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 ديمـــــــــتق

 

 

وقت مضى، حيث أصبح العامل يف  أي عنوقتنا احلاضر أشد منها  يف العلميالبحث إىل أصبحت احلاجة 

الراحة والرفاهية أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة اليت تكفل إىل سباق حمموم للوصول 

أهمية البحث العلمي ب بسلطنة عمانإميانا من وزارة الصحة و .لإلنسان وتضمن له التفوق على غريه

أولته الكثري من االهتمام وقدَّمت له كل ما فقد  ،وعظم الدور الذي يؤديه يف التقدم والتنمية

معنوية، حيث إن البحث العلمي ُيعترب الدعامة األساسية أو حيتاجه من متطلبات سواء كانت مادية 

   .باخلدمات الصحية االرتقاءالتخطيط وو ريالتطوللوزارة يف 

من األمور الضرورية ألي حقل من حقول املعرفة، بدءًا من  البحث العلمي وإجراءاته مبنهجم اإلملاصبح أو

وحتديد اهلدف بوضوح وتصميم عينة البحث  ،حتديد مشكلة البحث ووصفها بشكل إجرائي

 يساهم يف توفريستخالص النتائج. فالبحث العلمي إوحتليلها و البياناتواختيار منهج وأسلوب مجع 

 مما يساعد يفرها يستمرار تطوإبهدف  ملعلومات السابقةا حتديثديدة ويساعد على املعلومات اجل

 الصحي.يواجهها النظام التغلب على الصعوبات اليت قد 

ومن املهم أيضا تزويد الباحثني مبعرفة واسعة آللية عمل املنظومة البحثية يف وزارة الصحة ومن هنا 

فإن هذا الكتيب سيوفر نظرة كاملة جلميع اجلوانب اهلامة املرتبطة بالبحث العلمي يف وزارة 

هذا الكتيب كأداة مرجعية لفهم أعمق وأمشل  الباحثونيستخدم الصحة. وحيدونا االمل أن 

 وكذلك لتعزيز وتشجيع االبتكار العلمي واالبداع.  للمنظومة البحثية بالوزارة

 

 

 السعيديحممد بن أمحد  /الدكتور

 وزير الصحة
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 املرجع الشامل للمنظومة البحثية بوزارة الصحة فريق عمل 

 

 / بوزارة الصحةمدير عام التخطيط والدراسات  – حممد القامسي أمحد بن الدكتور 

  (الواليات املتحدة األمريكية)اإلحصاء احليوي، جامعة تولني دكتوراه يف 

 

  الدراسات والبحوث باملديرية العامة مركز مديرة  –املعولية  عذراء بنت هالل/الدكتورة

 بوزارة الصحة والدراسات للتخطيط

 (أسرتاليا) أدياليد جامعة اجلزيئي، الوراثة وعلمي اخللو التدفق يف دكتوراه

 

  /مشرف نظم معلومات صحية أول  -الشكيلي ناصر  بن وليدالفاضل 

  (بوزارة الصحة والدراسات باملديرية العامة للتخطيط الدراسات والبحوثمركز )

 (اململكة املتحدة)جامعة ابردين -، الصحة العامةاجستري يف حبوث اخلدمات الصحية وم

 

 

 خمتربات طبية ةفني – الصباحية حممد بنت سلطانةلفاضلة/ ا 

 ( بوزارة الصحة والدراسات باملديرية العامة للتخطيط لدراسات والبحوثامركز )

 ماجستري يف علم االوبئة واإلحصائيات الطبية، جامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

 

   مساعد باحث  -الفاضل/ افناش دانيل بنتو 

 وزارة الصحة 

 )اململكة املتحدة(شيفيلد  جامعة اجلزيئي،  الطب يف ماجستري
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 دمة ــــــــــمق

 

ليا امنا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي والذي هو اإن التقدم العلمي الذي تشهده دول العامل ح

بريا من أجل ماما كتس التقدم والرقي يف الدول، لذا أولت وزارة الصحة البحوث الصحية اهيحد مقايأ

بالدراسات  الوزارةركائز الطب القائم على األدلة والرباهني. ويتمثل اهتمام  دعم متخذي القرار وارساء

املديرية العامة بالدراسات والبحوث مركز  إنشاء أبرزهاوالبحوث الصحية يف عدة جوانب ومن 

املساعدة للباحثني وحبث أوجه  ضع السياسات وتقديمتقوم بتنفيذ البحوث وووالدراسات لتخطيط لل

راجعة واجازة كما مت تشكيل جلنة مالتعاون مع املؤسسات البحثية األخرى داخل وخارج السلطنة. 

م لتسهيل األشراف واملتابعة على العملية 1998البحوث من الناحيتني العلمية واألخالقية منذ عام 

 البحثية وااللتزام بالقواعد األخالقية واالسس البحثية السليمة. 

الصحية  ختيار البحوثالصحي فقد مت إ النظامالصحية يف  لدور الكبري الذي تلعبه البحوثلنظرا و

وذلك لتكثيف اجلهود ورفع  2050يف النظرة املستقبلية للصحة د املكونات األساسية كأح

ورسم خارطة الطريق للبحوث الصحية  اخلطط املستقبلية الواضحة وضعالقدرات البحثية من خالل 

 . جودة املخرجات البحثية لتكون ذات جدوى وفاعلية يف حتسني أداء النظام الصحيورفع 

للباحث بالوزارة  املهمةن العديد من اإلصدارات الدراسات والبحوث قدم حتى اآلمركز ن بالذكر أجدير 

منها كتيب أولويات البحوث الصحية ملعرفة أبرز املشاكل الصحية اليت تواجهها السلطنة واليت تعترب 

ثني كتيب الدليل اإلرشادي للدعم املالي الذي ُيعرف الباحركز امل لوزارة الصحة، كما أصدر حتديا

 عن الدعم املالي املقدم من وزارة الصحة لتنفيذ البحوث. 

