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 بػوِ تؼالی

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

 

ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش 

 دٌّذُ
 ، دبیسخاًِ ؾَزای ػالی غالهت ٍ اهٌیت غراییهؼاًٍت اهَز اجتواػی ٍشازت بْداؾت دزهاى ٍ آهَشؼ پصؾکی

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل 

 در ٍاحذ سفبرش دٌّذُ
  

 عٌَاى طرح
)هَلفهِ ّهای    اجسا ٍ ازشؾیابی دٍزُ هجاشی آهَشؼ هدیساى دغتگاُ ّا دز شهیٌهِ غهالهت دز ّوهِ غیاغهت ّها      ،طساحی

 (اجتواػی غالهت

 هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 

 اش. دازًهد  غهالهت  بهس  شیهادی  تهثییس  غهیرسُ بشهؽ  غهالهت     اش خازج بػیازی ػَاهل کِ اغت دادُ ًؿاى اخیس تحقیقات

 هؼهس   دز زا هها  کِ هحیریشیػت هلی تصویوات تا دّد هی قساز تثییس تحت زا ها زٍشاًِ غرای کِ کؿاٍزشی ّای غتغیا

ِ  شًدگی بس کیفیت  هػتقین غیس ٍ هػتقین طَز بِ ّوِ ،دٌّدهی  قساز ّابیوازی اًَاع بِ ابتال خرس  افساد ٍ غالهت جاهؼه

. ؾَد بسزغی غالهت بس ّای هشتلف تَغؼِ کؿَزدز بشؽ تصویوی ٍ غتغیا ّس تثییس کِ اغت ضسٍزی بٌابسایي. دازد ایس

ِ )اش طسیق تحلیل آیٌدُ غیاغت ّسپیاهدّای احتوالی  ای هصالحِ ّیچ بدٍى ًگهس  ًگساًِ دز هسحلِ تدٍیي ٍ تحلیل گرؾهت

 ٍ ًقهل  ٍ حوهل ُ حهَش  ّهای  غیاغهت  اش. گیسدهَزد بسزغی ٍ هداقِ قساز  بایدجاهؼِ  غالهتٍضؼیت  بس دز هسحلِ ازشیابی(

ِ  بایهد  البتِ. ّػتٌد  ایسگراز جاهؼِ غالهت بس ؾک بی تجازت، ٍ اًسضی تا گسفتِ پسٍزؼ ٍ آهَشؼ ِ  داؾهت  تَجه  فقه   که

ِ  غهر   دز ؾدُ اتشاذ ّای غیاغت قرغ طَز بِ ٍ ًبَدُ  هدًظس هلی ٍ الوللی بیي حَغر دز کالى ّای غیاغت  ٍ ای هٌرقه

ّای هشتلف ّا ٍ تصویوات اتشاذ ؾدُ دز بشؽهحَز ًوَدى ّوِ غیاغتغالهت حال آًکِ .هَضَػیت دازًد ًیص زا هحلی

اًدزکاز دز تؼییي ّای اجسایی دغتگیسًدگاى ازؾد دغتگاُتَغؼِ کؿَز دز ٍّلِ اٍل هػتلصم آگاُ ًوَدى هدیساى ٍ تصوین

 ایؿاى بس غالهت جاهؼِّای غتتصویوات ٍ غیا احتوالیپیاهدّای  ّای اجتواػی هَیس بس غالهت اشکٌٌدٍُ تَشیغ تؼییي

 دٍزُ ازشؾهیابی  ٍ اجهسا  طساحی،ّدف اش فساخَاى ایي هرالؼِ اش ایٌسٍ اغت.  ٍ غْن ٍ ًقؽ آى دز ازتقاء غالهت ػوَهی

ِ با تکیِ بهس   ّا غیاغت ّوِ دز غالهت شهیٌِ دز ّا دغتگاُ هدیساىٍیطُ  آهَشؼ هجاشی  اجتوهاػی  ّهای  هَلفه

 اغت. غالهت

 اّذاف هَرد ًظر طرح

 ،هجاشی صَزت بِ ّاّا دز شهیٌِ غالهت دز ّوِ غیاغتدٍزُ آهَشؼ هدیساى دغتگاُ کَزیکَلَم تدٍیي .1

 ،دٍزُ اجسای جْت افصازیغشت ٍ افصازیًسم بػتس تْیِ .2

 ،دٍزُ بسگصازی بسای الشم هجَشّای اخر .3

 ،ػضَ ؾَزاّای ػالی فسابشؿی ی اجساییّاًفس اش هدیساى دغتگاُ 11 حداقل حضَز با دٍزُ بسگصازی .4

 ٍ پیؽ اًجام ٍ ازشؾیابی ّایؾاخص تؼییي صَزت بِ دٍزُ ازشؾیابی بسای پیؿٌْادی زٍؼ: ازشؾیابی .5

 اغت. آشهَى پع

 خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 ،کازیکَلَم دٍزُ آهَشؾی .1

 اجسای دٍزُ آهَشؾی، افصازًسم .2

 آهَشؾی،گصازؼ بسگصازی دٍزُ  .3

 دٍزُ آهَشؾی.ازشؾیابی  .4

ظبرت از هجری در حیي اًت

  اجرای طرح

 ،ّابٌدی ازائِ گصازؼزػایت شهاى .1

 ،اغتهکاى بسگصازی دٍزُ بس ػْدُ هجسی تدازک اهکاًات ٍ تْیِ  .2

 اغت،هجَش بسگصازی دٍزُ بس ػْدُ هجسی اخر  .3

 طساحی ٍ اجسای ازشؾیابی پیؽ ٍ پع آشهَى بس ػْدُ هجسی اغت. .4

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

 طرح

 ،(25 -3 -1)بِ اًضوام خالصِ کازبسدی ٍ هػتٌدات ائِ گصازؼ ًْایی از .1

زػایت اهاًت ٍ با ذکس دقیق هٌابغ، حفظ هحسهاًگی اطالػات، زػایت اهاًت ٍ پسّیص اش ّسگًَِ غَگیسی ٍ تَزؼ  .2

 ، ّایافتِ اًتؿازدز 

 ،هلی تحقیقات غالهت اًتؿاز کلیِ ًتایج با ًظازت ٍ تثیید هؤغػِ .3
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 ،سح دز هجالت ػلوی ه پطٍّؿیاًتؿاز ًتایج ط .4

طرح اًتخبة ٍیژگی ّبی 

 دٌّذگبى
 ٍ هستب غابقِ اجسای هرالؼات هؿابِ 

 اغت. اش تازیخ ػقد قسازداد  هاُ  21هدت شهاى بسآٍزد ؾدُ بسای اًجام ایي هرالؼِ  هذت زهبى اجرای طرح 

 ل دز ًظسگسفتِ ؾدُ اغت.هیلیَى زیا  611بَدجِ هَزدًیاش بسای اًجام ایي هرالؼِ  سقف بَدجِ طرح

 ّػتٌد.ّایی خَاّد بَد کِ اش کیفیت الشم بسخَزداز اٍلَیت پریسؼ با پسٍپَشال سبیر تَضیحبت

*فسآیٌد بسزغی، تصَیب، ػقد قسازداد ٍ ًظازت کیفی طسح ّای پطٍّؿی، بس اغاظ فسآیٌدّای تؼسیف ؾدُ دز هَغػِ هلی تحقیقات غالهت اًجام 
 هی پریسد. 


