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 بسمٍ تعالی

  RFPفرم تٌظین 
 طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى

 

 مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت  ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 سالمت دبیشخاوٍ دیذٌ باوی
 

َای يصاست بُذاشت دس دي دٍَ گزشتٍ ي ايلًیت َای آیىذٌ وگاسی دس حًصٌ  تعییه ايلًیت َای اسصشیابی سیاست عٌَاى طرح

 وظام سالمت

ارسضیابی یکی اس ارکان تًلیت ي بٍ وًػی پاسخگًیی اجتماػی محسًب می ضًد . بسیاری اس سیاست َا ي بزوامٍ َا در کطًر فاقذ  هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 
در ایه طزح می بایست فُزست ایه سیاست َا ي بزوامٍ َا در دي یا سٍ دٍَ  گشارش ارسضیابی در مقاطغ مىظم می باضىذ .

 گذضتٍ استخزاج ي ايلًیت بىذی گزدد . ضمىا بزای آیىذٌ ویش ايلًیت َای آیىذٌ وگاری در بخص سالمت استخزاج گزدد . 

 ذاشت دس دي دٍَ گزشتٍ يصاست بُ دسين ي بشين بخشی تعییه ايلًیت َای اسصشیابی سیاست َای اّذاف هَرد ًظر طرح

  ايلًیت َای آیىذٌ وگاسی دس حًصٌ وظام سالمتتعییه 

 

  يسارت بُذاضت در دي دٍَ گذضتٍدرين ي بزين بخطی سیاست َای  ت سلی خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح
 فُزست ػىايیه آیىذٌ وگاری در وظام سالمت 

 ي ايلًیت بىذی َز دي مًضًع  مؼیار َای ايلًیت بىذی

ظبرت از هجری در حیي اجرای اًت

  طرح

 َابىذی اسائٍ گضاسشسعایت صمان

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

 طرح

 (52-3-1)بٍ اوضمام خالصٍ کاسبشدی ي مستىذات اسائٍ گضاسش وُایی 

س سعایت اماوت ي با رکش دقیق مىابع، حفظ محشماوگی اطالعات، سعایت اماوت ي پشَیض اص َشگًوٍ سًگیشی ي تًسش د

 َا یافتٍ

 ملی تحقیقات سالمت اوتشاس کلیٍ وتایج با وظاست ي تأییذ مؤسسٍ

 اوتشاس وتایج طشح دس مجالت علمی ـ پژيَشی

 ي مشتبطسابقٍ اجشای مطالعات مشابٍ  طرح دٌّذگبىاًتخبة ٍیژگی ّبی 

 قشاسداد می باشذ. اص تاسیخ عقذ ماٌ 6مذت صمان بشآيسد شذٌ بشای اوجام ایه مطالعٍ  هذت زهبى اجرای طرح 

 میلیًن سیال دس وظشگشفتٍ شذٌ است.522بًدجٍ مًسدویاص بشای اوجام ایه مطالعٍ  سقف بَدجِ طرح

 َایی خًاَذ بًد کٍ اص کیفیت الصم بشخًسداس باشىذ.ايلًیت پزیشش با پشيپًصال سبیر تَضیحبت

بش اساس فشآیىذَای تعشیف شذٌ دس مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت اوجام  *فشآیىذ بشسسی، تصًیب، عقذ قشاسداد ي وظاست کیفی طشح َای پژيَشی،
 می پزیشد. 


