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 چْبر گبم ثرای اقذام    

 
 

تعییي 
 سئَال

تَلیذ  
 داًش

اًتقبل  
 داًش

ثْرُ 
ثرداری 
 از داًش

ت جوع آٍری شَاّذ  
قَی ٍ قبثل  

 استفبدُ

تعییي ٍ اًتخبة  
سبزٍ کبرّبی  

 هٌبست

تعییي رٍش ّب ٍ 
راّکبرّبی ثْرُ 

 ثرداری

1گام  2گام   3گام   4گام    
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شٌبسبیی ًیبزّبی تصوین گیرًذگبًی کِ از ًتبیج تحقیق  : گبم اٍل 

 استفبدُ هی کٌٌذ ٍ تجذیل آًْب ثِ هَضَع پژٍّش
 

 تحقیقبتی ّبی طرح هخبطجیي شٌبسبیی 1-1 

ِکٌٌذ استفادُ ّا پژٍّص ًتایج از ٌذتَاً هی کِ ّایی سازهاى از جاهؼی فْرست تْی. 
 

 آموزشی های گروه و تحقیقات مرکس های توانمندی معرفی 2-1
پژٍّطی ظرفیتْای ٍ ّا زهیٌِ اػالم   
ِپژٍّطگراى ّای تَاًوٌذی ٍ هطخصات از اطالػاتی ّای تاًک تْی 
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 :پژٍّطی ّای اٍلَیت تعییي 3-1
پژٍّص ًتایج از کٌٌذُ استفادُ ّای سازهاى یا افراد تا هٌظن جلسات ترگساری 

 .ّا آى ّای اٍلَیت ضٌاسایی ترای

 

سایت، ٍب طریق از پژٍّطگراى تِ ّا سازهاى پژٍّطی ّای اٍلَیت رساًی اطالع 
 .غیرُ ٍ اطالػاتی تاًک

 

حضَر تا آهَزضی ّای گرٍُ ٍ تحقیقات هرکس پژٍّطی ّای اٍلَیت تؼییي 
 .پژٍّص ًتایج از کٌٌذگاى استفادُ یا ٍ اجرایی ّای سازهاى ًوایٌذگاى

 

پژٍّطی ّای اٍلَیت ضذُ رٍز تِ فْرست دادى قرار دسترس در 
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 :مرتبط های پژوهش اجرای سازی زمینه 4-1

     ترای پژٍّص ًتایج از کٌٌذگاى استفادُ تا ّذفذار ٍ هٌظن جلسات ترگساری 
 .(ّوکاری ضثکِ ایجاد ) هتقاتل ّای ظرفیت از استفادُ ٍ ّوکاری تَسؼِ

 

 

قبثلتَلیذ شَاّذ قَی کِ در تصوین گیری ّب : گبم دٍم 
 .ثبشٌذاستفبدُ   

 :پژٍّطی ّای طرح اًتخاب اٍلَیت تعییي 1-2
تاالیی سطح تا "اًتقال قاتل پیام" تَلیذ تِ هٌجر کِ ّایی پژٍّص تِ دادى اٍلَیت 

   . .ٍ تالیٌی راٌّواّای یا ٍ هٌذ ًظام هرٍر هطالؼات اًجام هاًٌذ) ضًَذ هی ضَاّذ از
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 :هخاطثیي ّوکاری جلة 2-2
طَل در کٌٌذ استفادُ پژٍّص ًتایج از تایستی کِ ّایی گرٍُ دادى هطارکت 

 .تحقیق اًجام ٍ طراحی

 
  طرح اًجام کیفیت از هخاطثیي اطویٌاى جلة 3-2
آهَزش یا ٍ پرسطگری اًجام ّای پرٍتکل تْیِ) کیفیت تضویي ترًاهِ ایجاد 

