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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

 

( ًیسغح اٍل)پیطگیشی(، سغح دٍم )دسهاى( ٍ دس سغح سَم )تاصتَاعشاحی الگَی هطاسکت خیشیي دس  عٌَاى طرح

 خذهات سالهت

 ّای ظشفیت کطَس سالهت ًظام دس. است ضشٍسی ٍ تأثیشگزاس جاهعِ ّای عشصِ ّوِ دس اجتواعی هطاسکت اهشٍصُ هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 

 سٍ ایي اص. ًیست کطَس هختلف هٌاعق دس پزیش آسیة اقطاس ٍیژُ تِ هشدم ًیاص پاسخگَی خصَصی ٍ دٍلتی هَجَد

 .یاتذ هی چٌذاى دٍ اّویت سالهت تخص دس اجتواعی هطاسکت

 جْت سالهت، دس اجتواعی هطاسکت ٍ داضتِ ٍجَد سالهت ًظام هختلف ّای حَصُ دس هغلَتیت عذم دیگش عشف اص

 ساّثشد تقَیت. ًوایذ کوک ثَدّاکو جثشاى تِ تَاًذ هی هشدهی، تَاًوٌذی اص گیشی تْشُ تا سالهت ّای قاتلیت استقاء

 تشغیة ٍ تطَیق حوایتی، ّای تستِ تیٌی پیص هٌاسة، کاسّای ٍ ساص ایجاد هستلضم سالهت دس اجتواعی هطاسکت

 .است جاهعِ آگاّی سغح افضایص ٍ اعتواد ایجاد هشدم،

 ّا حَصُ توام دس ادًْ هشدم ّای ساصهاى ٍ هشدهی ّای تخصص ٍ ّا تَاًوٌذی ّا، ظشفیت اص گیشی تْشُ عشفی اص

 ًحَ تِ ّا ظشفیت ایي اص کٌٌذ هی تالش ّوَاسُ یافتِ تَسعِ ٍ هَفق جَاهع سٍ ایي اص است، تأثیشگزاس ٍ ساّگطا

 .گشدًذ هٌذ تْشُ هغلَب

 تجْیضات ٍ اهکاًات کوثَد ٍ سَ یک اص هشدم سفاُ تا هستقین استثاط تِ تَجِ تا کطَس سالهت ٍ دسهاى تْذاضت، حَصُ

خیشیي  ضذُ دّی ساصهاى ٍ هٌذ ًظام گستشدُ، حضَس ًیاصهٌذ افتادُ، دٍس ٍ هحشٍم هٌاعق دس ٍیژُ تِ َصُح ایي دس

 فشاخَاى ضذُ است يیشیهطاسکت خ یالگَتذٍیي ایي هغالعِ تا ّذف   .تاضذ سالهت هی

جستجَ استخشاج ٍ تلخیص هتَى هشتثظ ضاهل: اسٌاد ٍ قَاًیي تاالدستی، تجشتیات داخل ٍ خاسج اص  .1 اّذاف هَرد ًظر طرح

 کطَس، ٍ تَصیِ ّای جْاًی

 جوع آٍسی ًظشات ریفعاى، ضاهل دٍ گشٍُ ریٌفعاى اجشایی ٍ خثشگاى علوی .2

 )ضاهل دٍسًوا، اّذاف ٍ ....( يیشیهطاسکت خ یالگَتذٍیي  .3

 
 

 یک سٌذ اجشایی تا فشهت قاتل اتالغ تَسظ ٍصیش تْذاضت جْت اجشای پایلَت حخرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طر

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 

ٌاتع، حفظ هحشهاًگی اعالعات، سعایت اهاًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ سَگیشی ٍ تَسش دس سعایت اهاًت ٍ تا رکش دقیق ه

 ّ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  12هذت صهاى تشآٍسد ضذُ تشای اًجام ایي هغالعِ  ى اجرای طرح هذت زهب

 هیلیَى سیال دس ًظشگشفتِ ضذُ است.  333تَدجِ هَسدًیاص تشای اًجام ایي هغالعِ  سقف بَدجِ طرح

 خَسداس تاضٌذ.ّایی خَاّذ تَد کِ اص کیفیت الصم تشاٍلَیت پزیشش تا پشٍپَصال سبیر تَضیحبت
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*فشآیٌذ تشسسی، تصَیة، عقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی عشح ّای پژٍّطی، تش اساس فشآیٌذّای تعشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقات سالهت اًجام 
 هی پزیشد. 


