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 بسوِ تعالی

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

 
 .ٍ بِ ّوشاُ ًاهِ سسوی بِ هعاًٍت پژٍّشی هَسسِ هلی اسسال ًواییذ لطفا فشم صیش سا بشای ّش طشح بطَس جذاگاًِ تکویل ًواییذ

 

 هَسسِ هلی تحقیقات سالهت ًبم سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 دپاستواى هَلفِ ّای اجتواعی سالهت

 بیي الوللی سالهت  گضاسش ّای کاسبست تْیِ هستٌذ  عٌَاى طرح

دِّ گزشتِ سًٍذ اًتشاس ایي  گضاسش ّای جْاًی هٌبع هْوی بشای عذم تکشاس تجشبیات تلخ دس استقای سالهت هشدم است . دس یک هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 
گضاسش ّا فضًٍی یافتِ است ٍ ساصهاى ّای بیي الوللی گضاسش ّای هتعذدی دس حَصُ ّای سالهت جسوی ، سٍاًیی ٍ اجتویاعی   
هٌتشش کشدُ اًذ . استفادُ اص ایي گضاسش ّا دس ًظام سیاست گزاسی ٍ بشًاهِ سیضی ٍ اجشا بِ هَفقیت کشَس دس سًٍذ تَسعِ کویک  

. بسیاسی اص ایي گضاسش ّا حاصل تجویع تجشبیات کشَسّا ٍ ًظشیِ کاسشٌاسیاًی اسیت کیِ هقایسیِ بییي ابتکیاسات ٍ       هی کٌذ 
هَفقیت ّا سا اًجام هی دٌّذ ٍ ایي ًظشات ّوَاسُ بِ عٌَاى یک ساٌّوا بشای سیاست گزاساى ٍ کاسشٌاساى هلیی اّوییت داشیتِ    

سال گزشتِ استخشاج ، دستِ بٌذی ٍ اٍلَیت بٌذی  5فْشست ایي گضاسش ّا دس است . دس ایي طشح اًتظاس داسین بِ طَس ًظام هٌذ 
 شذُ ٍ با فشایٌذی ّذفوٌذ کاسبست آًْا دس ًظام سالهت تبییي گشدد .  

 تذٍیي هستٌذ کاسبست گضاسش ّای بیي الوللی سالهت  اّذاف هَرد ًظر طرح

 فْشست گضاسشات دس اٍلَیت  .1 خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح
 خالصِ کاسبشدی گضاسشات  .2
 جوع بٌذی ریٌفعاى ٍ تشکیل هیضگشد بشای کاسبست گضاسشات دس کشَس ٍ تحلیل  .3
 دُ گضاسُ بشگ حاصل اص خالصِ گضاسش ّای جْاًی ٍ جوع بٌذی پاًل خبشگاى  تْیِ .4

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای 

 طرح 

  الزم مىابع َمٍ از استفادٌ

 َابىدی ارائٍ گسارشرعایت زمان

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

 طرح

 طبق خريجی َای مًرد اوتظارارائٍ گسارش وُایی بٍ اوضمام خالصٍ کاربردی 

اوتشار گسارش ي مستىدات با رعایت اماوت ي با ذکر دقیق مىابع، حفظ محرماوگی اطالعات، رعایت اماوت ي پرَیس از 

 َا َرگًوٍ سًگیری ي تًرش در یافتٍ

 ج با وظارت ي تأیید مؤسسٍاوتشار کلیٍ وتای

 (Advocacy paper) طلبی حمایت برگٍ قالب در تًجیٍ اَداف

 اوتشار وتایج طرح در مجالت علمی ـ پژيَشی

 سابقٍ اجرای مطالعات مشابٍ ي مرتبط ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

 ریخ عقد قرارداد می باشد.مدت زمان برآيرد شدٌ برای اوجام ایه مطالعٍ یکسال از تا هذت زهبى اجرای طرح 

 میلیًن ریال در وظرگرفتٍ شدٌ است. 205بًدجٍ مًردویاز برای اوجام ایه مطالعٍ  سقف بَدجِ طرح

 .باشٌذ بشخَسداس الصم کیفیت اص کِ بَد خَاّذ پشٍپَصالْایی با پزیشش اٍلَیت سبیر تَضیحبت

 پژٍّشی، بش اساس فشآیٌذّای تعشیف شذُ دس هَسسِ هلی تحقیقات سالهت اًجام هی پزیشد. *فشآیٌذ بشسسی، تصَیب، عقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای 


