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 (RFP) درخواست برای پروپوزال فرم تنظیم
 موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

 

 مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران دهندهنام سازمان/واحد سفارش 

نام، تلفن و ایمیل فرد مسئول در 

 سازمان/واحد سفارش دهنده

 دکتر الهام احمدنژاد

 (021) 6291286تلفن: 

Ahmadnezhad@tums.ac.ir 

 المتسبدنبال کاهش فرانشیز خدمات  های فقرزا در ایرانرخداد هزینه بررسی دالیل عنوان طرح

ان کنندگ ه ارائهبهنگام دریافت خدمات سالمت که توسط خانوار  هاییهزینهدر برخی خانوارها،  موضوع و اهمیت آن معرفی 
رها به خانوا فراد واسقوط شود آن خانوار فقیر و زیر خط فقر قرار بگیرد. میشود باعث پرداخت می

 المتش سماعی بخهای اجتهای سالمت، از جمله بحرانزیر خط فقر به جهت تحمل هزینه
 باند. ن هستآریزی جهت جلوگیری از اران موظف به توجه و برنامهگزشود که سیاستمحسوب می

و حرکت  1393در اوایل سال  و کاهش فرانشیز خدمات توجه به اجرای طرح تحول نظام سالمت
 در، یبجخت از دستیابی به ابعاد پوشش همگانی سالمت از جمله کاهش میزان پردادر راستای 

ه در کشد  هدمشاه بخش بهداشت و درمان، حضور خانوارهایی مطالعه هزینه و درآمد خانوارها در

ین ایی به . هدف از این مطالعه پاسخگواندبه علت  پرداخت از جیب فقیر شده 1393سال 
این  ز وجودارها اکه آیا پوشش خبری این طرح کافی و مناسب بوده است و آیا خانوسؤاالت است 

مندی از خدمات بیمه اتفاق بهره 1393اند؟ آیا برای این خانوارها در سال اطالع کافی داشته طرح
 رده است؟اده نکن استفآسالمت برخوردار بوده است به چه علت از  ۀاگر خانوار از بیمافتاده است؟ 

 . .و .. ت؟شده اسهای فقرزا ها با هزینهاقتصادی افراد باعث مواجهه آن –آیا عوامل اجتماعی 

جرای اوجه به تبا  انهای فقرزا در ایررخداد هزینهگزارشی از علل  ۀطرح ارائ هدف نهایی از این

 است. 1393در سال  مات سالمتو کاهش فرانشیز خد طرح تحول سالمت

 :هدف کلی اهداف مورد نظر طرح

 .ستمت اهای فقرزا در ایران بدنبال کاهش فرانشیز خدمات سالبررسی علل رخداد هزینه

 اهداف فرعی
 اساس جنسیت سرپرست خانوار؛های فقرزا برسی علل رخداد هزینهبرر .1

ات ای خدماساس میانگین پرداخت از جیب بربرهای فقرزا بررسی علل رخداد هزینه .2
 سالمت؛

 اساس وضعیت بیمه؛های فقرزا برسی علل رخداد هزینهبرر .3

 اساس محل سکونت خانوار؛های فقرزا برسی علل رخداد هزینهبرر .4

 ای مختلف.های هزینههای فقرزا در پنجکبررسی علل رخداد هزینه .5

 اهداف کاربردی
 ول نظاماجرای بهتر طرح تح به اصالح نظام سالمت در جهت کمکهدف کاربردی این طرح 

ه دقیق برنام ئه یکبه تنظیم و ارا ها و عالوه بر آن کمکبهبود کارایی و کاهش هزینه سالمت و
 های همگانی دیگر است.برای اجرای بهتر و کامل طرح

 مطالعهروش 
اند شروع به علت پرداخت از جیب فقیر شدهاجرای این طرح با استخراج کدهای خانوارهایی که 

علل فقیر شدن خانوارها  ۀشامل همطراحی خواهد شد که  داردای استانپرسشنامهشود. سپس می
نظر برقرار و  ، ارتباط با خانوارهای موردمار ایرانمرکز آهمکاران طرح در خواهد بود. با هماهنگی با 

، های خانوارهااز پاسخ مناسب توصیفی آمارهای ۀشود. با بررسی و ارائرسشنامه تکمیل میپ
های همگانی دیگر و اجرای طرح تحول سالمت توان از نتایج طرح در اجرای هر چه بهتر طرحمی
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 مند شد.بهره

 بود.یک گزارش نهایی خواهد  ۀارائخروجی این طرح به صورت  خروجی های مورد انتظار طرح

ظارت از مجری در حین اجرای انت

 )مانند روش کار و ...( طرح

 جام بهو ان های علمی مرتبط با موضوع و پذیرش مسئولیت کمی و کیفیانجام فعالیت .1
 ش؛موقع پژوه

قاتی تحقی بررسی و تحقیقات کافی در چارچوب اصول و موازین علمی و رعایت اصول .2
 در انجام موضوع پژوهش؛

ت حقیقاهای علمی کشور و هماهنگی و تعامل با مؤسسه ملی تیتاستفاده از ظرف .3
 سالمت؛

  ؛های موجودمرور کامل استراتژی .4

 وطالعه مراحی طبرگزاری جلسات کارشناسی منظم با هدف تهیه و تدوین ابزار مطالعه،  .5
 استفاده از نتایج مطالعات مرتبط انجام شده؛

 ملی تحقیقات سالمت؛ دهی مؤسسهگزارش مطابق با چارچوب گزارش ۀارائ .6

و در  داده ای یک بار مؤسسه را در جریان اقدامات خود قرارمجری موظف است هفته .7
ه را ب مواردی که در برنامه زمانبندی مشخص شده است گزارش پیشرفت کار خود

ارد مکان دده، اشمؤسسه تحویل نماید. الزم به ذکر است در طی داوری پروپوزال ارسال 

خواست حاضر از مجری محترم در RFPرح، موارد دیگری غیر از بر اساس نظارت ط
 د.ر دهنشود و همکاران ارسال کننده پروپوزال حتما این موضوع را مدنظر قرا

انتظارت از مجری پس از اتمام 

)مانند اقدامات کاربست  طرح

نتایج، مالحظات اخالقی و قانونی 

 و ...(

هیه زمان ترای ساباتمام طرح، گزارش مبسوط و مرتب رود تا در زمان از مجریان طرح انتظار می
 نمایند.

طرح انتخاب ویژگی های 

 دهندگان

ابقه سرده و صیل کهای مرتبط تحرود که مجریان طرح در رشتهبا توجه به اهداف طرح، انتظار می
 اجرای مطالعات مشابه و مرتبط را داشته باشند.

   مدت زمان اجرای طرح

 میلیون ریال 300000000 سقف بودجه طرح

استخراج  و رمانشت و دها و اطالعات هزینه و درآمد خانوارها در بخش بهدابا بررسی دادهسالیانه  سایر توضیحات
 و یفیتکضعیت توان به رصد واند، میخانوارهایی که به علت دریافت خدمات سالمت فقیر شده

 آن پیشنهاد داد. پرداخت و راهکارهای مناسبی در جهت اصالحخدمات  اجرای

سالمت  لی تحقیقاتموسسه مفرآیند بررسی، تصویب، عقد قرارداد و نظارت کیفی طرح های پژوهشی، بر اساس فرآیندهای تعریف شده در *
 انجام می پذیرد. 


