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 ثسوِ تؼبلی

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

 
 جوَْسی اسالهی ایشاى هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 سبدات سجبدیحبًیِدکتش 
 6>73768;تلفي: 

 hsajjadi@sina.tums.ac.ir 

 هؼتجش چبسچَة اص استفبدُ ثب کطَس جوَْسی اسالهی ایشاى سالهتًظبم  حکوشاًی اسصیبثی عٌَاى طرح

دس ٍ اقذام ّوبٌّگ گیشی ثشای تصوینداًست کِ غیش سسوی(  قَاػذ )سسوی ٍ ای اصسا هجوَػِ حکوشاًیتَاى دس ثیبًی سبدُ هی هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 
گیشد. اگش چِ تبکٌَى تؼبسیفی ثشای ّش یک هَسداستفبدُ قشاس هیاست، ّبی هتٌَع ٍ سبصهبى گشاىثبصی هتطکل اص کِ هجوَػِیک 

-ؼبد پیطٌْبد ضذُ است، اهب ثِدس ّش یک اص ایي اث حکوشاًیّب ٍ اثضاسّبیی ثشای سٌجص ٍضؼیت اص ایي اصَل ضٌبسبیی ضذُ ٍ ساُ

ثِ هٌظَس  حکوشاًیدس ػوق ثیطتش ٍ تَصیف ٍ اسصیبثی  حکوشاًیثشای کطف ّش یک اص اصَل سسذ پژٍّص ثیطتش ًظش هی
 تَاًٌذ تأثیش، ثِ عَس هؤثش اجشا ضًَذ، هیحکوشاًیاصَل ثبضذ. صیشا اگش  ضشٍسی سالهتّبی ّبی ثْجَد سیستنضٌبسبیی ساُ

ّبی سالهت هذتی است کِ هَسدتَجِ هحبفل ػلوی ًظبم حکوشاًیضشٍست اسصیبثی داضتِ ثبضٌذ.  سالهت ّبیتدس هشاقج ضگشفی
ٍ چگًَگی اًجبم ػولیبت ٍ اسصیبثی اصَل  عشاحی ضذُ سالهتدس سیستوْبی  آىثشای اسصیبثی ًیض ّبیی چبسچَةقشاس گشفتِ ٍ 

ّب، آًچِ ت. ثب ٍجَد اًجبم ایي هغبلؼبت ٍ اسائِ ایي چبسچَةسالهتی پیطٌْبد ضذُ اسدس سغَح هختلف یک سیستن  حکوشاًی
دس سغَح هلی ٍ هحلی )استبًی( هحذٍد ثَدُ ٍ الصم است ّش یک  حکوشاًیهسلن است ٌَّص ضَاّذ ػلوی ثشای اسصیبثی 

هت ٍ دس ًظش ًظبم سال حکوشاًیّبی هَجَد ثشای استفبدُ دس هحیظ خبظ خَد ثَهی ضًَذ. اّویت ٍ جبیگبُ اسصیبثی اصچبسچَة
ای ثشای اًجبم ایي اسصیبثی اص یک سَ، ٍ کوجَد ضَاّذ الصم ثشای سٌجص ٍضؼیت ّبی ٍ هقتضیبت خبظ صهیٌِداضتي ٍیژگی

ای جبهغ ثشای اسصیبثی ایي ػولکشد ًظبم سالهت سا ثب استفبدُ اص یک ًظبم سالهت ایشاى اص سَیی دیگش، اًجبم هغبلؼِ حکوشاًی
 حکوشاًیسبصد. ثش ّویي اسبس هغبلؼِ حبضش ثب ّذف اسائِ یک چبسچَة کبسثشدی ثشای اسصیبثی چبسچَة هٌسجن ضشٍسی هی

سالهت  ًظبم حکوشاًیٍضؼیت ّبی هَجَد ٍ استفبدُ اص چبسچَة پیطٌْبدی ثشای اسصیبثی ًظبم سالهت ایشاى ثب تَجِ ثِ چبسچَة
ًظبم سالهت سا فشاّن ًوبیذ  حکوشاًیثبًی ٍضؼیت قذهبت دیذُسٍد ًتبیج ایي هغبلؼِ هکطَس عشاحی ٍ اجشا خَاّذ ضذ. اًتظبس هی

 ضٌبسبیی ٍ ساّکبسّبیی ثشای ثْجَد آى اسائِ داد.سا ّبی قبثل اصالح تب اص ایي ساُ ثتَاى حَصُ

ٍ رٍش  اّذاف هَرد ًظر طرح

پیشٌْبدی هَسسِ هلی تحقیقبت 

 سالهت

 ّذف کلی:
 ایشاى اسالهی کطَس جوَْسی ًظبم سالهت  حکوشاًیتحلیل ٍضؼیت 

 
 اّذاف فشػی:

   کطَسّب ّبی هَجَد ثشای اسصیبثی ٍ اسصضیبثی ٍضؼیت حبکویت ًظبم سالهتضٌبسبیی هذل .6

 تَسؼِ اثضاس هٌبست ٍ هؼتجش ثشای اسصضیبثی ٍضؼیت حبکویت ًظبم سالهت ثشای کطَس ایشاى .7

 دیاسصضیبثی ٍضؼیت حبکویت ًظبم سالهت کطَس ایشاى ثب استفبدُ اص اثضاس پیطٌْب .8

 
 ّذف کبسثشدی:

 تقَیت ًقص تَلیتی ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی .6

 ای کطَسّبی تَسؼِثشًبهِتَسؼِ حبکویت خَة ثشای ًظبم سالهت کطَس جْت دستیبثی ثِ اّذاف  .7
 

ٍ دس ساستبی ضٌبسبیی اثضاسّبی سایج اسصیبثی حبکویت ًظبم هغبلؼِ دس هشحلِ اٍل ثِ صَست یک هغبلؼِ هشٍسی سٍش کبس: 
ی اسصیبثی ٍضؼیت حبکویت هشحلِ دٍم هغبلؼِ ثِ سٍش کیفی ٍ دس ساستبی اسائِ ٍ اػتجبسیبثی اثضاس اٍلیِگیشد. سالهت اًجبم هی

حبکویت ًظبم سالهت کطَس ثب  پزیشد. دس گبم اٍل ایي هشحلِ الگَی پیطٌْبدی ثشای اسصیبثی ٍضؼیتًظبم سالهت کطَس اًجبم هی
-یب یکی دیگش اص سٍش ضَد ٍ سپس دس گبم دٍم ثب استفبدُ اص سٍش دلفیاستفبدُ ًتبیج هشحلِ اٍل تَسظ تین هغبلؼبتی عشاحی هی

ش اػتجبس اثضاس پیطٌْبدی ثشسسی خَاّذ ضذ. هشحلِ سَم هغبلؼِ ثب تَجِ ثِ اثضاس عشاحی ضذُ ثِ سٍ ّبی استفبدُ اص ًظشات خجشگبى
 پزیشد. تشکیجی یب کیفی ٍ دس ساستبی اسصیبثی ٍضؼیت کًٌَی حبکویت ًظبم سالهت کطَس اًجبم هی

 ثبضذ.ضاسش تحقیقبتی هیخشٍجی ایي عشح گ خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 .جبم ثوَقغ پژٍّصاًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجظ ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اً .6اًتظبرت از هجری در حیي اجرای 
 .پژٍّص ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوـی ٍ سػبیـت اصـَل تحقیقـبتی دس اًجـبم هَضـَع .7
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سیضی، هجلس ضَسای ، سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهٍِصاست ثْذاضتاستفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب  .8 طرح 
 اسالهی

 .ّذف ًظبست ثش سًٍذ اجشای هغبلؼِثب  ثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن .9

 ای.هشٍس کبهل ٍ اسصیبثی ضَاّذ هَسد استفبدُ ثب تَجِ ثِ ضشایظ صهیٌِ .:

الصم ثِ رکش است دس هَاسدی هوکي است  .اسایِ گضاسش هغبثق ثب چْبسچَة گضاسضذّی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت .;
 پزیشد.ٌگی ٍ تَافق عشفیي ایي اهش صَست هیّبی دیگشی ًیض دسخَاست ًوبیذ کِ ثب ّوبّدٌّذُ خشٍجیسفبسش

)تفسیش  5>ّب( ٍ )تحلیل دادُ 5:ّب(، آٍسی دادُ)جوغ :7ػالٍُ ثش اسسبل گضاسش ًْبیی، گضاسش پیطشفت کبس  جشی هَظف استه
الم گضاسش دّذ. ضیَُ اسائِ گضاسش ثِ صَستی است کِ سفبسش دٌّذُ اػ ّب( دسصذ کبس خَد سا ثِ سفبسش دٌّذُ عشحدادُ

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

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

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

 طرح

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

ثب ػلَم هذیشیت  ثب تَجِ ثِ اّذاف عشح ٍ خشٍجی ّبی آى ثشای اجشای عشح، اًتظبس هی سٍد تب هجشیبى عشح دس سضتِ ّبی هشتجظ ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى
 .ثبضذ سالهت آضٌب

 اص تبسیخ ػقذ قشاسداد هی ثبضذ. هبُ 67هذت صهبى ثشآٍسد ضذُ ثشای اًجبم ایي هغبلؼِ  ت زهبى اجرای طرح هذ

 هیلیَى سیبل دس ًظشگشفتِ ضذُ است. 855ثَدجِ هَسدًیبص ثشای اًجبم ایي هغبلؼِ  سقف بَدجِ طرح

  - سبیر تَضیحبت

 بی پژٍّطی، ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت اًجبم هی پزیشد. *فشآیٌذ ثشسسی، تصَیت، ػقذ قشاسداد ٍ ًظبست کیفی عشح ّ