من ميكن حيث  خارجهاو بوزارة الصحة للباحثني األساسية خارطة الطريق هذا الكتيب يعترب إن

لية اليت يتم من خالهلا التقديم للحصول على املوافقة للمقرتحات البحثية التعرف على اآل خالله

ونوعية البحوث اليت جيب مراجعتها واملوافقة عليها من جلنة البحوث املركزية واللجان اإلقليمية 

مما  واملالي الفيناملعلوماتي ووآلية تقديم الدعم لألغراض البحثية احلصول على البيانات اخلام  وشروط

يف هذا ا سيتم ، كمأهمية للباحث ملعرفة اخلطوات األساسية لتقديم املقرتحات البحثية يشكل

عرض دليل الرتشح للجوائز البحثية املقدمة من وزارة الصحة لتشجيع الباحثني وحتفيزهم  الكتيب

 . على التنافس للرقي بنوعية وجودة البحوث املنفذة
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 نبذة عن أولويات البحوث الصحية  :األولالباب 

 

للمشاريع املستقبلية،  السليممالمح التقدم والرقي يف التخطيط  أبرز أحديعترب حتديد األولويات  

الوزارة أنه البد من تسليط الضوء  ترىاملشاكل الصحية اليت  حديد اولوياتتلذلك قامت وزارة الصحة ب

عليها بالدراسات والبحوث اليت من شأنها اثراء املنظومة الصحية باملعلومات املناسبة لتطوير النظام 

حا جليا حتى هتمام الوزارة بالبحوث الصحية واضإ أصبححيث دمات الصحية املقدمة. الصحي واخل

على األدلة والرباهني اليت تعطي القوة واملتانة للتقدم يف الرعاية الصحية  ختاذ القرارات مبينيصبح إ

 والرقي باخلدمات الصحية املقدمة. 

عملية توحيد وتكثيف للجهود املبذولة، حبيث يصبح العائد من يعترب حتديد األولويات إن كما 

االنفاق يف البحوث الصحية بارزا وموجها يف نفس االجتاه ملواجهة املشاكل الصحية. وتعترب عملية 

 وأفضلعملية استثمار يف املوارد املتوفرة للحصول على اقصى هو هلا امنا  والتوجهحتديد األولويات 

 هو متاح ومتوفر. نتيجة ممكنة حسبما 

ومن هذا املنطلق وترمجة هلذا االهتمام الصادق بالبحوث الصحية فقد مت نشر اإلصدار األول من كتيب 

 العمانينيم حتى يكون مبثابة خارطة الطريق للباحثني 2014أولويات البحوث الصحية يف مارس 

د وضع هذا الكتيب املسرية الصحية يف السلطنة. وقوالقضايا املهتمني باملشاكل  عمانينيوالغري 

 ضمان وجود األدلة والرباهني املطلوبة ملتخذي القرار.لالبحثية للباحثني و

أولويات حبوث النظم  يوهوقد اشتمل هذا الكتيب على صنفني رئيسيني من األولويات الصحية 

نظام حبوث األمراض وعوامل اخلطورة. حيث مت الرتكيز على اللبنات الست للالصحية وأولويات 

اخلدمة، القوى العاملة الصحية، املعلومات الصحية، املنتجات الطبية  تقديمالصحي واليت تتمثل يف 

مدخالت  أبرزواللقاحات والتكنلوجيا، التمويل الصحي والقيادة واحلوكمة. حيث مت تناول 

 وخمرجات هذه اللبنات.

االمراض او التحديات وطت غ حيثمراض وعوامل اخلطورة الصنف الثاني من األولويات يف األويأتي 

القائمة  املشاكلاجلوانب الصحية ذات األولوية على مستوى السلطنة والعامل حملاولة معاجلة 

االمراض غري  أبرزهاوالتصدي للمشكالت املستقبلية املتوقعة. واشتمل هذا اجلزء على عدة حماور 

ث الطرق، وأمراض الشيخوخة وتعزيز الصحة املعدية، والتشوهات اخللقية واالعتالالت الوراثية، وحواد

 وغريها من اجلوانب املهمة. 
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مت من هذا املنطلق فإننا نوجه الباحثني بالرتكيز يف تنفيذ البحوث على أولويات البحوث الصحية واليت 

، 2014مارس  شهر يف اإلصدار األول لكتيب أولويات البحوث الصحية الذي أصدرته الوزارة يف نشرها

مركز وميكن االطالع على هذا الكتيب من خالل موقع وزارة الصحة أو عن طريق التواصل مع 

الصحية والتعليمية  الدراسات والبحوث كما انه مت توزيع هذا الكتيب على كافة املؤسسات

 بالسلطنة. 
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 تقديم املقرتحات البحثية  آليةالباب الثاني: 

 

مقرتح حبثي  خالل كتابة من مبؤسسات وزارة الصحة علميحبث  اي عملتكون اخلطوة األوىل يف 

هذه االستمارة من . وعادة ما يتم تصميم املعد هلذا الغرضعلى استمارة املقرتح البحثي  تعبئتهيتم 

كن احلصول على هذه ويتم حتديثها من حني اىل آخر. وميوفق املعايري الدولية زارة اء بالوربقبل خ

جلنة مراجعة وإجازة الصحة ومن ثم يتم إرساهلا ملقرر االستمارة من خالل املوقع اإللكرتوني لوزارة 

 . وميكن التواصل من خالل الروابط التالية: البحوث من الناحيتني العلمية واألخالقية

 

 موقع وزارة الصحة 

www.moh.gov.om  

 البريد االلكتروني للجنة 

mohrerac@gmail.com  

 هاتف

24697551 /24695921 

 فاكس 

24696702 
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 من الناحيتني العلمية واألخالقية  البحوث جازةإراجعة واللجنة املركزية ملالباب الثالث: 

