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تأییدیهی صحت و اصالت نتایج
باسمه تعالي
اینجانب رضا زندی دوالبی به شماره دانشجویی  931505018دانشجوی رشته مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید مینمایم که کلیهی نتایج این پایاننامه حاصل کار اینجانبب و ببدون
هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخهبرداریشده از آثار دیگران را با ذکر کامبل مشخصبام منببع ذکبر
کردهام .در صورم اثبام خالف مندرجام فوق ،به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررام حاکم (قبانون
حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تكثیر کتب و نشریام و آثار صبوتی ،ضبوابط و مقبررام
آموزشی ،پژوهشی و انضباطی  )...با اینجانب رفتار خواهد شبد و حبق هرگونبه اعتبراخ درخصبوا احقباق
حقوق مكتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازام را از خویش سلب مینمایم .در ضمن ،مسؤولیت هرگونه
پاسخگویی به اشخاا اعم از حقیقبی و حقبوقی و مراجبع ذیصبال (اعبم از اداری و قضبایی) ببه عهبدهی
اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسؤولیتی در این خصوا نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی :رضا زندی دوالبی
امضا و تاریخ:

ب

مجوز بهرهبرداری از پایاننامه
بهرهبرداری از این پایاننامه در چهارچوب مقررام کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط اسبتاد راهنمبا
به شر زیر تعیین میشود ،بالمانع است:
 بهرهبرداری از این پایاننامه /رساله برای همگان بالمانع است.
 بهرهبرداری از این پایاننامه /رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما ،بالمانع است.
 بهرهبرداری از این پایاننامه /رساله تا تاریخ  ....................................ممنوع است.

نام استاد یا اساتید راهنما:
تاریخ:
امضا:

ج

تقدیم به:
رو پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ،ایستادگی را تجربه نمایم.
و به مادرم ،دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.

د

تشكر و قدرداني:
نهال را "باران" باید ،تا سیرابش کند از آب حیام و "آفتاب" باید تا بتاباند نیرو را و محكم کند شاخه های
تازه روییده را ،بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانهام جناب آقای دکتر "احسان اثنیعشری"
آموزگاری که برایم زندگی ،بودن و انسان بودن را معنا کردند تقدیر و تشكر نمایم.

و سپاس بیكران از آقای مهندس احمد رجبی که کمکهای ایشان راهگشای من در اتمام این پژوهش بوده
است.
و تشكر ویژه از(به ترتیب حروف الفبا)
 .1آقای مهندس احمدی ،مدیرعامل محترم شرکت واریان
 .2آقای مهندس تخمپاش ،مدیرعامل محترم شرکت رس
 .3آقای مهندس حسینی ،معاونت محترم طر های عمرانی و امور سالمت سازمان برنامه و بودجه
 .4آقای مهندس ساکی ،مدیرکل محترم دفتر منابع توسعه فیزیكی وامور عمرانی وزارم بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی
 .5آقای مهندس کرمی ،معاون محترم اداره کل فناوری اطالعام سازمان مجری وزارم راه و شهرسازی
 .6آقای مهندس موسویان ،مدیر پروژه محترم شرکت سروش دریا پی
بهراستی دستهایی که کمک میکنند بسیار مقدس تر از لبهایی هستند که دعا میکنند.

ه

چكیده
نظام سالمت به عنوان یكی از زیر ساختهای اصلی کشور ایران به دلیل پیچیدگی و مسائل خاا در معرخ
بیشترین تحوالم میباشد و در این میان با توجه به هزینهبر بودن امر درمان بویژه احداث و نگهداری مراکبز
درمانی الزم است توجه و مدیریتی جامع برآن حاکم باشد .ازآنجائیكه در این بخش اصولی همچون دسترسی
به عدالت و رضایت مردم به عنوان اصلیترین ذینفع مسولیت سنگینی را فراروی این نظام خدمام اجتماعی
قرار میدهد ،لذا موفقیت در ساخت پروژههای درمانی از اولویت باالیی برخوردار میباشبد .در واقبع موفقیبت
ساخت پروژههای درمانی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و مدیران بخش درمان کشبور ایبران مبیباشبد.
ادبیام موجود در این زمینه نشان میدهد به جز هزینه ،زمان و کیفیت که بهصورم سنتی از عوامل موفقیت
پروژهها مطر میباشند ،عوامل دیگری مانند ارتباطام ،دسترسی به منابع ،شرایط پایدار سیاسی و اقتصادی،
نیروی کار باتجربه و دانش مدیریت در کامیابی پروژها نقش دارند .باتوجه به اینكه تاکنون مطالعه جامعی در
زمینه موفقیت پروژههای درمانی در ایران صورم نپذیرفته است ،این تحقیق به عنوان هدف اصلی سعی دارد
عوامل موفقیت در این گونه از پروژهها را شناسایی نماید .این مهم از طریق مصباحبه غیبر سباختار یافتبه ببا
خبرگان حوزه ساخت پروژههای درمانی با حداقل 15سال سابقه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفبی
انتخاب شدهاند ،انجام گرفته است .اطالعام کیفی جمعآوری شده با روش تحلیبل مضبمون مبورد تحلیبل و
بررسی قرار گرفتهاند .نتایج نشان میدهد در موفقیت پروژهای درمانی هشت دسته از عوامل با  29زیرعامبل
تاثیرگذار هستند .اولویتبندی عوامل به روش  AHPنشان میدهد تجرببه ،تعمیبر و نگهبداری ،نقبش مبدیر
پروژه ،تامین بودجه و استاندار پنج عامل مهم در موفقیت ساخت پروژههای درمبانی هسبتند ولبی ببه دلیبل
ناسازگاری روش فوق و به منظور اولویتبندی دقیقتر ،عوامل شناسایی شده با روش  TOPSISمورد تحلیبل
و بررسی قرار گرفتند .نتایج اولویتبندی به روش  TOPSISبیانگر این موضوع است که تخمین زمان پبروژه،
طراحی ،هزینه از پیش تعیینشده ،امكانسنجی و محیط زیست از جملبه عبواملی هسبتند کبه ببا موفقیبت
پروژههای درمانی ارتباط مستقیم دارند .نتایج این پژوهش میتواند کمک ارزشبمندی ببه افبزایش آگباهی و
شناخت مدیران فعال در ساخت پروژههای درمانی نسبت به موفقیت و جلوگیری از هبدر رفبتن منبابع ملبی
نماید.
واژههای کلیدی :ایران ،پروژههای درمانی ،عوامل موفقیت AHP ،و .TOPSIS

و

