
 ثسوِ تعبلی

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

 
 لطفب فشم صیش سا ثشای ّش طشح ثطَس جذاگبًِ تکویل ًوبییذ ٍ ثِ ّوشاُ ًبهِ سسوی ثب رکش  هٌجع ٍ ًحَُ تبهیي هبلی آى ثِ هعبًٍت پژٍّطی

 هَسسِ هلی اسسبل ًوبییذ.
 

 ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی/ هعبًٍت ثْذاضت/ هشکض هذیشیت ضجکِ سفبرش دٌّذًُبم سبزهبى/ٍاحذ 

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 الهتس هلی تحقیقبتهَسسِ 

 

 ارزیببی زهبًبری خذهبت در ٍاحذّبی ارائِ دٌّذُ خذهت ًظبم شبکِ عٌَاى طرح

 هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 
تَصیع عبدالًِ هٌبثع هی ثبضذ، ثشای تحقق اّذاف ًظبم  ّبی ثْذاضتی اٍلیِ،یکی اص اغَل هشاقجت

هَسد ًیبص ثشای عشضِ خذهبت سالهت ثشاسبس یک سالهت الصم است هٌبثع اًسبًی ٍ سبیش هٌبثع 
هشدم ثخػَظ هشدم ًیبصهٌذ قشاس گیشد. دس عػش  ثخص دس دستشس ّوِسٍش علوی ٍ ّضیٌِ اثش

لزا تَسعِ اًذیطِ  ،ص اّذاف هذیشاى سبصهبًْبستاستفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثع اًسبًی ٍ هبلی ا حبضش
هْن  یّب. یکی اص سیبستّبی ثْذاضتی دسهبًی اّویت صیبدی داسدهذیشیت سبصهبى اقتػبدی دس

ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی اجشای طشح تحَل سالهت دس ثخص ثْذاضت است. 
ذاضتی ثخػَظ دس ٍلیِ ثْضوي افشایص هیضاى دستشسی جبهعِ ثِ خذهبت ا بس ایي طشح،ثشاس

ِ گَیی ثِ هطکالت سالهت جبهعخذهبت ًَیٌی کِ ثشای پبسخ ّب،ِ ضْشهٌبطق ضْشی ٍ حبضی
حبد جبهعِ اسایِ ضَد. ّبی سٌی ثِ آٍُدس قبلت ثستِ خذهبت ثبصًگشی ضذُ ٍ ثش حست گش ،ثبضذ

ّبی هحتَایی ٍاحذسالهت یکی اص الضاهبت هَسد ًیبص، تغییشات سبختبسی ٍ ثشای اسایِ خذهبت ًَیي 
اسٌبد قبًًَی، ثشًبهِ بد ٌٍ ثِ است ،است. ثش ّویي اسبس یِ خذهت ثخػَظ دس هٌبطق ضْشیاسا

ّبی سالهت ٍ بلت ایجبد ٍ ساُ اًذاصی پبیگبُطشح تحَل سالهت ثب هحَسیت خشیذ ساّجشدی ٍ دس ق
دیگش، دس   اجشایی گشدیذ. اص طشفی 1131اٍاخش سبل  اکض سالهت جبهعِ دس هٌبطق ضْش اصهش

ثبضذ. دستَس عول کطَسی دس حبل اجشا هی دس هٌبطق ضْشی اٍلگَی هتفبٍتی اص داًطگبُ تجشیض
ذهبت ثْذاضتی دسهبًی هٌبست ٍ گزاسی هٌبست ثشای اسایِ ختٍ سیبس سیضیایي ثِ هٌظَس ثشًبهِثٌبثش

اص ضشٍسیبت است. داضتي  ،ّبی سشپبییشی خذهبت ثْذاضتی دسهبًی دس ٍاحذثتعییي صهبىکبسآهذ، 
ذهبت سالهت هَسد استفبدُ سیضی خصهبًجشی خذهبت ًِ تٌْب دس ثشًبهِاطالعبت هٌبست دس خػَظ 

اص اطالعبت پبیِ  ثشی خذهبت ًیضی اقتػبدی اص جولِ تعییي ّضیٌِّبگیشد ثلکِ دس اسصضیبثیقشاس هی
حَصُ ثْذاضت تعییي صهبًجشی  عٌبٍیي هْن ثشای اسصیبثی طشح تحَلایي یکی اص ثبضذ. ثٌبثشهی

 ثبضذ.دس ٍاحذ ّبی اسایِ خذهت کطَس هی خذهبت ثْذاضتی دسهبًی



 

 ّذف کلی : اّذاف هَرد ًظر طرح
تعییي هیضاى صهبى ثشی خذهبت ثْذاضتی دسهبًی دس ٍاحذّبی اسایِ خذهت حَصُ 

 ثْذاضت 
 اّذاف اختػبغی:

  ّبی ثْذاضت صهبى ثشی خذهبت دس خبًِتعییي 

  دسهبًی سٍستبیی-صهبى ثشی خذهبت دس هشاکض ثْذاضتیتعییي 

 ُاستبى آرسثبیجبى ضشقی(غیش اص ّبی سالهت )تعییي صهبى ثشی خذهبت دس پبیگب 

 ُاستبى آرسثبیجبى ضشقی ّبی سالهت دستعییي صهبى ثشی خذهبت دس پبیگب 

 تی دسهبًی / هشاکض سالهت جبهعِ )غیش اص تعییي صهبى ثشی خذهبت دس هشاکض ثْذاض
 استبى آرسثبیجبى ضشقی(

