن(باتوجه به تعريف و جدول امتيازات) چگونه بود؟(با ذكر امتياز و تحليل)

شاخص سهولت اجرا

شاخص اثر

(باتوجه به تعريف و جدول امتيازات) چگونه بود؟(با ذكر امتياز و تحليل)

بخشي(باتوجه به تعريف و جدول امتيازات) چگونه بود؟(با ذكر امتياز و تحليل)

مقبوليت:آيا راه حل ارايه شده مورد پذيرش مردم و مسئولين قرار مي گيرد؟احتمال مقاومت در برابر اجراي اين راه حل چقدر است؟هر قدر مقاومت كمتر و مقبوليت بيشتر
باشد  ،راه حل امتياز بيشتري كسب مي كند

اقتصادي بودن:هزينه راه حل تا چه اندازه اساسي است و از هزينه هاي بعدي جلوگيري مي كند؟
سهولت اجرا:اجراي راه حل مورد نظر تا چه حد ساده و قابل اجرا است.آيا با توجه به شرايط و امكانات موجود مي توانيم اين راه حل را اجرا كنيم؟ آيا منابع و تكنولوژي
داخلي براي اجراي آن وجود دارد؟

اثر بخشي:

راه حل تا چه اندازه در پاسخگويي به علل ريشه اي و حل مساله كمك مي كند و اثرات پايدار بر جاي مي گذارد؟يا آيا طرح به نتايج مورد انتظار دست يافته

است يا خير؟ آيا نتايج با ارزشي بوده اند؟

-12جدول امتياز دهي به راه حل پيشنهادي مندرج در طرح پژوهشي از نظر شاخص هاي ارزشيابي
شاخص هاي ارزشيابي

مسئول اول/رييس
واحد محل انجام
پژوهش

مسئول دوم
(معاون/مدير)
واحد محل انجام
پژوهش

مدير اجرايي طرح

نمونه اول منتخب
تصادفي

نمونه دوم منتخب
تصادفي

اجراي طرح از نظر شاخص اثر بخشي
اجراي طرح از نظر شاخص مقبوليت
اجراي طرح از نظر شاخص سهولت
اجراي طرح از نظر شاخص اقتصادي
بودن
جمع كل امتياز

هر فرد صاحب نظر مي تواند به اجراي طرح از نظر شاخص هاي مقبوليت –-سهولت -اثربخشي و اقتصادي بودن امتياز صفر الي ( 5صفر =اثر منفي و =1بي
اثر(خنثي) =2اثر كم و =3اثر متوسط و =4اثر زياد و =5اثر فوق العاده يا خيلي زياد )بدهد.
دو نفر از نمونه ها ي پژوهش كه بصورت تصادفي انتخاب شده اند به ستون مربوطه امتياز دهند
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-14جدول امتياز دهي به راه حل فعلي/رايج (كه بطور معمول در واحد محل انجام پژوهش اجرا مي شود) از نظر شاخص هاي ارزشيابي
شاخص هاي ارزشيابي

مسئول اول/رييس
واحد محل انجام
پژوهش

مسئول دوم
(معاون/مدير)
واحد محل انجام
پژوهش

مدير اجرايي طرح

نمونه اول منتخب
تصادفي

نمونه دوم منتخب
تصادفي

اجراي راه حل فعلي/رايج واحد از نظر
شاخص اثر بخشي
اجراي راه حل فعلي/رايج واحد از نظر
شاخص مقبوليت
اجراي راه حل فعلي/رايج واحد از نظر
شاخص سهولت
اجراي راه حل فعلي/رايج واحد از نظر
شاخص اقتصادي بودن
جمع كل امتياز

هر فرد صاحب نظر مي تواند به اجراي طرح از نظر شاخص هاي مقبوليت –-سهولت -اثربخشي و اقتصادي بودن امتياز صفر الي ( 5صفر =اثر منفي و =1بي
اثر(خنثي) =2اثر كم و =3اثر متوسط و =4اثر زياد و =5اثر فوق العاده يا خيلي زياد )بدهد.
دو نفر از نمونه ها ي كه بصورت تصادفي انتخاب شده اند و مشمول نمونه پژوهش نبوده اند به ستون مربوطه امتياز دهند

-15آيا نتايج طرح قابل تعميم ميباشد اگر قابل تعميم ميباشد سطوح باالتر آنرا مشخص كنيد؟

-16نتايج طرح از چه كانال /كانالهايي منتشر ميشود ؟لطفاً ابزار انتشار نتايج طرح ذكر شود.

-17خطرات يا تهديد كنندههاي (بالقوه و بالفعل) و موانع عمده در صورت اجرا /اعمال و تعميم نتايج طرح شما در سطح
واحد /محل خدمت شما بعنوان مجري يا سطوح باالتر چيست؟

-18براي اجراي طرحهاي مشابه در سطح واحد /محل خدمت شما به عنوان مجري طرح و يا در صورت تعميم به سطوح
باالتر /ساير واحدها چه توصيهاي داريد؟
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-19در صورت اجرا /اعمال نتايج طرح در سطح واحد /محل خدمت مجري و يا تعميم آن به سطوح باالتر توالي اجرايي
آنرا فهرست كنيد(.با ذكر سطح )

-21چه كساني/سازمانها/موسسات دولتي يا غير دولتي ازاجرا /اعمال/تعميم نتايج طرح منتفع مي گردند؟

-21جدول برآورد زمان الزم متعاقب اجرا/اعمال/تعميم نتايج طرح در حوزه/سطح…..
شماره

فعاليت

1

طول زمان (هفته)

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

محققين محترم باالترين سطح /حوزه در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران كه مي توان نتايج طرح را به آنجا تعميم داد را در جداول
شماره هاي  22-21و  23درج نمايند آنگاه برآورد زمان و نيروي انساني و وسايل و مواد الزم براي اجرا/اعمال/تعميم نتايج طرح در سطح مذكور را در جداول
ذكر نمايند

 -22جدول برآورد نيروي انساني مورد نياز متعاقب اجرا/اعمال/تعميم نتايج طرح در حوزه /سطح…..
شماره

فعاليت

تخصص/مهارت مورد نياز

4

تعداد

ساعت انجام كار

-23جدول برآورد مواد/وسايل/ابزار مورد نياز متعاقب اجرا/اعمال/تعميم نتايج طرح در حوزه/سطح….
شماره

فعاليت

تعداد

وسيله/ابزار/مواد

-24نحوه پايش (نظارت و سنجش و ثبت نحوه اجراي فعاليتها به منظور كنترل برنامه است)  ،كنترل

هزينه واحد

(فرآيند اطمينان از اجراي برنامهها و اصالح انحرافات  ،به
ارزشيابي(قضاوت نهايي با توجه به شاخص هاي

منظور دستيابي به اهداف معين است .به عبارت ديگر پس از پايش بايد اصالحات مورد نياز در راستاي اهداف انجام گيرد) و
مقبوليت-اثربخشي-سهولت و اقتصادي بودن) يكسال بعد از اجرا /اعمال /تعميم نتايج طرح در حوزه محل خدمت شما بعنوان مجري،يا
سطوح باالتر چگونه خواهد بود ؟(توضيح دهيد)

نام و امضاي مدير اجرايي طرح با ذكر تاريخ
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