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 ایشاىکطَس جوَْسی اسالهی  سالهت ًظبم دس ًبکبسایی ضَاّذ ثشسسی عٌَاى طرح

ثَط ثِ فشاّن آٍسدى اهکبى دستیبثی ثِ پَضص ّوگبًی سالهت ثذٍى اختػبظ هٌبثغ هبلی الصم ثشای اجشای هذاخالت هش هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 

تَاًذ اًجبم ثبضذ. تأهیي ایي هٌبثغ اص چٌذ ساُ هیپزیش ًویدستشسی ّوِ هشدم ثِ خذهبت سالهت قبثل پشداخت ٍ ثب کیفیت اهکبى

-تشیي آًْب هیضذُالوللی ٍ اًتقبل ٍ جبثجبیی هٌبثغ اص ضٌبختِّبی هبلی ثیيضَد کِ افضایص سْن ثَدجِ سالهت، دسیبفت کوک

ّبی ّوگی ثشای تأهیي هٌبثغ هبلی هَسدًیبص دستیبثی ثِ پَضص ّوگبًی سالهت هٌبست است، اهب اهشٍصُ ثبضذ. اگش چِ ایي گضیٌِ

تش ثْجَد کبسایی ًظبم سالهت ّبی اقتػبدی کطَسّب، ثِ ًظش گضیٌِ هٌبستّبی سالهت ٍ ًیض ثحشاىثِ دلیل سضذ ضتبثبى ّضیٌِ

سبصهبى جْبًی ثْذاضت هَسد تأکیذ  2010ای ثْجَد آى اص چٌذ سبل پیص ٍ ثب اًتطبس گضاسش سبل ثبضذ. اّویت کبسایی ٍ تالش ثش

سیضی ثشای ثْجَد ثشًبهِ ّن اکٌَى ًیضای ثِ آى اضبسُ ضذ؛ ّبی هلی تَسؼِقشاس گشفت ٍ دس ایشاى ًیض ثِ اضکبل هختلف دس ثشًبهِ

کی اص اص اقذاهبت هْن ثشای حشکت . یثخص سالهت هؼشفی ضذُ استّبی دٍلت دٍاصدّن دس کبسایی ًظبم سالهت یکی اص اٍلَیت

ّبی ایجبد کٌٌذُ آى آگبّی یبفتي اص اضکبل سایج ًبکبسایی دس ًظبم سالهت کطَس ٍ ضٌبسبیی هٌبثغ/سیطِ ،ثِ سوت ثْجَد کبسایی

ثب حبضش ایي است کِ اثتذا ؼِ هطبلّذف اص ّبی اغلی هذاخلِ سا هطخع ًوَد. ثشایي اسبس دس است تب ثتَاى ثشاسبس آى صهیٌِ

تشیي اضکبل ًبکبسایی ًظبم سالهت ایشاى ٍ ػلل آى تطشیح گشدد. سپس ثب تَجِ ثِ ّبی هَجَد هْناستفبدُ اص ضَاّذ ٍ دادُ

تؼییي گشدد. ّوچٌیي ّبی ًبکبسایی هٌبست ثشای هقبثلِ ٍ حل سیطِضشٍست اسائِ ساّکبسّبیی ثشای ثْجَد کبسایی اقذاهبت اجشایی 

 تشیي ضبخػْبی پبیص ٍ اسصیبثی کبسایی ثب تَجِ ثِ اضکبل هتٌَع ًبکبسایی پیطٌْبد ضَد.ب دس ًظش داضتي ًقص هْن اسصیبثی، اغلیث

ٍ رٍش  اّذاف هَرد ًظر طرح

پیشٌْبدی هَسسِ هلی تحقیقبت 

 سالهت

 ّذف کلی:
 ایشاى کطَس جوَْسی اسالهی ًظبم سالهت  ضَاّذ ًبکبساییتحلیل 

 
 اّذاف فشػی:

 ثٌذی آًْباضکبل سایج ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس ٍ طجقِضٌبسبیی  .1

 ّبی اغلی ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس ثبتَجِ ثِ اضکبل ضٌبسبیی ضذُ ًبکبساییثٌذی سیطِتؼییي ٍ اٍلَیت .2

 ّبی ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَساسائِ ساّکبسّبی کبسثشدی ثشای هقبثلِ ثب سیطِ .3

 یبثی کبسایی ثب تَجِ ثِ اضکبل ضٌبسبیی ضذُ ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَسضٌبسبیی ضبخػْبی پبیص ٍ اسص .4
 

 ّذف کبسثشدی:
 استقبی کبسایی ًظبم سالهت کطَس .1
 

اضکبل سایج ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس ٍ ٍ دس ساستبی ضٌبسبیی هطبلؼِ دس هشحلِ اٍل ثِ غَست یک هطبلؼِ هشٍسی سٍش کبس: 
ٍ خػَغی ٍ ًیض اسائِ خذهبت سشپبیی، تطخیػی، سشپبیی، ثستشی ٍ ... خَاّذ ثَد. ّبی آى دس ثخطْبی هختلف دٍلتی سیطِ

ّبی اغلی آى، کِ دس ًتیجِ هطبلؼِ هشٍسی ضٌبختِ ٍ تشیي اضکبل ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس ٍ ػلل ٍ سیطِفْشستی اص اغلی
گیشی اص ضَد اسائِ ٍ ثب ثْشُثب هطبسکت خجشگبى ثشگضاس هیثٌذی ضذُ است، دس یک یب چٌذ جلسِ ثحث گشٍّی هتوشکض کِ طجقِ