 

األخالقية إميانا منها البحوث من الناحيتني العلمية و إجازةراجعة وقامت وزارة الصحة بإنشاء جلنة مركزية مل

مان جودتها ضألخالقية واالعلمية و االتحقق من منهجيتهلجنة يف متابعة البحوث العلمية والألهمية هذه 

ات دقيقة سليمة عن بعض النواحي واملشاكل البحوث مبعلومبهدف خروج الباحثني واملهتمني بالدراسات و

 هذه اللجنةتساهم و .ودعم متخذي القرار باألدلة املبنية على الرباهني اخلدمية يف اجملتمع العمانيالصحية و

 على نتائجها وكذلك وسيلة لكشف األخطاء الشائعة عتمادبااليف رقي البحوث الصحية مبا يسمح 

 . ومن ناحية أخرى تعد وسيلة من وسائل التعلم الذاتي فمن خالهلااملمنهجةغري الناجتة عن األحباث املسترتة و

ويطبقها يف احلياة  البيانات بنفسهإىل يتعلم كيفية الوصول يتعرف الباحث على أسلوب البحث وطريقته و

 .العلمية والعملية

 ملراجعة وإجازة البحوث املركزيةجنة لال عننظرة عامة 

 

 هدفــــــــال

 

 خمرجاتها االستفادة منحتسني جودة البحوث و

ث البحوالدراسات ومركز من خالل  وزارة الصحةحتقيق تطلعات إىل بصفة عامة اللجنة  تهدف

حيث  ،خمرجاتها من ستفادةاإلو الصحية يف حتسني جودة البحوث دراساتالباملديرية العامة للتخطيط و

البيانات يف معاجلة املشاكل  هذهستفادة من لإلح فرص هائلة للباحثني نات الصحية تتيالبياوفرة ن أ

على نتائج هذه الدراسات  ر بناًءختاذ القراتنوير متخذي القرارات بأهمية إو الصحية ذات العالقة

ملشاريع  مقننموحد و توفري إطارإىل اللجنة تهدف السياسات واإلجراءات الواردة يف هذه  وعليه .البحوثو

الدراسات مركز أهداف حتقيق  يف الفاعلة املساهمة إىل تهدف، ويف الوقت نفسه الوزارةالبحوث يف 

 :يف التالي الدراسات والبحوثمركز تتمثل بعض أهداف و .رؤية الوزارةاليت حتقق تطلعات و البحوثو

 وذلك حبثية مشجعة، بيئة تأسيس طريق يف وزارة الصحة عن نشطة حبثية بيئة تطوير .1

اخلارجي املالي الداخلي )وزارة الصحة( و ماديا من خالل توفري التمويل العلمي البحث بدعم

( ومعنويا من خالل تشجيع املسابقات البحثية مثل جملس البحث العلمي )منظمات حبثية

 .للباحثتوفري بيئة مرنة واجلوائز الداعمة و
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الزيارات امليدانية وورش العمل  خالل من لباحثنياالبحثية للجان البحوث و املهاراتو القدرات بناء .2

احمللية زيارات بني املنظمات واملؤسسات البحثية ال وتبادل العلمي البحث فرق وتطوير تدريبو

يف اجملال  الشهادات العليا لتحصيل الصحيني بعض العاملني رسالإ إضافة إىل الدوليةو

  .البحثي

 وهذا ،نه زيادة عدد الباحثني املتميزينالذي من شأالصحية  العلوم يفالبحثي  زالتمي تشجيع .3

 .جودة البحوث الفاعلة يثريس بدوره

أولويات البحوث  على الرتكيز طريق عنالسلطنة و للوزارة سرتاتيجيةاإل حتياجاتاإل تلبية .4

 املشاكل الصحية الوطنية. حل بعضسعى إىل ا تبدوره اليتطنية واجلوانب الوالصحية ذات 

 والعاملية واإلقليمية الوطنية والتحديات للمشاكل احللول تضع اليتالصحية  البحوث تشجيع .5

خارجية أو عمل داخلية  فرق تشكيل على مستوىكان على املستوى الفردي أو  ًاسوء

 التخصصات بني املتقاطعة الطبيعة ذاتمشكالت أو صحية فردية  مشكالت ملعاجلة

 املستوى على البحثي والتعاون البحثية الشبكات إنشاء من سيعزز وهذا ،الصحية املختلفة

 .والدولي واإلقليمي الوطين

 والتقنية املعرفة نقل وعمليات الفكرية امللكية نظام تفعيل خالل من بتكاراإل تشجيع .6

 .ومحايته

 للجنةالعامة  ختصاصاتالا

 

 البحوث من الناحيتني العلمية  ألجراءاخلطط الالزمة و اللوائحاملشاركة يف وضع السياسات و

 .االخالقيةو

 تزويد مراجعتها ولية آاملعدة لكتابة مقرتحات البحوث والنماذج سرتشادية وقرار القواعد اإلإ

 .بهاالباحثني 

 صول العلمية األخالقية وفقا للقواعد واأللبحوث من الناحيتني العلمية ومراجعة مقرتحات ا

 .املتعارف عليها

  مراجعة تنفيذ البحوث اليت متت املوافقة عليها ومراجعة التقرير النهائي للبحث 
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 اللوائح من مطابقة مجيع الدراسات والبحوث السريرية والوبائية وغريها للقوانني و التأكد

تنفيذ البحوث بدون  منعوأخالقيا واالصول املتعارف عليها علميا املعمول بها يف السلطنة و

 للجان االقليمية.أو انة املركزية موافقة اجل

  وث النماذج املعدة لكتابة مقرتحات البحسرتشادية وبالقواعد اإل للجان االقليميةاتزويد

 .مراجعتها لتنفيذها باملؤسسات الصحية التابعة هلالية آاملطبقة يف الوزارة مركزيا و

 املنظمات الدولية ذات و الوزاراتمع املراكز البحثية واجلامعات واملعاهد و التعاونالتنسيق و

 خالقياتهاأالتدريبية على منهجية البحوث و عتماد الربامجالصلة إل

  حفظ املقرتحات والتقارير النهائية عن البحوث املنفذة، وإصدار تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة

 وأجنازاتها. 

