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 تسمٍ تعالی

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

 

 دتیشخاوٍ ضًسای عالی سالمت ي امىیت غزاییمعايوت امًس اجتماعی يصاست تُذاضت دسمان ي آمًصش پضضکی،  ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 دٌّذٍُاحذ سفبرش 

 

ي تقًیت جایگاٌ آن تا َذف تقًیت  ي امىیت غزایی تاص مُىذسی فشایىذَای دتیشخاوٍ ضًسای عالی سالمت عٌَاى طرح

ضماوت اجشایی تصمیمات ضًسا ي استثاط آن تا حًصٌ َای دیگش وظام سالمت ي تخص َای مختلف ديلتی ي 

  غیشديلتی

قاوًن تطکیل ضًسای عالی سالمت ي امىیت غزایی ي لضيم تاصوگشی اییه وامٍ ضًسا ، تا تًجٍ تٍ دائمی ضذن  هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 

الصم است وقاط قًت ي ضعف فشایىذَای ضًسا ضىاسایی ضذٌ ي دس تذيیه اییه وامٍ جذیذ مذ وظش قشاس گیشد. 

ي کمیتٍ َای فىی دس سغح ستاد ي استاوی اص  ی تخصصیَمچىیه تاصوگشی  ضیًٌ وامٍ تطکیل کاسگشيٌ َا

ریل دس  ضُشستاوی(-استاوی-)ملیمع سالمتاتطکیل مجتًجٍ تٍ سیاست دیگش مًاسد ضشيسی است. تا 

الصم است فشایىذ تطکیل مجمع ي تشگضاسی آن ویض  دس قالة  غزایی ضًسای عالی سالمت ي امىیتساختاس 

تعییه میضان اجشایی ضذن مصًتات  ضامل تحلیل يضعیت د. ضیًٌ وامٍ َای فشایىذ ي ساختاس ملحًػ گشد

جُت تاصعشاحی تٍ پیطىُاد مذاخالت مىاسة ، ضًسا ي علل ي عًامل مًفقیت ي یا عذم مًفقیت مصًتات

، وکات الصم دس تاصوگشی آییه وامٍ ي ي امىیت غزایی دتیشخاوٍ ضًسای عالی سالمتي ساختاس جایگاٌ ساصماوی 

فشایىذَای ضًسای عالی سالمت ي صیش مجمًعٍ َای آن ، فشایىذ تطکیل ساالوٍ مجمع ملی سالمت ي مجامع 

 اص اَذاف ایه مغالعٍ می تاضذ استاوی 

ي امىیت  الی سالمتفشایىذَای دتیشخاوٍ ضًسای ع ساختاس ي تٍ مىظًس ضىاساییمًجًد تحلیل يضعیت . 1 .1 اّذاف هَرد ًظر طرح

( 2جستجً دس مستىذات مىتطش ضذٌ ضًسا غزایی. مًاسد صیش تٍ عىًان مىاتع دادٌ َا پیطىُاد می ضًد: الف(

( ي خثشگان )دس َش دي حًصٌ تخطی ي فشا تخطیجمع آيسی وظشات ریفعان، ضامل دي گشيٌ ریىفعان اجشایی 

 علمی

 عًامل مًفقیت ي یا عذم مًفقیت مصًتاتتعییه میضان اجشایی ضذن مصًتات ضًسا ي علل ي . 2 .2

ي  دتیشخاوٍ ضًسای عالی سالمتي ساختاس جایگاٌ ساصماوی پیطىُاد مذاخالت مىاسة جُت تاصعشاحی  .3

 امىیت غزایی

ي کمیتٍ َای  ی تخصصیپیطىُاد تغییشات الصم دس فشایىذ کاسی ضًسا ، دتیشخاوٍ ضًسا ، کاسگشيٌ َا .4

 فىی ، دتیشخاوٍ َای استاوی تا تًجٍ تٍ قاوًن  تطکیل ضًسا ي ساختاس جذیذ معايوت اجتماعی

 تعییه وقص ي چگًوگی تعامل مجامع سالمت تا ساختاس ضًسای عالی سالمت ي امىیت غزایی .5

 ساختاس، سيال ي استاوذاسدَای ضًسای عالی سالمت ي امىیت غزایی  آییه وامٍالف(  خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 جایگاٌ ساصماوی امًس اجتماعی سالمتپیطىُاد مذاخالت مىاسة جُت تاصعشاحی  ب(

ظبرت از هجری در حیي اجرای اًت

  طرح

 َاتىذی اسائٍ گضاسشسعایت صمان

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

 طرح

 (25-3-1)تٍ اوضمام خالصٍ کاستشدی ي مستىذات اسائٍ گضاسش وُایی 

سعایت اماوت ي تا رکش دقیق مىاتع، حفؼ محشماوگی اعالعات، سعایت اماوت ي پشَیض اص َشگًوٍ سًگیشی ي تًسش دس 

 َا یافتٍ

 ملی تحقیقات سالمت اوتطاس کلیٍ وتایج تا وظاست ي تأییذ مؤسسٍ

 اوتطاس وتایج عشح دس مجالت علمی ـ پژيَطی
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 ي مشتثظساتقٍ اجشای مغالعات مطاتٍ  طرح دٌّذگبىاًتخبة ٍیژگی ّبی 

 اص تاسیخ عقذ قشاسداد می تاضذ. ماٌ  15مذت صمان تشآيسد ضذٌ تشای اوجام ایه مغالعٍ  هذت زهبى اجرای طرح 

 میلیًن سیال دس وظشگشفتٍ ضذٌ است.  333تًدجٍ مًسدویاص تشای اوجام ایه مغالعٍ  سقف بَدجِ طرح

 َایی خًاَذ تًد کٍ اص کیفیت الصم تشخًسداس تاضىذ.ايلًیت پزیشش تا پشيپًصال سبیر تَضیحبت

*فشآیىذ تشسسی، تصًیة، عقذ قشاسداد ي وظاست کیفی عشح َای پژيَطی، تش اساس فشآیىذَای تعشیف ضذٌ دس مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت اوجام 
 می پزیشد. 


