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 تسوِ تعالی

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

 

 هعاًٍت اهَس اجتواعی ٍصاست تْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضکی ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 

س خیشیي ٍ هغالعِ عَاهل تاثیش گزاسی تش اعتواد خیشیي تِ هٌظَس کوک تعییي ضاخص ّای اعتواد ساصی د عٌَاى طرح

 ّای هالی

 تخص ٍ اًذ تشآهذُ آى تاهیي عْذُ اص دٍلت ًِ ٍ حکَهت ًِ کِ است تَدُ تصَستی تطش ًیاصّای اص تشخی ّوَاسُ هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 

 اقطاس هیاى اص ًْادّایی تطشی جَاهع دس دیشتاص اص دلیل ّویي تِ ٍ ساصد هشتفع سا آًْا است ًتَاًستِ ًیض خصَصی

 تا هشدهی فعالیتْای. اًذ کَضیذُ آى سفع جْت دس ٍ اًذ تَدُ ًیاصّا ایي پاسخگَی کِ اًذ ضذُ هتَلذ هشدم گًَاگَى

 اص دسهاى ٍ تْذاضت تخص. است تَدُ هتذاٍل هلل ٍ اقَام هیاى دس پیص قشًْا اص ًیاصهٌذاى تِ کوک ٍ هزّثی هحَس

 ٍ تیواسستاًْا هثل هشدهی ًْادّای یافتِ ساصهاى س حضَ ضاّذ قثل سالیاى اص کِ است کطَس اجتواعی تخطْای جولِ

 تالش ٍ حضَس تا کِ ّستٌذ هشدهی تطکلْای هْوتشیي اصجولِ کوثَدّا تواهی علیشغن کِ است خیشیِ دسهاًگاّْای

 جذیذ اضکال ٍ سٌتی هشدهی تطکلْای ٍاسظ لقِح تَاى هی سا خیشیِ ًْادّای ایي. ّستٌذ هطغَل فعالیت تِ خیشیي

 تاضذ هی جاهعِ ّش اصلی سشهایِ ٍ جوعی هطاسکت ضشط پیص اجتواعی اعتواد. آٍسد حساب تِ غیشدٍلتی ساصهاًْای

 تایذ سالهت، عشصِ خیشیي تشای چِ ٍ خصَصی تخص گزاساى سشهایِ ٍ فعالیي تشای چِ اعتواد ایي تقَیت تشای ٍ

 ٍاقع ٍ ضفافیت اصل دٍ تش هثتٌی کِ تاضین داضتِ اجشایی هذٍى تشًاهِ جذاگاًِ تصَست سغح ّش ٍ گشٍُ ّش تشای

. اسصضیاتی ٍ ضاخص ّای اسصضیاتی تشای تعییي ایي تشًاهِ ّای هذٍى ٍ اصالح اى ّا هی تَاًذ ًقص هْوی تاضذ گشایی

 داضتِ تاضذ

 ًظام سالهت)ضاهل ّش دٍ دستِ ضاخصْای کوی ٍ کیفی( يیشیدس خ یاعتواد ساص یضاخصْا يییتع .1 اّذاف هَرد ًظر طرح

ضاخص ّا ٍ عَاهل هَثش تش آًْا )پیطٌْاد هی ضَد کِ ایي اًجام تحلیل ٍضعیت تِ هٌظَس تعییي  .2

 قسوت تا هتذ کیفی اًجام گیشد(

 
 

ٍ پیطٌْاد  شاىیام سالهت ادس ًظ تش اعتواد خیشیي تِ هٌظَس کوک ّای هالی عَاهل تاثیش گزاستعییي  خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 هذاخالت هٌاسة

ظبرت از هجری در حیي اجرای اًت

  طرح

 ّاتٌذی اسائِ گضاسشسعایت صهاى

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

 طرح

 (22-3-1)تِ اًضوام خالصِ کاستشدی ٍ هستٌذات اسائِ گضاسش ًْایی 

ایت اهاًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ سَگیشی ٍ تَسش دس سعایت اهاًت ٍ تا رکش دقیق هٌاتع، حفظ هحشهاًگی اعالعات، سع

 ّا یافتِ

 هلی تحقیقات سالهت اًتطاس کلیِ ًتایج تا ًظاست ٍ تأییذ هؤسسِ

 اًتطاس ًتایج عشح دس هجالت علوی ـ پژٍّطی

 ٍ هشتثظساتقِ اجشای هغالعات هطاتِ  طرح دٌّذگبىاًتخبة ٍیژگی ّبی 

 اص تاسیخ عقذ قشاسداد هی تاضذ. هاُ  8ذُ تشای اًجام ایي هغالعِ هذت صهاى تشآٍسد ض هذت زهبى اجرای طرح 

 هیلیَى سیال دس ًظشگشفتِ ضذُ است.  222تَدجِ هَسدًیاص تشای اًجام ایي هغالعِ  سقف بَدجِ طرح

 ّایی خَاّذ تَد کِ اص کیفیت الصم تشخَسداس تاضٌذ.اٍلَیت پزیشش تا پشٍپَصال سبیر تَضیحبت

صَیة، عقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی عشح ّای پژٍّطی، تش اساس فشآیٌذّای تعشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقات سالهت اًجام *فشآیٌذ تشسسی، ت
 هی پزیشد. 