 االجتماعات آلية و  تشكيل اللجان البحثيةريومعاي عضوية

 

 األعضاء    إختيار  ريمعاي

 

وفق  العامة الصحية جلان البحوث االقليمية باحملافظات/املديرياتاللجنة املركزية و لتشك

 املوضحة أدناه: الشروطو ريعايامل

  دكتوراه( أو من محلة الشهادات العليا )ماجستري األعضاء يفضل أن يكون 

 ن يكون كل عضو لدية على األقل ورقة علمية واحدة منشورة يف جملة علمية موثوقة أ 

 ن يكون كل عضو لدية اهتمام بالبحوث العلمية الصحية أ 

 ن يكون كل عضو لدية خربة يف جمال البحوث وكتابتها والدراسات العلمية أ 

 عضاء اللجنة وذلك ليشمل خمتلف التخصصات مراعاة التنوع يف التخصصات بني أ البد من

 وأهمها: 

 )التخصصات الطبية )طب باطين، طب أطفال، ..... إخل 

  اجلراحة 

 التمريض 

  الصيدلة 

 علم الوبائيات 
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 ملساعدة )املختربات، االشعة، ..... إخل( الفئات الطبية ا 

 حصائي يف اللجنة ال بد من وجود إ 

  البد من وجود شخص ملراجعة البحوث من الناحية األخالقية يف اللجنة 

 رتكاز الفين من ضمن أعضاء اللجنة ال بد من وجود نقطة اإل 

 احلاجة لذلك ستدعتدعاء العضو املالي املخول حلضور إجتماعات اللجنة إذا إجيوز است 

ن على أ ة يف اجملال البحثيساس متثيل كافة الشرائح الفاعلختيار أعضاء اللجنة على أيتم إ

املؤسسات املنظمات و مع مشاركة كل منكرب يف اللجنة املمثل األوزارة الصحة  تكون

اجلامعات ة وختصاص الطبيلإل يعماناللس اجملالعلمي والبحثية االخرى كمجلس البحث 

سس الكفاءة واخلربة العلمية والعملية يف نائبه على أحيث يتم إختيار الرئيس و. االكادميية

 %(. 80األعضاء من العمانيني ) غلبأ يكونيف حني  نشر االوراق العلمية،جمال البحوث و

 نظام التناوب للعضوية

 

 شخاص جددإلدخال أ الفرصة إلتاحة)كل سنتني(  تدوير عضوية اللجنة بصورة دورية جيوز

زيادة فاعلية  أجل منوذلك  العمل حسب حاجة اللجنة، يف للمشاركة جديدة أفكار ذوي

ن الباحثني من شأنه أاألعضاء و لتجنب تكون عالقات شخصية بني وأيضا جودة عمل اللجنة،و

 .بعض الباحثنيإىل  األعضاءإحنياز بعض  إىلدي يؤ

 اتجتماعنظام اإل 

 

 :األسبوع األول من يناير، مارس،  يناللجنة بصورة دورية كل شهرجتتمع  دورية االجتماع(

رئيس طلب كالهما. حيق للأو نائبه أو حبضور الرئيس  مايو، يوليو، سبتمرب، ونوفمرب(

 ذلك. إىلحسب حاجة العمل  جتماع طارئإ إىل األعضاء

 :أو مع وجود الرئيس  األعضاءيكون اإلجتماع صحيح النصاب حبضور ثلثي  نصاب االجتماع

 قل.نائبه على األ

 :القرارات املتخذة جتماع وجنة حترير حمضر كتابي جملريات األيتوىل مقرر الل حمضر االجتماع

 فيما خيص املقرتحات البحثية.
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 مراجعة املقرتحات البحثيةالباب الرابع: 

 

 األعضاء    دور 

 

 خر القيام وال يسمح ألي عضو آ البحثية يتحمل كل عضو مسؤولية مراجعة املقرتحات

 .باملراجعة بدال عنه

 أحد هو  ذا كانالبحثي إ التصويت يف مراجعة املقرتحأو  يستبعد اي عضو من املشاركة

 املراد حتكيمه. عضاء الفريق البحثيأ

  ذلك. إىلت احلاجة ذا دعحكمني من خارج اللجنة إمب ةاإلستعانة جيوز للجنة  

 خطوات املراجعة

 

 الباحثني طوال العام.املقرتحات البحثية من  اللجنة تستقبل 

  قبل ثالثة أسابيع من موعد اإلجتماعمجيع اعضاء اللجنة إىل ترسل املقرتحات البحثية . 

  أسابيع 3خالل  رتحات البحثية من قبل األعضاءجعة املقتتم مرا. 