 پژٍّص ًتایج از کٌٌذگاى استفادُ اطویٌاى حصَل ترای (پژٍّص کارکٌاى

 
یا ٍ تحقیق گرٍُ تَسط اجرا ترًاهِ پایص) کیفیت کٌترل ّای فؼالیت اًجام 

 (آى اجرای تر خارجی ًظارت
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       ّای طرح اًجام در قثَل قاتل زهاى تِ تَجِ 4-2

 
ضرٍع" تا "پژٍّص هَضَع ضذى هطخص" از قثَل قاتل زهاى گرفتي ًظر در 

 پژٍّص
 
ِّای طرح) آًْا اًجام در تاخیر ًثَد ٍ ّا طرح اًجام زهاى هذت تِ تَج 

   .(ترسٌذ ًتیجِ تِ هفیذ زهاى در تایستی کارتردی
 
ًتایج گسارش ارایِ" تا "پژٍّص پایاى" از قثَل قاتل زهاى گرفتي ًظر در” 
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استفبدُ از سبزٍکبرّبی هٌبست ثرای اًتشبر   : گبم سَم 
 پژٍّش ٍ اًتقبل آى ثِ هخبطجیيًتبیج 

داًش حبصل از طرح ّبی جذیذ / داًش حبصل از طرح ّبی اتوبم یبفتِ قجلی)
 (در فرایٌذ ترجوبى داًش

 
 داًص ترجواى ّای طرح اًتخاب فرایٌذ تعییي 1-3 

خاتوِ ّای پژٍّص از یک کذام ًتایج کٌذ، هطخص کِ ای ًاهِ ضیَُ تذٍیي 
 ارایِ ّای سازهاى ٍ هحققیي سایر از غیر) هخاطة ّای گرٍُ تِ تایذ یافتِ

   .یاتٌذ اًتقال (پژٍّطی هٌاتغ دٌّذُ
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   :زیر هَارد در پژٍّطگراى آهَزش 2-3
آى اًجام چگًَگی ٍ پژٍّص از حاصل داًص اًتقال فرایٌذ.   
هخاطة تِ اًتقال قاتل ّای پیام صَرت تِ پژٍّص ًتایج تثذیل. 
ارتثاطی هْارتْای 
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 :داًش اًتقبل خذهبت از استفبدُ 3-3
اًتقال هْارتْای با کِ کساًی خذهات از پژٍّطگراى استفادُ اهکاى سازی فراّن 

 یا ٍ کٌٌذ هی کار ٍظیفِ ضرح ایي با ها سازهاى در کِ افرادی) .دارًذ آضٌایی داًص
 .(ها سازهاى از خارج ًْادّای ٍ افراد از خذهات خریذ

  
   :هخاطثیي تعییي 4-3
پژٍّص ًتایج از کٌٌذگاى استفادُ از فْرستی درج.   

 

 :اًتقال قاتل پیام تذٍیي 5-3
هثتٌی ّای پژٍّص از حاصل هقاالت کلیِ در هخاطثیي تِ اًتقال قاتل پیام تذٍیي 

   .ضًَذ هی هٌتطر داًطگاُ ػلوی هجالت در کِ داًص ترجواى تر
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 :اًتطار ترای الزم زهاى تیٌی پیص هحاسثِ 6-3
 (زهاى تریي خَضثیٌاًِ/هحتول زهاى/زهاى تریي تذتیٌاًِ)
کِ تاضذ ًحَی تِ هجالت در آًْا اًتطار تا هقاالت ارسال زهاى است الزم 

 .ترسٌذ ًتیجِ تِ هؼقَل زهاى در پژٍّص از حاصل ّای هذاخلِ
 

 :ًْایی گسارش در پیام درج 7-3
یا ّا سازهاى کِ صَرتی بِ پژٍّطی ّای طرح ًْایی گسارش چارچَب تذٍیي 

