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 بسوِ تؼالی

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

 
هؼاًٍت پژٍّطی ٍ بِ ّوشاُ ًاهِ سسوی با رکش  هٌبغ ٍ ًحَُ تاهیي هالی آى بِ  لطفا فشم صیش سا بشای ّش طشح بطَس جذاگاًِ تکویل ًواییذ

 .هَسسِ هلی اسسال ًواییذ
 

 هَسسِ هلی تحقیقات سالهت  رش دٌّذًُبم سبزهبى/ٍاحذ سفب

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

51312926 

 گشٍُ تَلیت 

 ًظام اسجاع کطَس  اصالح ٍ تذٍیي پیطٌْادّای سیاستی بشایضٌاسایی ساصٍکاسّای ًظام اسجاع  عٌَاى طرح

 اص بْیٌِ استفادُ طشیق اص سالهت ًظام دس کاسایی افضایص بشای تژیاستشا ػٌَاى بِ اسجاع ًظام هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 

 ّواٌّگی بْبَد اسجاع، ًظام دیگش ّذف. است ضذُ طشاحی خذهت اسائِ ًظام اٍل سطح دس هٌابغ

. است دسست صهاى دس دسست کٌٌذُ اسائِ بِ دسست بیواس ّذایت طشیق اص بیواس هشاقبت

هذاخلِ ّا، سٍش ّا، تکٌیک  کلیِ بِ ضًَذ هی هؼشفی اعاسج ًظام ػٌَاى تحت کِ "اصٍکاسّاییس"

 طَل دس بیواس هشاقبتی خذهات ٍ ّا فؼالیت ّواٌّگی بشای کِ ذًداس اضاسُ ّاییّا ٍ ابضاسّای 

 دستیابی بشای هتفاٍتی ساصٍکاسّای .اًجام هی گیشًذ سالهتی ٍاقؼِ یا دٍسُ یک دس هشاقبت پیَستاس

کِ ایي هطالؼِ بِ دًبال هشٍس  است ضذُ استفادُ سالهت ّای ًظام تَسط اثشبخص اسجاع ًظام بِ

 Realist)سٍش هطالؼِ اساسا بش هشٍس ٍاقؼگشایاًِآًْا ٍ تلخیص ضَاّذ هشبَط بِ آًْاست. 

Review) .استَاس است  

 یا ای صهیٌِ چِ دس اسجاع ًظام کذام ساصٍکاس"بِ ایي سَال پاسخ هی دّذ کِ اًجام ایي هطالؼِ 

 "است؟ ضذُپیاهذّایی چِ  بِ هٌجش چشا ٍ ّایی جٌبِ چِ دس ضشایطی

 

 هربَط بِ ًظبم ارجبع هطبلعبت   (Realist Review)هرٍر ٍاقعگرایبًِ  اّذاف هَرد ًظر طرح
هَسد استفادُ دس  (هذاخلِ ّا، سٍش ّا، تکٌیک ّا ٍ ابضاسّایی )ّا ساصٍکاسضٌاسایی  -

 ًظام اسجاع بیواس دس هطالؼات صَست گشفتِ 

  ًظام اسجاع ضشایط صهیٌِ ای تَصیف -

 ضاهل هشاکض اسجاع دٌّذُ ٍ هشاکض گیشًذُ اسجاع  ًظامتَصیف هحل اجشای  -

 یا دسهاًی یا بیواساى ّذف ًظام اسجاع  تَصیف فشایٌذّای هشاقبتی -

 تؼییي پیاهذّای استفادُ اص هکاًسین ّا  -

  ًظبم ارجبع کشَر اصالحپیشٌْبدّبی سیبستی برای تذٍیي 
 صهیٌِ ای هشتبط با طشاحی ًظام اسجاع  تحلیل ضشایط -

 بش اساس یافتِ ّای هطالؼِ ٍ ضشایط صهیٌِ ای کطَس تذٍیي پیطٌْادّا  -

 

 خشٍجی ّای هَسد اًتظاس ػباستٌذ اص:  خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 گضاسش طشح  -

  ّا دادُ استخشاج ٍ هٌابغ جستجَی پشٍتَکل -
 

 َسسِاستباط هستقین با ه -ظبرت از هجری در حیي اجرای اًت
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 ٌّگی هَسسِ تْیِ پیص پشٍپَصال ٍ پشٍپَصال ًْایی با ّوا - رٍش کبر ٍ ...( )هبًٌذ طرح

 تذٍیي پشٍتَکل جستجَی هٌابغ ٍ فشم استخشاج دادُ ّا با هَافقت هَسسِ  -

 

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

)هبًٌذ اقذاهبت کبربست  طرح

ًتبیج، هالحظبت اخالقی ٍ قبًًَی 

)... ٍ 

 ي گضاسش بِ صَست هبتٌی بش ضَاّذ تذٍی -

 استخشاجی اص هطالؼِ اسائِ کلیِ هٌابغ  -

 

طرح اًتخبة ٍیژگی ّبی 

 دٌّذگبى

 باضذ. تشجیحا داسای تجشبِ کافی دس اًجام هطالؼات هشٍسی طشح دٌّذُ بایذ 

 هاُ  6  هذت زهبى اجرای طرح

 هیلیَى تَهاى  26 سقف بَدجِ طرح

  سبیر تَضیحبت

سی، تصَیب، ػقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای پژٍّطی، بش اساس فشآیٌذّای تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقات سالهت فشآیٌذ بشس*
 اًجام هی پزیشد. 