  قبل من مت مراجعتها  اليتيف املقرتحات البحثية  اتختاذ القرارإل كل شهرينجتتمع اللجنة

 .األعضاء
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  اجلوهرية يف مدة أقصاها أو  البسيطةجيب على الباحث الرد على مالحظات احملكمني سواء

 ذا انقضت املدةملغي وال يتم النظر فيه إ يالبحث املقرتح  يعتربستالمها، ومن تاريخ إ شهر

 على الباحث تسليم مقرتح حبثي جديد.و

 

 

 الزمين اجلدول حسب البحثي املقرتح مراجعة: 1 جدول

 جراءاإل الوقت

 ستقبال املقرتحات البحثيةإ طوال العام

 األعضاء    إىل رسال املقرتحات البحثية إ بثالثة أسابيع  اجتماع اللجنةقبل 

 األعضاء    مراجعة املقرتحات البحثية من قبل  خالل ثالثة أسابيع قبل موعد االجتماع 

 ختاذ القرارإإجتماع اللجنة و األسبوع األول من مواعيد اجتماع اللجنة 

 

 

 الباحث

 مقرر اللجنة

 االعضاء
 اجتماع اللجنة

 مقرر اللجنة

 البحثي املقرتح مراجعةمراحل : 1 توضيحي رسم
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 قرارات اللجنة

 

ن املعايري التالية ستؤخذ بعني االعتبار لتقييم املقرتحات على الباحث ان يأخذ باحلسبان بأ

 البحثية. 

 

 البحثي املقرتح تقييم استمارة: 2 جدول

  عنوان البحث:

 سم الباحث:إ

 القسم:

 الوظيفة:

 جماالت التقييم اعلى درجة درجة التقييم

 
 وجيد السياق؟ ومرتابطوضوح املقرتح: هل املقرتح واضح  10

 
 هل مجيع جوانب املقرتح متسقة مع أفضل املمارسات الدولية؟ 10

 
 مدى مشولية وحداثة مراجعة األدبيات ذات العالقة. 10

 

10 

حداثة املقرتح: هل املقرتح جمرد تكرار لعمل سابق أو به فكرة 

 جديدة؟

 
 األهمية العلمية ألهداف املقرتح البحثي.  10

 

10 

الذي ميكن تلمسه من املقرتح على املستوى الوطين أو املردود 

العلمي سواء لتحسني كفاءة النظام الصحي أو لرفع مستوى 

 اخلدمات الصحية أو حتسني ثقافة وسلوك اجملتمع واألفراد.

 
 جودة وجدوى منهجية خطة عمل البحث. 10

 
 خطة وإدارة البحث. 10

 
 .الفريق البحثي لتنفيذ املشروعقدرات  10

 
 هل عدد القوى البشرية كايف؟ 10

 
 تقدير الوقت لعمل البحث  10

 
 حتقيق األهداف.لتنفيذ البحث وتقدير املوازنة: مالئمة املوازنة  10
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 .املوازنةمدى التقيد باملعايري واملمارسات الدولية عند إعداد 

 

10 

بناء القدرات البحثية: تدريب )طالب أو موظفني(، زيادة القدرات 

البحثية واإلبداعية، إقامة عالقات تعاون وشراكة على 

 املستويني احمللي والدولي، جلذب التمويل من املصادر البديلة.

 
10 

اخللفية العلمية للباحث الرئيسي التأهيل العلمي واملهارات و

 والباحثني املساعدين

 
140 

 اجملموع

 تعليق احملكم

 نقاط القوة يف املقرتح:

 ح:يف املقرتنقاط الضعف 

  :لمحكمل النهائي قرارال

 بدون تعديالت موافق 

 موافق مع تعديالت طفيفة 

 موافق مع تعديالت جوهرية 

  األسبابغري موافق مع ذكر 

عن الدرجة احلاصل اختاذ القرار النهائي بصفة مستقلة  جيب: للمحكمنيمالحظة  

 احملكم. من قبل املقرتحة واملالحظات القرار على وقائع البحث  يعتمدمنا عليها البحث. وإ
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 البحوثلبحـــوث اليت جيب مراجــعتها واملوافقــــة عليها من قبل جلنة ا الباب اخلامس:

  اإلقليميةواللجان املركزية 

 

 املركزية  البحوثلبحـــوث اليت جيب مراجــعتها واملوافقــــة عليها من قبل جلنة ا 

 

 .الصحيـة الوطنيــة سرتاتيجياتواإلالبحــوث اليت تعين مبراجعـــة السيـاسـات  .1

 .لوطنيــة التـي متثـل السلطنـــةاملســوحات اأو البحـــوث  .2

أو ى احملافظات البحـوث اإلكلينيكيـة والتجريبيـة والتدخليــة أكانـت على مستو .3

 املستـوى الوطين.

 .جهات ومنظمات خارجية املشرتكة معأو البحوث املمولة  .4

املعاهــد أو املؤسسـات أو البحوث اليت تشمل على أكثر من حمافظة سواء على السكان  .5

 الصحيــة.

الدكتوراه من داخل وخارج أو البحوث املتعلقة برسائل علمية للحصول على درجة املاجستري  .6

 وأن تكون معتمدة من قبل أحد املشرفني. السلطنة،

 ان االقليمية للمشورة والدعم يف التخصصات الغري متوفرة لديهم. قبل اللجالبحوث احملالة من  .7
 

اإلقليمية البحوث  انواملوافقــة عليها من قبـــل جللبحـــوث اليت جيـب مــراجــعتها ا

 /املديريات العامةباحملافظات

 

 الصحية. املعاهدأو املؤسسات أو البحـوث احملليـة داخل نطاق احملافظة سواء على السكان  .1

 البحـوث اليت ترتكـز على مراجعـة وتقييم امللفات واملسوحـات على مستـوى احملافظـة. .2

 ستبعد البحوث املنوطة باللجنة املركزية أعاله.ت .3

 البحوث احملالة من اللجنة املركزية واليت تقع أصال ضمن اختصاصات اللجان اإلقليمية.  .4

 

جنة املركزية يف املقرتحات لوالدعم الفين من ال : حيق للجان اإلقليمية طلب املشورةمالحظة

 البحثية اليت تواجه فيها صعوبات يف التحكيم. 
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 البحثية لألغراض اخلام البيانات توفري شروطالباب السادس: 

 

جهة طالبة بشرط أن يتم تقديم خطة عمل علمية واضحة أو  تقدم البيانات اخلام ألي باحث .1

