آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ و
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد
اﺑﺰاري در دﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻮاﻫﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻄﻠﻊ از
ﺷﻮاﻫﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻣﻄﻠﻊ از ﺷﻮاﻫﺪ ) (Evidence-informed policy makingﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري از داﻧﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان را ﺑﺎ روﺷﯽ ﺳﺎده و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري اﯾﺸﺎن ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ اي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻄﻠﻊ از ﺷﻮاﻫﺪ ،ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻄﻠﻊ از ﺷﻮاﻫﺪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد ،ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را در ﺷﻔﺎف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزش دﻫﺪ.
در ﻗﺪم ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ دراﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻮاﻫﺪ را در ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .و در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ  policy briefو اﻧﺠﺎم  policy dialogueﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻮاﻫﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي را ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﺎل ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از
ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن دﯾﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

