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  RFPفزم تٌظین 
 طزح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایزاى

 
هؼبًٍت پظٍّطی ٍ ثِ ّوشاُ ًبهِ سسوی ثب رکش  هٌجغ ٍ ًحَُ تبهیي هبلی آى ثِ  لطفب فشم صیش سا ثشای ّش طشح ثطَس جذاگبًِ تکویل ًوبییذ

 .هَسسِ هلی اسسبل ًوبییذ
 

 سسِ هلی تحمیمبت سالهت هَ ًبم سبسهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فزد هسئَل در 

 سبسهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 َس آهَصش ٍ پظٍّص(هدکتش طالِ ػجذی )هذیش ا
49292926 

سیبستگذاری سبسی  هطبلعِ تطبیقی ٍ ارائِ راّکبرّبی پیشٌْبدی بزای ًْبدیٌِ عٌَاى طزح

 در ایزاى آگبُ اس شَاّذ

 

سالهت است ٍ دس طی سبلْب ثب سضذ سشیغ ػلن ٍ  بمسیبستگزاسی یکی اص کبسکشدّبی تَلیت ًظ ى هعزفی هَضَع ٍ اّویت آ
ای ٍ ضَْدی ثِ سوت جوؼی ٍ ثب ثْشُ گیشی اص تجبسة دیگشاى فٌبٍسی اص سوت فشدی، سلیمِ

سَق یبفتِ است. دس چٌذدِّ اخیش ًظبم سالهت جوَْسی اسالهی ایشاى ضبّذ تحَالت چطوگیش 
ّبیی ٍجَد داسد کِ هٌطب ثسیبسی اص  آهذیٍ ًبکبس ّبًبسسبیی ،ّبب دس کٌبس ایي هَفمیتثَدُ است، اه

آًْب ثِ سیبستگزاسی ًبهٌبست، ػذم استفبدُ اص ضَاّذ، ٍ پبیص ًبکبفی سیبست ّبی اجشا ضذُ ثش هی 
ٍ الذاهبتی ثِ هٌظَس اغالح فشایٌذ سیبستگزاسی دس ثخص سالهت گشدد. گشچِ دس طی دِّ اخیش 

کِ فشایٌذ سیبستگزاسی دس  ثشای ایياهب  گشفتِ است، غَست آگبُ اص ضَاّذیج سیبستگزاسی تشٍ
استفبدُ اص تجبسة دیگش کطَسّب هی پبیِ یک چبسچَة هٌطمی ٍ ػمالیی ضکل ثگیشد،  کطَس ثش

. ثش ایي اسبع، ّذف هطبلؼِ حبضش هطبلؼِ هذلْبی هَفك تَاًذ ثسیبس کوک کٌٌذُ ٍ هفیذ ثبضذ
)ثِ  ، ثشسسی ًمص ٍ جبیگبُ هَسسبت هلی تحمیمبت سالهتدس دًیب آگبُ اص ضَاّذسیبستگزاسی 

آگبُ اص دس سبختبس ٍ فشایٌذ سیبستگزاسی  ػٌَاى یکی اص اسکبى ًظبم سیبستگزاسی ثخص سالهت(
دس دس ثخص سالهت  آگبُ اص ضَاّذٍ اسائِ ساّکبسّبی ػولی ثشای تَسؼِ ًظبم سیبستگزاسی  ،ضَاّذ
 .هی ثبضذد تمَیت جبیگبُ هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت ثب سٍیکش کطَس 

 

کطَسّبی هٌتخت دس ثخص سالهت دس  آگبُ اص ضَاّذٍضؼیت سیبستگزاسی هطبلؼِ تطجیمی  -2 اّذاف هَرد ًظز طزح
 ؛سبختبس، فشایٌذ ٍ اجشا اص هٌظش

آگبُ اص دًیب دس فشایٌذ سیبستگزاسی  دس (NIHRثشسسی ًمص هَسسبت هلی تحمیمبت سالهت ) -9
 ،اّذضَ

 هَسد هطبلؼِ، دس کطَسّبیسبثمِ ٍ تبسیخچِ هَسسبت هلی تحمیمبت ثشسسی  -3

 دس کطَسّبی هَسد هطبلؼِ، دس ػولکشد هَسسبت هلی تحمیمبت سالهت ثشسسی  -6

اص هٌظش  ثشسسی ػولکشد، جبیگبُ ٍ  چبلطْبی پیص سٍی هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت ایشاى -5
 ،ریٌفؼبى