ّبی ًبکبسایی تشیي سیطِگشدد. دس هشحلِ دٍم ثب تَجِ ثِ اغلیثٌذی هیکٌٌذگبى ایي فْشست ًْبیی ٍ اٍلَیتًظشات هطبسکت
ض هلی استخشاج ٍ هتٌبست ثب الوللی ٍ ًیّب اص طشیق جستجَی ضَاّذ ثیيضذُ ثشای هقبثلِ ثب آىساّکبسّبی تجشثِضٌبسبیی ضذُ 

ّبی گفتوبى سیبستی اسائِ ٍ ثؼذ اص ّبی سیبستی دس جلسِ. خالغِگشددسیبستی هشثَطِ تذٍیي هی ّب، خالغِّش یک اص سیطِ
ضَد. دس هشحلِ سَم ًیض آٍسی ًظشات افشاد فْشستی اص ساّکبسّبی کبسثشدی دس قبلت هذاخالت ٍ اقذاهبت اجشایی تذٍیي هیجوغ
تشیي ضبخػْبی پبیص ٍ اسصیبثی کبسایی ثِ ّوشاُ ای ٍ ساّکبسّبی پیطٌْبدی، هْنت ثب اضکبل سایج ًبکبسایی، ػلل سیطِهتٌبس

    ضَد.ّب اص طشیق اًجبم یک هطبلؼِ کیفی استخشاج هیهٌجغ، سٍش ٍ تٌبٍة گشدآٍسی ٍ ًیض ًحَُ تحلیل ضبخع
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 ثبضذ.قیقبتی هیضاسش تحخشٍجی ایي طشح گ خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای 

 طرح 

 .اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجط ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثوَقغ پژٍّص .1
 .پژٍّص ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اغَل ٍ هَاصیي ػلوـی ٍ سػبیـت اغـَل تحقیقـبتی دس اًجـبم هَضـَع .2

 دسهبى ٍ آهَصش پضضکی ٍصاست ثْذاضتلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب استفبدُ اص ظشفیتْبی ػ .3

 .ّذف ًظبست ثش سًٍذ اجشای هطبلؼِثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب  .4

 ای.هشٍس کبهل ٍ اسصیبثی ضَاّذ هَسد استفبدُ ثب تَجِ ثِ ضشایط صهیٌِ .5

صم ثِ رکش است دس هَاسدی هوکي است ال .اسایِ گضاسش هطبثق ثب چْبسچَة گضاسضذّی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت .6
 پزیشد.ّبی دیگشی ًیض دسخَاست ًوبیذ کِ ثب ّوبٌّگی ٍ تَافق طشفیي ایي اهش غَست هیدٌّذُ خشٍجیسفبسش

)تفسیش  70ّب( ٍ )تحلیل دادُ 50ّب(، آٍسی دادُ)جوغ 25ػالٍُ ثش اسسبل گضاسش ًْبیی، گضاسش پیطشفت کبس  جشی هَظف استه
گضاسش دّذ. ضیَُ اسائِ گضاسش ثِ غَستی است کِ سفبسش دٌّذُ اػالم  ذ کبس خَد سا ثِ سفبسش دٌّذُ طشحّب( دسغدادُ

دٌّذُ تْیِ ضذُ غشفب ساٌّوبی تذٍیي پشٍپَصال خَاّذ ثَد ٍ ثؼذ اص اسسبل پشٍپَصال، ًظش سفبسش RFPهیذاسد. الصم ثِ رکش است 
ثبضذ. پس اص تػَیت پشٍپَصال ًیض هجٌبی ّوکبسی هَاسد هٌذسج دس هی طشح ٍ ًظشات داٍساى پشٍپَصال هجٌبی اداهِ ّوکبسی

 پشٍپَصال ٍ قشاسداد است ٍ دس غَست ًیبص ثِ اضبفِ ًوَدى هَاسدی هبصاد ثش تَافق اٍلیِ، ایي اهش ثب تَافق طشفیي اًجبم خَاّذ ضذ.
 دس تبییذ ًْبیی گضاسش طشح کست تبییذیِ اص سفبسش دٌّذُ الضاهی است.

از هجری پس از اتوبم  اًتظبرت

 طرح

ای کبهل آى سا ثشای هَسسِ آهبدُ ًوبیٌذ ٍ ًتبیج سا دس جلسِاص هجشیبى طشح اًتظبس هی سٍد تب صهبى اتوبم طشح گضاسش هجسَط ٍ 
  .ثشای ستبد پَضص ّوگبًی هَسسِ اسائِ دٌّذ

ثب ػلَم هذیشیت  شای طشح، اًتظبس هی سٍد تب هجشیبى طشح دس سضتِ ّبی هشتجطثب تَجِ ثِ اّذاف طشح ٍ خشٍجی ّبی آى ثشای اج ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى
 .ثبضذ سالهت آضٌب

 اص تبسیخ ػقذ قشاسداد هی ثبضذ. هبُ 12هذت صهبى ثشآٍسد ضذُ ثشای اًجبم ایي هطبلؼِ  هذت زهبى اجرای طرح 

 س ًظشگشفتِ ضذُ است.هیلیَى سیبل د 300ثَدجِ هَسدًیبص ثشای اًجبم ایي هطبلؼِ  سقف بَدجِ طرح

  - سبیر تَضیحبت

 ی پزیشد. *فشآیٌذ ثشسسی، تػَیت، ػقذ قشاسداد ٍ ًظبست کیفی طشح ّبی پژٍّطی، ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت اًجبم ه