 ضٌاسایی سادگی بِ را اًتقال قابل پیام پژٍّص، ًتایج از کٌٌذُ استفادُ افراد
    .کٌٌذ
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  :ًیاز هَرد تسْیالت برآورد 8-3
گرٍُ هٌاسة هحتَی تْیِ جْت الزم زهاى ٍ تجْیسات هالی، هٌاتغ تیٌی پیص 

 یا ٍ پژٍّطی ػلوی هجالت در اًتطار از غیر) ّا پژٍّص ًتایج اًتطار ٍ هخاطة
   .(ّا ّوایص در ضرکت

 

 :زیر ّای ضیَُ تِ تحقیقاتی ّای طرح ًتایج اًتطار 9-3
الکترًٍیکی باًک یا سایت ٍب. 
گیرًذگاى تصوین ٍ هخاطبیي با جلسات برگساری. 
هربَط ًطریات هاًٌذ) اختصاصی ٍ عوَهی ّای رساًِ با هٌظن برًاهِ برگساری 

 .(جَاًاى یا زًاى بِ
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 :هعٌَی هبلکیت قَاًیي ثِ تَجِ 10-3
 هَرد در هؼٌَی هالکیت قَاًیي تِ تَجِ لسٍم هَرد در پژٍّطگراى راٌّوایی 

 هجالت در آًْا اًتطار از پیص ّا پژٍّص ًتایج اًتطار
 

  :دانش ترجمان های فعالیت ارزیابی 11-3
داًص اًتقال ترای پژٍّطگراى فؼالیتْای ارزیاتی جْت ّایی هالک تؼییي 

   .پژٍّص از حاصل

 

 :اًگیسُ ایجاد ٍ تطَیق 12-3
اهتیاز اعطای جولِ از داًص، ترجواى ّای طرح تطَیق برای سازٍکاری تذٍیي 

   .پژٍّطگراى ترفیع یا ارتقاء برای
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  :ّا پژٍّص ًتایج از استفادُ تررسی 13-3

 
یا داخلی ّای پژٍّص) ضَاّذ از استفادُ هیساى هَرد در ّایی پژٍّص اًجام 

 .گیرًذگاى تصوین تَسط (خارجی

 

ترای گیرًذگاى تصوین رفتار تغییر هَجة کِ احتوالی هَاًغ ضٌاسایی 
 . ضَد هی ّا پژٍّص ًتایج از استفادُ
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کوک ثِ تصوین گیرًذگبى ثرای استفبدُ ثْتر از: گبم چْبرم 

 ّب ًتبیج پژٍّش  

 
   :آهَزضی ّای ترًاهِ ترگساری 1-4
ِضَاّذ بر هبتٌی گیری تصوین" یا ٍ "ضَاّذ بر هبتٌی پسضکی" هاًٌذ ّایی برًاه" 

 .هذیراى یا خذهات دٌّذگاى ارایِ برای

 

ِرا ضَاّذ بر هبتٌی گیری تصوین کِ ابسارّایی از استفادُ ترٍیج برای ّایی برًاه 
 راٌّواّای" ٍ "سیستواتیک هرٍری هطالعات" ضَاّذ تَلیذ هاًٌذ کٌٌذ، هی تقَیت
   ."بالیٌی
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 :گیرًذگاى تصوین تِ کوک 2-4
      ّای کویتِ در آهَزضی ّای گرٍُ ٍ تحقیقاتی هرکس پژٍّطگراى ضرکت 

 تیوارستاى هذیریت اجرایی، ّای سازهاى در گیری تصوین تِ کوک ترای فٌی
   .هردم ٍ تیواراى سالهت از کٌٌذُ حوایت ّای گرٍُ ًیس ٍ ّا

 

   

   :یادآٍر ارسال 3-4
   کِ ّایی پژٍّص ًتایج پیگیری برای گیرًذگاى، تصوین بِ یادآٍر ارسال 

   .این کردُ ارسال را آًْا ًتایج قبالً

 