اهلدف من احلصول على تلك البيانات  اخلطة معمقة وتشمل( إلجراء حتليالت ي)مقرتح حبث

نتائج  ستنباطإلوحجم العينة والتحليل اإلحصائي وطريقة العمل ونوع املتغريات املطلوبة 

  والبحوث املنشورة. للتقارير السابقةجديدة تكون إضافة 

 من امليدان. ستمارات األصلية املعبأةالباحث/اجلهة الطالبة بنسخ من اإلال يسمح بتزويد  .2

أال ية املبحوث واملعلومات الشخصية وحرتام خصوصإب مراعاة أخالقيات البحوث ومنها جي .3

تستخدم البيانات إال للغرض البحثي املستهدف وعدم تزويد جهة أخرى بتلك البيانات اخلام دون 

 اجلهة األصلية صاحبة احلق.إىل الرجوع 

اللجنة املركزية املعنية مبراجعة وإجازة البحوث من البحث من قبل  خطة إقرارو عتمادإيتم  .4

باحملافظات اإلقليمية من قبل اللجان البحثية أو الناحيتني العلمية واألخالقية بوزارة الصحة 

 .ختصاصاتهاإيدخل ضمن  يف حالة أن مراجعة البحث العامة واملديريات

طلوب بياناتها سنتان حتى جيب أن يكون قد مضى على إصدار التقرير النهائي للدراسة امل .5

هذه البيانات  إىليتم توفري تلك البيانات اخلام لطرف/ جهة أخرى، إال إذا دعت احلاجة الطارئة 

 فسيتم دراستها من قبل جلنة البحوث املختصة.

أن يكون للجهة صاحبة البيانات اخلام احلق يف مناقشة ومراجعة خطة العمل املقدمة من  .6

ل مناسب عليها وأيضا هلا احلق يف رفض توفري تلك البيانات إذا رأت الباحث وطلب إجراء تعدي

 عدم جدوى خطة البحث املقدمة من الباحث يف إضافة معلومات جديدة عما مت نشره.

 .أوراق علميةأو  جيب تضمني شكر للجهة املاحنة للبيانات اخلام عند نشر تقارير/ حبوث .7

 ستنتاج والتوصياتبنسخ من خالصة الدراسة واإلاخلام يتم تزويد اجلهة صاحبة البيانات  نأ .8

لإلطالع على النتائج والتأكد من عدم وجود ما خيل مبجتمع  االوراق العلميةوالتقارير و

 الدراسة األصلية.
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 الدراسات بيانات البحوث وحليل شروط تقديم املساعدة الفنية لتالباب السابع: 

 

 الدراساتركز مب ممثلةالدراسات و للتخطيط العامة املديرية بني والتعاون الشراكة تقوية طارإ يف 

 املهارات تنمية بغية االخرى البحثية واجلهات الصحة وزارة يف والباحثني البحثية اجلهات مع والبحوث

 الدراساتمركز  رتأىإ فقد، والدراسات بالبحوث واملهتمنيركز امل بني التواصل قنوات وزيادة البحثية

 :آليةالت حسب الشروط وذلك .املنفذة والدراسات البحوث بيانات لتحليل الفين الدعم تقديم والبحوث

 الصحي كفاءة النظاموجها لتطوير ورفع جودة ودراسة مالأن يكون موضوع البحث و 

 .أولويات وزارة الصحة ضمن املدرجة البحوث وخاصة الصحية واخلدمات

 الدعم حجم ذكر ضرورة مع البحث يف شريكًا والبحوث الدراساتمركز  كوني نأ 

 حالة يفركز امل سمأ ذكر للدراسة وكذلك تقرير صدارإ حالة يفركز امل سموأ الفين

 .الدولية أو اإلقليميةأو  احمللية الدراسة هذه نتائج نشر

 االولية املراحل منذ البحث خطوات جبميع دراية على والبحوث الدراساتمركز  كوني نأ 

 .وغريها( الدراسة دواتأ – العينة ختيارإ – البحث منهجية)

 مبا والبشرية املادية مكانياتهإ حسب الفين الدعم لتقديم موعد بتحديدركز امل قومي نأ 

 .باملركز العمل وأولويات مصلحة مع يتنافى ال

 :كالتالي البيانات لتحليل الفين الدعم تقديم ولوياتأ وتكون

 وخاصة أولويات البحوث الصحية بالوزارةضمن  واملدرجة الصحة وزارة يف املنفذة البحوث 

 .الصحية النظم حبوث

 الطبية ختصاصاتلإل العماني اجمللس ملنتسيب التدريبية املناهج ضمن املنفذة البحوث. 

 قابوس السلطان جبامعة املنفذة البحوث. 

 أخرى حكومية وجهات وزارات يف املنفذة البحوث. 

 العامة للتخطيط باملديرية الدراسات والبحوثمركز  مديرة إىل البيانات لتحليل الفنية املساعدة طلب ويقدم

 :االتي توضيح معالدراسات و

 البحث. عنوان 
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 الباحث. سمإ  

 العمل. جهة 

 النقال. اهلاتف 

 وسوف والباحثركز امل بني التواصل عملية لتسهيل وذلك لكرتونياإل الربيد 

 الطلب ورود تاريخ من سبوعنيإ خالل( الفين الدعم طالب) الباحث على الرد   يتم

 .املركز إىل
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 للبحوث الصحية الدعم املاليالباب الثامن: 

 

 رصدتولتسهيل العملية البحثية يف القطاع الصحي فقد من منطلق اهتمام الوزارة بالبحوث الصحية 

. وتعترب هذه اخلطوة 2014وزارة الصحة ميزانية خاصة لدعم البحوث الصحية واليت ابتدأت يف عام 

وجهة حنو دعم ركائز الطب القائم على األدلة والرباهني ودعم الوزارة امل ىورؤترمجة حقيقية خلطط 