 تعییي صهبى ثشی خذهبت دس هشاکض ثْذاضتی دسهبًی / هشاکض سالهت جبهعِ دس 
 استبى آرسثبیجبى ضشقی

  تعییي صهبى ثشی خذهبت دس ٍاحذ ّبی ثْذاضت حشفِ ای ضبهل خبًِ ّبی
 ثْذاضت کبسگشی ٍ هشاکض سالهت کبس دس ٍاحذ ّب غٌعتی 

  
تعییي صهبًجشی خذهبت ثْذاضتی دسهبًی دس ٍاحذ ّبی اسایِ خذهبت  ّذف کبسثشدی:

حَصُ ثْذاضت ثِ ًحَی کِ دس ثشًبهِ سیضی ّبی کطَسی ٍ استبًی ثتَاى اص آًْب استفبدُ 
 ًوَد

 ق ثب اّذاف اسائِ ضذُ دس ضشح خذهبت طشح ٍ پشپَصال هػَة آىگضاسش طشح هطبث خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح
 

هجری در حیي اجرای اًتظبرت از 

 طرح )هبًٌذ رٍش کبر ٍ ...(
ثشای اًجبم هٌبست طشح الصم است هحقق/ هحققیي هَسد ًظش الصم است فعبلیت ّبی صیش سا 

 اجشایی ًوبیٌذ.

 ّب ٍ هستٌذات کطَسی ٍ داًطگبّی دس خػَظ اًجبم ثشسسی هتَى داخلی )دستَس عول
ٍاحذ ّبی اسایِ خذهت( ،ثشًبهِ ّبی ضشح ٍظبیف ٍاحذ ٍ ًیشٍی ّب ثکبس گشفتِ ضذُ دس 

کطَسی حَصُ ثْذاضت ٍ ثستِ ّبی خذهبت ، ضَاثط طشح ّب گستشش ضجکِ ٍ سبیش 
 هستٌذات هَسد ًیبص

 ّبی صهبى ثشی خذهبت دس ٍاحذ ّبی اسایِ م ثشسسی هتَى خبسجی دس صهیٌِ سٍشاًجب
 خذهبت ثْذاضتی اٍلیِ.

 ً 1کطَس ٍ هٌبطق اضبسُ ضذُ ) ظش دس ّشیک اصتعییي ًوًَِ ای ٍاحذ ّبی هَسد 
 داًطگبُ/ استبى( 

  اص ثستِ ّبی خذهت ضبهل خذهبت هشاقجتی فشد خبًَادُ ٍ ) ثشای ّش خذهتالصم است
، جوعیت ّذف، دس ٍاحذ ّب هَسد ثشسسی جبهعِ ٍ ّوچٌیي خذهبت تطخیػی ٍ دسهبى 

بس ٍ )ًسجتی کِ هطوَلیي دسیبفت خذهت سا ًطبى هی دّذ(، پَضص هَسد اًتظ kضشیت 
ٍاقعی )ثب تَجِ ثِ ثشسسی ّبی اًجبم ضذُ دس هشاکض هختلف ثبس هشاجعِ )ثشاسبس 
دستَسالعولْبی جبسی( ٍ صهبى ّش خذهت هطخع ٍ دس ًْبیت صهبًجشی یک خذهت دس 



 یي ضَد.سبل تعی

   هختلف ثْشُ  ٍاحذ ّبی ٍ ثشای اًذاصُ گیشی صهبى ّش خذهت، اص صهبى سٌجی عولی دس
 گشفتِ ضذ 

  
  

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

طرح )هبًٌذ اقذاهبت کبربست 

ًتبیج، هالحظبت اخالقی ٍ قبًًَی 

)... ٍ 

 اسائِ گضاسش ّبی پیطشفت اجشای طشح ّش دٍ هبُ یکجبس 

 ُاًجبم طشح هطبثق ثب فشایٌذ پیص ثیٌی ضذُ دس پشٍپَصال تبییذ ضذ 

 ُاًجبم طشح دس هْلت دس ًظش گشفتِ ضذ 

  قجل اص دس اختیبس قشاس دادى ثِ هشکض هذیشیت ضجکِعذم ًطش ًتبیج طشح 

 ِاسائِ گضاسش ًْبیی پس اص تبییذ ًتبیج تَسط هشکض هذیشیت ضجک 

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح 

 دٌّذگبى

 آى هختلف اثعبد ٍ سالهت تحَل طشح ًظبم ثب کبهل آضٌبیی  

 تجشثِ اًجبم تحقیقبت هلی دس ایي خػَظ 

  ِکبسی دس حَصُ ثْذاضتداسا ثَدى  تخػع ٍ تجشثِ ٍ سبثق 

 هبُ 6  هذت زهبى اجرای طرح 

 هیلیَى سیبل 100 سقف بَدجِ طرح

 ثشای تْیِ پشٍپَصال ثب هسئَل هشثَط توبس حبغل ًوبییذ. سبیر تَضیحبت

 


