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 تؼوِ تعالی

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

 

 هعاًٍت اهَس اجتواعی ٍصاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 

   سُ آهَصؿی تَاًوٌذػاصی هذیشاى هلی ٍ اػتاًی دس صهیٌِ ػالهت دس ّوِ ػیاػت ّااػتقشاس ٍ اسصؿیاتی دٍ ،طشاحی عٌَاى طرح

 اص. داسًذ ػالهت تش صیادی تأثیش تْذاؿتی ّای هشاقثت اص خاسج تؼیاسی عَاهل کِ اػت دادُ ًـاى اخیش تحقیقات هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 

 سا ها کِ هحیطی صیؼت هلی تصویوات تا دّذ هی شاسق تأثیش تحت سا ها ؿام هیض سٍی غزای کِ کـاٍسصی ّای ػیاػت

 چِ ها صًذگی ؿیَُ اًتخاب دس هؼتقین غیش ٍ هؼتقین طَس تِ ّوِ اػت، دادُ قشاس تیواسی تِ اتتال خطش هعشض دس

 ٍ تضسگ اص اعن تصویوی ٍ ػیاػت ّش تأثیش کِ اػت ضشٍسی تٌاتشایي. داسد اثش تْذاؿتی غیش ٍ ًاػالن یا ٍ ػالن

 سا ػیاػت ّش سدپای تحلیل، ٍ تجضیِ تا تایذ ای هصالحِ ّیچ تذٍى. ؿَد تشسػی ػالهت تش ػیاػی ٍ صیؿخ کَچک،

 ؿک تی تجاست، ٍ اًشطی تا گشفتِ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ٍ ًقل ٍ حول ػیؼتن ّای ػیاػت اص. کشد کـف ػالهتی سٍی تش

 هلی ٍ الوللی تیي ػطح دس کالى ایّ ػیاػت فقط کِ داؿت تَجِ تایذ الثتِ. اػت اثشگزاس جاهعِ ػالهت سٍی تش

ایي اهش  .گشدد تَجِ ًیض هحلی ٍ ای هٌطقِ ػطح دس ؿذُ اتخار ّای ػیاػت تِ تایذ قطع طَس تِ ٍ تاؿذ ًوی هذًظش

 ٍ اجشا طشاحی،ًیاصهٌذ تشتیت ًیشٍ ّای اًؼاًی آهَصؽ دیذُ تشای ایي کاس هی تاؿذ. ّذف اص فشاخَاى ایي هطالعِ 

 هی تاؿذ  ی تَاًوٌذػاصی هذیشاى هلی ٍ اػتاًی دس صهیٌِ ػالهت دس ّوِ ػیاػت ّادٍسُ آهَصؿ اسصؿیاتی

 هذیشاى  داًؾ ٍ هْاستْای هَسد ًیاص: ؿاهل تعییي ًیاصػٌجی .1 اّذاف هَرد ًظر طرح

: ًیاصّای آهَصؿی دس قالة یک دٍسُ آهَصؿی جوع تٌذی ؿَد ٍ هشتیاى دٍسُ اًتخاب ؿذُ ٍ طشاحی .2

 تحت آهَصؽ قشاس گیشًذ

 هذیشاى ًفش اص  22: دٍسُ تِ صَست یک کاسگاُ آهَصؿی تا ؿشکت حذاقلاجشا .3

: سٍؽ پیـٌْادی تشای اسصؿیاتی دٍسُ تِ صَست تعییي ؿاخصْای اسصؿیاتی ٍ اًجام پیؾ ٍ اسصؿیاتی .4

 پغ آصهَى هی تاؿذ.

 اتی آىکاسیکَلَم دٍسُ آهَصؿی تِ ّوشاُ گضاسؽ تشگضاسی دٍسُ ٍ اسصؿی خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

ظبرت از هجری در حیي اجرای اًت

  طرح

 ّاتٌذی اسائِ گضاسؽسعایت صهاى

هَػؼِ هلی تحقیقات ػالهت تعْذی دس قثال تْیِ هکاى تشگضاسی آهَصؽ ًذاسد، تْیِ اهکاًات ٍ هکاى تشای تشگضاسُ 

 کاسگاُ ٍ دٍسُ آهَصؿی تش عْذُ هجشی خَاّذ تَد.

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

 طرح

 (25-3-1)تِ اًضوام خالصِ کاستشدی ٍ هؼتٌذات ئِ گضاسؽ ًْایی اسا

سعایت اهاًت ٍ تا رکش دقیق هٌاتع، حفظ هحشهاًگی اطالعات، سعایت اهاًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ ػَگیشی ٍ تَسؽ دس 

 ّا یافتِ

 هلی تحقیقات ػالهت اًتـاس کلیِ ًتایج تا ًظاست ٍ تأییذ هؤػؼِ

 لوی ـ پظٍّـیاًتـاس ًتایج طشح دس هجالت ع

 ٍ هشتثطػاتقِ اجشای هطالعات هـاتِ  طرح دٌّذگبىاًتخبة ٍیژگی ّبی 

 اص تاسیخ عقذ قشاسداد هی تاؿذ. هاُ  8هذت صهاى تشآٍسد ؿذُ تشای اًجام ایي هطالعِ  هذت زهبى اجرای طرح 

 ِ ؿذُ اػت.هیلیَى سیال دس ًظشگشفت  252تَدجِ هَسدًیاص تشای اًجام ایي هطالعِ  سقف بَدجِ طرح

 ّایی خَاّذ تَد کِ اص کیفیت الصم تشخَسداس تاؿٌذ.اٍلَیت پزیشؽ تا پشٍپَصال سبیر تَضیحبت

*فشآیٌذ تشسػی، تصَیة، عقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای پظٍّـی، تش اػاع فشآیٌذّای تعشیف ؿذُ دس هَػؼِ هلی تحقیقات ػالهت اًجام 
 هی پزیشد. 