اية الصحية متخذي القرار بهذه األدلة. وبدون شك فان هذه اجلهود سوف تنصب حنو رفع جودة الرع

 . اليت بدورها ستنعكس على رضى املستفيدين من هذه اخلدماتاملقدمة والرقي باخلدمات الصحية 

وقد مت تشكيل جلنة للدعم املالي يرأسها سعادة الدكتور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط 

. وتعترب هذه اللجنة مسؤولة عن عضوية جمموعة من مدراء العموم ومديرة مركز الدراسات والبحوثو

اختاذ القرار النهائي للموافقة على تقديم الدعم املالي بعد النظر بعني اإلعتبار يف رأي احملكمني 

 املقرتح البحثي من الناحيتني العلمية واألخالقية.الذين يقًيمون 

يث ة احلصول عليه. حوجدير بالذكر بأن الوزارة وضعت اسرتاتيجيات وقوانني لتوزيع هذا الدعم وآلي

والفعاليات واحلوافز، حيث  وحبوث احملافظات البحوث الوطنية وهي رئيسيه بنود 4على مت توزيعه 

معايري واملالي  الدعمآلية التقديم لالستفادة من . كما ورد تفصيل بنديتفاوت املبلغ املخصص لكل 

 وبنود صرف امليزانية وإجراءات املتابعة احثني للحصول على الدعم املالي،التحكيم واملنافسة بني الب

وغريها من التفاصيل الضرورية اليت مت نشرها من خالل وتقارير سري العمل آلية الصرف والعقود و

 م والذي ميكن احلصول عليه2014ليو يف شهر يوكتيب "الدليل اإلرشادي لتمويل البحوث الصحية" 

كما انه مت  ،ركز املأو عن طريق التواصل مع بحوث( الدراسات والمركز )من خالل موقع وزارة الصحة 

 الصحية والتعليمية بالسلطنة.  توزيع هذا الكتيب على كافة املؤسسات
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  الباب التاسع: دليل الرتشح جلوائز البحوث الصحية املقدمة من وزارة الصحة  

 

 مقـــــــــدمـــــة

أصبح من احلتمي أن حترص  كافة،يف إطار ما يسود العامل حاليًا من مناشط العوملة يف مناحي احلياة 

دلة قائمة على التخطيط املبين على األوزارة الصحة على إتباع املعايري العاملية يف اختاذ القرارات ال

ومن منطلق اهتمام وزارة الصحة إزاء تشجيع البحث العلمي ودعم الباحثني، فقد تبنت والرباهني.  

حراك البحث العلمي الذي ُيَعدٌّ ركنًا أساسيًا  لتحفيز البحثي؛التميز الوزارة جمموعة من اجلوائز لدعم 

شاكل واستثمار طاقات الباحثني فيها حلل امل ،من أركان املعرفة اإلنسانية يف ميادينها كافة

 الصحية.

 الرؤية والرسالة 

 

 أن تكون وزارة الصحة من املؤسسات الرائدة يف جمال البحث العلمي حمليا وعامليا.  :الرؤية 

 يف  حتفيز الباحثني بوزارة الصحة إلجراء األحباث العلمية املتميزة، وتشجيع النشر :الرسالة

 اجملالت ذات السمعة العاملية.

 جماالت اجلائزة 

  جائزة افضل حبث للشباب الباحثني بوزارة الصحة 

   جائزة افضل حبث بوزارة الصحة 

  األهـــــداف

  .تكريم الوزارة للموظفني الذين يهتمون بعمل البحوث الصحية ونشرها 

  ،تشجيع نشر نتائج البحث العلمي يف أوعية النشر احمللية والدولية ذات السمعة العلمية

 والتوثيق العلمي بها.

 . تفعيل املناخ البحثي املتميز للرقي بالبحوث الصحية 

  تطوير البنيات األساسية للبحث العلمي يف وزارة الصحة بهدف إنشاء قاعدة علمية قوية من

 الكوادر البشرية تتبنى إسرتاتيجيات البحث العلمي يف الوزارة.
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 .بث روح املنافسة بني األفراد واملؤسسات اليت تتبع وزارة الصحة 

  مجيع موظفي وزارة الصحة على التسابق يف مضمار التميز البحثي.حث 

 

 شروط عامة 

  .أن يكون الباحث الرئيسي أحد موظفي وزارة الصحة 

  .أال يكون البحث املقدم للجائزة مستاًل من رسائل علمية ألحد املشاركني يف البحث 

  على الباحث تعبئة النموذج اخلاص باجلائزة واستكمال البيانات املطلوبة بدقه وإرساله

 اخلاص للجائزة. على الربيد اإللكرتوني 

 على اإلمييل  على الباحث ارسال املستندات التالية مرفقة مع استمارة الرتشح للجائزة

 :  MOH.ResearchAward2015@gmail.comالتالي 

نسخة إلكرتونية من املادة البحثية املقدمة للتنافس )التقرير كامال إذ مل  -

يكون البحث منشور أو نسخة من الورقة العلمية إذا كان البحث منشورا بصيغة 

PDF. ) 

لعربية واالجنليزية عن البحث او الورقة العلمية )ال تقديم ملخص باللغتني ا -

 (.1.5وتباعد اسطر  12يتجاوز امللخص عن صفحة واحدة خبط حجمة 

موافقة من الفريق البحثي للمشاركة يف املنافسة للجائزة )جتدون مرفق منوذج  -

 من االستمارة املطلوبة(.

