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 بسمٍ تؼالی

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

 

 ایشان اسالمی جمًُسی مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 

 بُذاضت دسمان ي آمًصش پضضکیباصوگشی بشوامٍ دايطلبان سالمت يصاست  ػىًان طشح

سال یکی اص افتخاسات وظام سالمت کطًس  55با قذمتی بیص اص  (سابطیه بُذاضتی)دايطلبان سالمت بشوامٍ کطًسی  مؼشفی مًضًع ي اَمیت آن 

با َای فشاياوی داضتٍ است اما بٍ وظش می سسذ دستايسدایه بشوامٍ تا کىًن  .دس صمیىٍ افضایص مطاسکت مشدم می باضذ

ي اختالالت سياوی، ي افضایص  تغییش باس بیماسی َای کطًس اص بیماسیُای ياگیش بٍ سمت بیماسی َای غیشياگیش تًجٍ بٍ

 اَمیت ػًامل اجتماػی مًثش بش سالمت الصم است ایه بشوامٍ مًسد باصوگشی قشاس گیشد.

 بُذاضتی هگضاسش َای اسصضیابی بشوامٍ سابطی ضامل مشتبط تجشبیات داخلی ي خاسجیمستىذات ي بشسسی  .1 اّذاف هَرد ًظر طرح

يصاست  امًس اجتماػیمؼايوت َش دي مؼايوت بُذاضت ي ریىفؼان اجشایی دس ضامل  تؼییه مؼشفتشیه ریىفؼان .5

 ي َمچىیه خبشگان مًضًػی بُذاضت

 ریىفؼان وظشات جمغ بىذی ي تحلیل .3

 دايطلبان سالمتاَذاف ساَبشدی ي ػملیاتی بشوامٍ  تؼییه .4

 ، ي مىابغ، سيال ي استاوذاسدَاَافشایىذ ،ضامل اَذافبشوامٍ دايطلبان سالمت قابل ابالؽ وظام وامٍ اجشایی تذيیه   .5

 وظام وامٍ اجشایی قابل ابالؽ تًسط يصیش بُذاضتدس قالب باصوگشی بشوامٍ دايطلبان سالمت  خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

ت از هجری در حیي اجرای اظبراًت

  طرح

 گضاسش پیطشفت پشيطٌ دس َش مشحلٍاسائٍ 

 َابىذی اسائٍ گضاسشسػایت صمان

ت از هجری پس از اتوبم ااًتظبر

 طرح

 (55-3-1)بٍ اوضمام خالصٍ کاسبشدی ي مستىذات اسائٍ گضاسش وُایی 

دس سػایت اماوت ي با رکش دقیق مىابغ، حفظ محشماوگی اطالػات، سػایت اماوت ي پشَیض اص َشگًوٍ سًگیشی ي تًسش 

 َا یافتٍ

 ملی تحقیقات سالمت اوتطاس کلیٍ وتایج با وظاست ي تأییذ مؤسسٍ

 اوتطاس وتایج طشح دس مجالت ػلمی ـ پظيَطی

 ي مشتبطسابقٍ اجشای مطالؼات مطابٍ  طرح دٌّذگبىاًتخبة ٍیژگی ّبی 

 اص تاسیخ ػقذ قشاسداد می باضذ. ماٌَطت مذت صمان بشآيسد ضذٌ بشای اوجام ایه مطالؼٍ  هذت زهبى اجرای طرح 

 میلیًن سیال دس وظشگشفتٍ ضذٌ است. 522بًدجٍ مًسدویاص بشای اوجام ایه مطالؼٍ  سقف بَدجِ طرح

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

طشح َای پظيَطی، بش اساع فشآیىذَای تؼشیف ضذٌ دس مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت اوجام *فشآیىذ بشسسی، تصًیب، ػقذ قشاسداد ي وظاست کیفی 
  می پزیشد.


