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  بسمه تعالي

   RFPتنظيم دستورالعمل 
  طرح هاي پژوهشي موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران

  

به منظور اطمينان از همخواني پروپوزال هاي دريافتي از سوي مجريان با اهداف و روش كار مورد نظر معاونت ها و موسسات  .1

 باشند.  RFP، الزم است كليه عناوين موضوع فراخوان، داراي وابسته به وزارت بهداشت يا ساير سازمان هاي سفارش دهنده

 مربوطه نيز اعالم گردد.  RFPدر زمان فراخوان بايد  .2

 تعريف شده انجام مي گيرد. RFPداوري پروپوزال هاي دريافتي بر اساس  .3

 ن همكاري مي نمايد. بعهده سفارش دهنده طرح مي باشد. ليكن در صورت نياز، موسسه ملي در تدوين آ RFPمسئوليت تنظيم .4

ها بعهده كارشناس مربوطه در معاونت پژوهشي موسسه با همكاري تيم كارشناسي سازمان متقاضي  RFPمسئوليت نهايي شدن  .5

 است. 

آنها و منبع و نحوه تامين منابع مالي آنها توسط معاون وزير يا رييس موسسات وابسته به  RFPفهرست عناوين فراخوان به همراه  .6

 (يا وزارت/سازمان متقاضي) به موسسه ملي ارسال مي گردد. داشت وزارت به

فرآيند بررسي، تصويب، عقد قرارداد و نظارت كيفي طرح هاي پژوهشي، بر اساس فرآيندهاي تعريف شده در موسسه ملي تحقيقات  .7

  سالمت انجام مي پذيرد. 

  الزم است موارد ذيل بطور شفاف تدوين شوند:   RFPتدوين  در .8

  

  توضيح  موضوع

    دپارتمان سالمت در باليا و فوريت ها   نام سازمان/واحد سفارش دهنده

نام، تلفن و ايميل فرد مسئول در 

  سازمان/واحد سفارش دهنده

 -  

تحليل سياست هاي مديريت بحران استان كرمان در خصوص كاهش اثرات مخاطرات آب و   عنوان طرح

  هوايي

  

خاطرات طبيعي از ديرباز بعنوان مخرب ترين عوامل آسيب رسان به انسان، جامعه و باليا و م  معرفي موضوع و اهميت آن 

محيط زيست مطرح بوده اند.استان كرمان عالوه بر داشتن گسل هاي فعال فراوان داراي آب و 

 –هواي بياباني  و نيمه بياباني مي باشد لذا در معرض بسياري از مخاطرات طبيعي همچون سيل 

حركت و هجوم ماسه روان مي باشد.وقوع مخاطرات مذكور  –ان و سرمازدگي يخبند –خشكسالي 

  در اين استان هر ساله خسارات مالي و جاني فراواني را بر استان كرمان متحمل مي سازد.

پژوهش ها و بررسي ها نشان مي دهند كه بحران ها نفسا تعيين كننده ميزان خسارت نيستند  

ست كه ميزان خسارت هاي وارده را تعيين مي كند .لذا تحليل بلكه پاسخ مسئوالن به بحران ا

سياست هاي مديريت بحران در استان كرمان در خصوص كاهش اثرات مخاطرات آب و هوايي 

  ضروري بنظر مي رسد.

 در كرمان مخاطرات آب و هوايي ويژه هر منطقهتعيين  -   اهداف مورد نظر طرح

ان در خصوص كاهش اثرات مخاطرات تحليل سياست هاي مديريت بحران استان كرم - 

 آب و هوايي

تعيين ميزان تاثير سياست هاي مديريت بحران در ميزان كاهش اثرات مخاطرات آب و  - 

 هوايي

نقاط قوت و ضعف سياست هاي مديريت بحران درخصوص كاهش اثرات تعيين   - 

  مخاطرات آب و هوايي

 ت آنو كاربس راهكارهاي علمي كاهش مخاطرات آب و هواييتعيين  - 
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  گزارش مياني طرح  -   خروجي هاي مورد انتظار طرح

  گزارش نهايي طرح  - 

  

انتظارت از مجري در حين اجراي 

  (مانند روش كار و ...) طرح

 رعايت زمانبندي ارائه گزارش ها - 

 ارائه گزارش طرح مطابق با چارچوب گزارش دهي موسسه - 

انتظارت از مجري پس از اتمام 

ربست (مانند اقدامات كا طرح

نتايج، مالحظات اخالقي و قانوني 

  و ...)

 رعايت اصول محرمانگي اطالعات بدست آمده  - 

ارائه گزارش نهايي به انضمام پيشنهادات  كاربردي ، انتشار مقاله در مجالت معتبر ويا  - 

 برگزاري يك سمينار

 انتشار گزارش و مستندات با رعايت اصول اخالقي و محرمانگي  - 

ايستگاه تحقيقاتي كرمان  –موسسه تحقيقات ملي سالمت  رت و تاييدانتشار نتايج با نظا - 

  آكادمي سالمت در باليا و فوريت ها   و

ويژگي هاي انتخاب طرح 

  دهندگان

سابقه اجراي مطالعات مشابه مرتبط و سوابق مديريتي علي الخصوص در زمينه هاي  - 

 مديريت بحران

 تحصيالت مرتبط با مديريت بحران  - 

  هاي مختلف  مطالعات در زمينه مديريت بحران آشنايي با روش - 

  ماه پس از تاريخ عقد قرار داد مي باشد. 7مدت زمان برآورد شده براي اجراي اين مطالعه   مدت زمان اجراي طرح 

  ميليون ريال در نظر گرفته شده است. 70بودجه مورد نياز براي انجام اين مطالعه   سقف بودجه طرح

  لزوم در صورت  ساير توضيحات

   


