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 بسوِ تعالی

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

 

  هعاًٍت اهَس اجتواعی ٍصاست بْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضکی ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 سالهتهَثش بش هَلفِ ّای اجتواعی اداسُ ّوکاسی ّای بیي بخطی دس اداسُ کل 
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 دکتش ًشگس سستوی گَساى
 

  ٍیژُ ّش ضَسا بشسسی ًقص ٍ عولکشد ضَساّای فشابخطی هَثش بش سالهت ٍ تذٍیي هستٌذات حوایت طلباًِ  عٌَاى طرح

 هطتشکی تعشیف بَدى سالن بشای سالهت، حَصُ اًذسکاس دست الوللی بیي دستگاّْای توام ٍ جْاًی بْذاضت ساصهاى هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 

. استٍ ًِ تٌْا ًبَد بیواسی  هعٌَی ٍ اجتواعی سٍاًی، جسوی،سفاُ کاهل  اص عباست سالهت کِ است ایي آى ٍ داسًذ

  است، فشابخطی ٍ ٍجْی چٌذ ای هقَلِ سالهت

 ایي هطالعات اص حاصل ًتیجِ کِ ضذُ اًجام سالهت بشٍی هختلف عَاهل تاثیشات صهیٌِ دس بش صیادی بسیاس هطالعات

  است، دسهاى ٍ بْذاضت حَصُ هذیشیت با سالهت بش هَثش عَاهل دسصذ 52 کِ است

 هذیشیت هذاخلِ تَاًایی اص اجتواعی کالى عَاهل ٍ ّستٌذ اجتواعی کالى عَاهل سالهت، بش هَثش عَاهل دسصذ28

 حاکن ّای هَلفِ دسصذ28 ٍقتی. ضَد تاهیي ًْادّاساصهاى ّا ٍ  سایش ّوکاسی با بایذ ٍ است خاسج ٍدسهاى بْذاضت

 هطخص سالهت استقاء ٍ حفظ تاهیي، دس فشابخطی ّای ّوکاسی ًقص هیذٌّذ تطکیل اجتواعی عَاهل سا سالهت بش

ًقص ٍ عولکشد ایي ضَسا ّا ٍ ضٌاسایی  هَثش بش سالهت تصوین گیش یفشابخط یضَساّاضٌاسایی  .ضَد هی

 بْشُ ٍسی بیطتش داسد.تاثیش هْوی بش ّذایت ٍ اثش گضاسی بش ایي ضَسا ّا بشای 

 یضَساّاضٌاسایی بِ هٌظَس هَجَد)ساختاس، سٍال ٍ استاًذاسدّا ٍ عولکشد( اًجام تحلیل ٍضعیت  .7 اّذاف هَرد ًظر طرح

 هستٌذات آًاىاستخشاج ٍ تلخیص  ،جستجٍَ  هَثش بش سالهت یفشابخط

 دس اهش سالهت  تعییي سْن ٍ ًقص ّش کذام اص ایي ضَساّا .5

 تعییي ًقص ٍصاست بْذاضت دس ایي ضَسا ّا ٍ ضیَُ تعاهل اثش بخص با ضَساّای فشابخطی سالهت .3

 ّش ضَسا ژُیطلباًِ  ٍ تیهستٌذات حوا يیتذٍ خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

ظبرت از هجری در حیي اجرای اًت

  طرح

 ّابٌذی اسائِ گضاسشسعایت صهاى
با استفادُ اص دادُ ّای  Qualitative approachاّذاف  با سٍیکشد کیفی  5)پیطٌْاد هی ضَد کِ بٌذ 

 اٍلیِ کیفی ٍ دادُ ّای ثاًَیِ کوی اًجام گیشد(

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

 طرح

 (52-3-7)بِ اًضوام خالصِ کاسبشدی ٍ هستٌذات اسائِ گضاسش ًْایی 

سعایت اهاًت ٍ با رکش دقیق هٌابع، حفظ هحشهاًگی اطالعات، سعایت اهاًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ سَگیشی ٍ تَسش دس 

 ّا یافتِ

 هلی تحقیقات سالهت اًتطاس کلیِ ًتایج با ًظاست ٍ تأییذ هؤسسِ

 الهتبشاساس سیاست ّای هَسسِ هلی تحقیقات س اًتطاس ًتایج طشح دس هجالت علوی ـ پژٍّطی

 ٍ هشتبطسابقِ اجشای هطالعات هطابِ  طرح دٌّذگبىاًتخبة ٍیژگی ّبی 

 اص تاسیخ عقذ قشاسداد هی باضذ. هاُ  0هذت صهاى بشآٍسد ضذُ بشای اًجام ایي هطالعِ  هذت زهبى اجرای طرح 

 است.هیلیَى سیال دس ًظشگشفتِ ضذُ   588بَدجِ هَسدًیاص بشای اًجام ایي هطالعِ  سقف بَدجِ طرح

 ّایی خَاّذ بَد کِ اص کیفیت الصم بشخَسداس باضٌذ.اٍلَیت پزیشش با پشٍپَصال سبیر تَضیحبت

*فشآیٌذ بشسسی، تصَیب، عقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای پژٍّطی، بش اساس فشآیٌذّای تعشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقات سالهت اًجام 
 هی پزیشد. 