ستگزاسی بتمَیت جبیگبُ هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت دس سی ثشای گضیٌِ ّبی هوکياسائِ   -4
 ،تحلیل ًمبط لَت ٍ ضؼف ّش گضیٌِ هجتٌی ثشضَاّذ دس کطَس

 خشٍجی ایي طشح ثِ غَست یک گضاسش تحمیمبتی خَاّذ ثَد.  خزٍجی ّبی هَرد اًتظبر طزح

ظبرت اس هجزی در حیي اجزای اًت

 )هبًٌذ رٍش کبر ٍ ...( طزح

هطبلؼِ تطجیمی کطَسّبی پیطشٍ دس حیطِ سٍد کِ ثب هیاًتظبس  ختػبغبا اص هجشیبى هحتشم -2
سا دس ایي  آگبُ اص ضَاّذدالیل تَسؼِ سیبستگزاسی  ثتَاًٌذ آگبُ اص ضَاّذسیبستگزاسی 

، ٍ ثب تَجِ ثِ ضشایط خبظ کطَس ایشاى ثشاسبع ایي تحلیلکطَسّب ثشسسی کشدُ ٍ 
ٍ تمَیت ًمص  آگبُ اص ضَاّذم سیبستگزاسی استمشاس ًظبسا ثشای  خَد کبسثشدیپیطٌْبدات 
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ػالٍُ ثش ایي هَسد ثِ طَس کل اص هجشی  اسائِ دٌّذ.کطَس دس  هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت
 ًتظبس هی سٍد کِ:ا

ٍ اًجبم ثِ هَلغ  یفیٍ ک یکو تیهسئَل ششیهشتجط ثب هَضَع ٍ پز یػلو یّب تیاًجبم فؼبل -9
 ،پظٍّص

دس  یمبتیاغَل تحم تیٍ سػب یػلو يیاغَل ٍ هَاصدس چبسچَة  یکبف مبتیٍ تحم یشسسث  -3
 ،اًجبم هَضَع پظٍّص

 ،سالهت مبتیتحم یٍ تؼبهل ثب هَسسِ هل یکطَس ٍ ّوبٌّگ یػلو یّب تیاستفبدُ اص ظشف -6

هطبلؼِ ٍ  یاثضاس هطبلؼِ، طشاح يیٍ تذٍ ِیهٌظن ثب ّذف تْ یجلسبت کبسضٌبس یثشگضاس  -5
 ،ذُهطبلؼبت هشتجط اًجبم ض جیاستفبدُ اص ًتب

 ،سالهت مبتیتحم یهَسسِ هل یدّ گضاسش هطبثك ثب چْبسچَة گضاسش ِیاسا  -4

 یالذاهبت خَد لشاسدادُ ٍ دس هَاسد بىیسا دس جش سسِثبس هَ کی هبّی هَظف است  یهجش  -7
 لیکبس خَد سا ثِ هَسسِ تحَ طشفتیهطخع ضذُ است گضاسش پ یکِ دس ثشًبهِ صهبًجٌذ

 .ذیًوب

 

بم اًتظبرت اس هجزی پس اس اتو

)هبًٌذ اقذاهبت کبربست  طزح

ًتبیج، هالحظبت اخالقی ٍ قبًًَی 

)... ٍ 

 هیموسسه ته یرود تا در زمان اتمام طرح گسارش مبسوط برا یطرح انتظار م انیاز مجر

 نمایند.

طزح اًتخبة ٍیژگی ّبی 

 دٌّذگبى

شتجط ثب تَجِ ثِ اّذاف طشح ٍ خشٍجی ّبی آى، اًتظبس هی سٍد کِ هجشیبى دس سضتِ ّبی ه
 تحػیل کشدُ ثبضٌذ ٍ داسای سبثمِ هطبلؼِ دس حیطِ سیبستگزاسی سالهت ثبضٌذ.

 هبُ سِ  هذت سهبى اجزای طزح

 هیلیَى سیبل 600 سقف بَدجِ طزح

 ثشای تْیِ پشٍپَصال ثب هسئَل هشثَطِ توبع حبغل ًوبییذ.  سبیز تَضیحبت

ی پظٍّطی، ثش اسبع فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت فشآیٌذ ثشسسی، تػَیت، ػمذ لشاسداد ٍ ًظبست کیفی طشح ّب*
 اًجبم هی پزیشد. 