دم يف التنمية جنليزية يوضح دور البحث املقملخص باللغتني العربية واإل -

صفحة  الصحية واملردود االقتصادي والتطبيقي ان وجد )ال يتجاوز امللخص عن

 (.1.5سطر وتباعد أ 12واحدة خبط حجمه 

 نسخة من رسالة املوافقة من اللجنة املركزية أو االقليمية على تنفيذ البحث. -

  أو عاملية.أال يكون قد حصل نفس البحث العلمي على جوائز أخرى من أي جهة حمليه 

 .ال حيق للباحث التقدم ألكثر من جائزة من اجلوائز املعلن عنها 

  أكثر من مرة  ال حيق للباحث أن يتقدم بنفس البحث 

 . أن يكون البحث أجري يف سلطنة عمان 

mailto:MOH.ResearchAward2015@gmail.com
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 ن سنتني بعد إمتام تنفيذه أو نشرهأن ال يكون قد مضى على البحث أكثر م . 

  .على الباحث ان يكون مستعدا لتقديم أي معلومات إضافية قد تطلبها وزارة الصحة 

 شروط خاصة 

للتقدم جلائزة أفضل حبث للباحثني الشباب بوزارة الصحة يشرتط أن يكون سن الباحث الرئيسي 

 .عام 30عند التقدم أقل من 

 معايري اإلختيار
 

  بالوزارة.أن يكون البحث ضمن أولويات البحوث الصحية 

 والرعاية الصحية  أن يكون البحث له مردود ملموس وفعال على حتسني النظام الصحي

 . رفع الثقافة الصحيةاملقدمة و

 .أن يكون البحث قد نفذ على منهجية علمية سليمة 

  .تعطى األولوية للبحوث املنشورة يف اجملالت العلمية املوثوقة 

 آلية التنفيذ 

  ووقت التقدم للجوائز مبوقع الوزارة على شبكه االنرتنت االعالن عن موعد بدء

(www.moh.gov.om والصحف احمللية يف شهر )من كل عام يناير. 

  يتم تشكيل فريق عمل من احملكمني من ذوي اخلربة والكفاءة يتم إختياره من قبل جلنة

 متويل البحوث يتوىل تقييم البحوث.

 .دراسة تقارير احملكمني ورفع توصية بأمساء املرشحني لنيل اجلوائز إىل جلنة متويل البحوث 

  كحد أدنى للرتشح جلائزة أفضل حبث  80/100إعتماد معدل 

  كحد أدنى للرتشح جلائزة أفضل حبث للشباب الباحثني 75/100إعتماد معدل 

  ة فأكثر يرسل الطلب اىل حمكم عالم 25عند وجود تباين بني أثنني من احملكمني وبفارق

 ويكون رأيه يف هذه احلالة مرجحا.  آخر

 فيها. الطعن ميكن وال نهائية املسابقة نتائج 

http://www.moh.gov.om/
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 الدراسات والبحوث.ركز يتم حفظ البحث وبياناته بقاعدة البيانات اخلاصة مب 

  .يتم عمل كتيب عن األعمال البحثية الفائزة وتنشر يف الوسائل اإلعالمية داخل وخارج الوزارة 

 البحوث الفائزة تقديم عرض مرئي مللخص الدراسة.   أصحاب على 

  توزع اجلوائز يف حفل التكريم 

  من العام نفسه.  مارس 31بتاريخ يغلق باب التقدم لنيل اجلائزة 

 لتمويل يف شهر مايو من العام نفسهالفائزة يف أجتماع جلنة ا يتم اإلعالن  عن البحوث . 

  ميكن منح اجلائزة الواحدة ألكثر من حبث وتقسم بالتساوي بني البحوث الفائزة إذا حصلت

 على نفس الدرجة يف التقييم. 

  .ميكن حجب اجلائزة يف حال كانت البحوث املتقدمة ال ترقى للمستوى اجليد لنيل اجلائزة 

  اجلائزة بني أعضاء الفريق البحثي حسب ما يرونه مناسبًاتقسم 
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  إستمارة الرتشح للجائزة
   الصحة بوزارة حبث فضلأ جائزة □  الصحة بوزارة الباحثني للشباب حبث فضلأ جائزة □ جمال اجلائزة املقدم هلا: 

 بيانات املقدم للرتشح للجائزة
  االسم:

  تاريخ امليالد: 

  العمل:مقر 

  املسمى الوظيفي احلالي: 

  أعلى مؤهل علمي

  سنة احلصول على أعلى مؤهل علمي

 بيانات الفريق البحثي كما هي موجودة يف الورقة العلمية أو التقرير 
 رقم اهلاتف احملمول  الربيد اإللكرتوني  مقر العمل  االسم 

    

    

    

    

    

    

  بيانات البحث

    عنوان البحث:

 اذا كان نعم ارجو التحديد:  نعم  □ ال □ هل فاز البحث نفسه جبائزة أخرى:

 املرفقات املطلوبة 

 السرية الذاتية □

 (PDFالتقرير النهائي للبحث أو الورقة العلمية املشارك بها ) □

 رسالة املوافقة لتنفيذ البحث )من قبل جلنة إجازة البحوث املركزية أو اإلقليمية( □

 موافقة أعضاء الفريق على املشاركة للرتشح للجائزة  □

 .العلمية الورقة او البحث عن جنليزيةواإل العربية باللغتني ملخص تقديم -ملخص   □

 واالجنليزية العربية باللغتني  االقتصادي واملردود الصحية التنمية ملخص ألهمية البحث و دوره يف □

 MOH.ResearchAward2015@gmail.com: يد االلكرتوني التاليربيرجى تعبة االستمارة وأرساهلا اىل ال

 

 

mailto:MOH.ResearchAward2015@gmail.com
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 للجائزة املنافسة يف للمشاركة البحثي الفريق من موافقة منوذج إستمارة

 

 

 

للمشاركة يف جائزة وزارة الصحة للبحوث الصحية يعترب التوقيع على هذه االستمارة إقرار من أعضاء فريق البحث على املوافقة 

 بكافة اشرتاطاتها

 التاريخ  التوقيع  أسم الباحث 

   

   

   

   

   

   


