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فزم تٌظین RFP
طزح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایزاى
لغفب فشم صیش سا ثشای ّش عشح ثغَس خذاگبًِ تکویل ًوبییذ ٍ ثِ ّوشاُ ًبهِ سسوی ثب رکش هٌجغ ٍ ًحَُ تبهیي هبلی آى ثِ هؼبًٍت پژٍّطی
هَسسِ هلی اسسبل ًوبییذ.
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دفتش اسصیبثی فٌبٍسی ،تذٍیي استبًذاسد ٍ تؼشفِ سالهت – هؼبًٍت دسهبى ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
پضضکی

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فزد هسئَل در

دفتش اسصیبثی فٌبٍسی ،تذٍیي استبًذاسد ٍ تؼشفِ سالهت
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عٌَاى طزح

ارسیببی فٌبٍری سالهت هزاقبت تغذیهِ ٍریهذی کبههل )ً (TPNهَساداى بسهرزی در

سبسهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

هعزفی هَضَع ٍ اّویت آى

اّذاف هَرد ًظز طزح

خزٍجی ّبی هَرد اًرظبر طزح

1

 NICUدر هقبیسِ بب رٍش تزکیبی ٍریذی-رٍدُ ای
هشاقجتْبی تغزیِ ای خبظ ،ثِ ػٌَاى ػبهلی کلیذی دس افضایص هیضاى ثقب ٍ ،تکبهل ًَصاداًی کِ ًیبصهٌذ
هشاقجتْبی ٍیژُ ّســتٌذ ،دس ًظش گشفتِ هی ضَد .سضــذ هغض تکبهل ػػجی ًَصاداى ًبسس ٍ ثیوــبس ،تحت
تبثیش سغح حوبیتْبی تغزیِ ای دس عی ّفتِ ّبی اٍل پس اص تَلذ هیجبضــذ ٍ ثیطــتشیي هیضاى سضــذ هغض
ثِ ٍیژُ دس ًَصاداى ًــبسس ،دس دٍساى پس اص تَلذ سٍی هیذّذ (.)5
ًیبصّبی هختلف سضــذ  ،هٌدش ثــِ گًَبگًَی سٍضْب دس هشاقجتْبی تغزیِ ای ًَصاداى ًبسس اص خولِ تغزیِ
سٍدُ ای ،تغزیِ ٍسیذی ٍ تغزیِ کبهل ٍسیذی گطتِ است (.)5
سٍضْبی تغزیِ دس ًَصاداى ًبسس ضــبهل تغزیِ ٍسیذی ٍ تغزیِ سٍدُ ای هیجبضــذ .تغزیِ ٍسیذی ثــشای
حوبیتْبی تغزیِ ای دس ًَصاداى ًــبسس ٍ پشخغش ثــِ کبس هیشٍد ٍ ٌّگبهــی کِ تغزیِ سٍدُ ای اهکبًپزیش
ًجبضذً ،یبصّبی تغزیِ ای ایي ًَصاداى سا ثش عشف هیکٌذ (.)5
لزا هطخع است کِ ثػَست ضفبف ثبیستی اًذیکبسیَى ّبی استفبدُ ،ایوٌی ٍ ػَاسؼ احتوبلی ٍ ًیض سغح
اثشثخطی فٌبٍسی ّبی ًغزیِ ٍسیذی اص خولِ تغزیِ ٍسیذی کبهل ثػَست یک هغبلؼِ خبهؼِ اسصیبثی ضذُ ٍ
ثتَاى اص ایي عشیف ثِ سیبستگزاساى حَصُ سالهت ٍ هتخػیػي عت کَدکبى ٍ تغزیِ دس ایي خػَظ
کوک ضبیبًی سا ًوَد .دس ریل ثِ اّذاف اسصیبثی ایي فٌبٍسی اضبسُ گشدیذُ ضذُ است.
هٌبثغ
1) http://ijnv.ir/article-1-179-fa.pdf
اّذاف کلی  :سٌدص ایوٌی ،اثشثخطی ٍ ّضیٌِ توبم ضذُ هشاقجت تغزیِ ٍسیذی (ًَ )TPNصاداى ثسـتشی

دس  NICUدس هقبیسِ ثب سٍش تشکیجی ٍسیذی-سٍدُ ای
اّذاف اخرصبصی :
 )5سٌدص ایوٌی هشاقجت تغزیِ ٍسیذی کبهل (ًَ )TPNصاداى ثستشی دس  NICUدس هقبیسـِ ثـب
سٍش تشکیجی ٍسیذی-سٍدُ ای
 )7سٌدص اثشثخطی هشاقجت تغزیِ ٍسیذی کبهل (ًَ )TPNصاداى ثستشی دس  NICUدس هقبیسـِ
ثب سٍش تشکیجی ٍسیذی-سٍدُ ای
 )3استخشاج ّضیٌِ توبم ضذُ ٍ اثشات ثَدخِ ای هشاقجـت تغزیـِ ٍسیـذی کبهـل (ً )TPNـَصاداى
ثستشی دس  NICUدس هقبیسِ ثب سٍش تشکیجی ٍسیذی-سٍدُ ای
خشٍخی ایي عشح پژٍّطی ثِ غَست یک گضاسش عشح تحقیقبتی خَاّذ ثَد کِ دس آى اسصیبثی فٌبٍسی
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سالهت هشاقجت تغزیِ ٍسیذی (ًَ )TPNصاداى ثستشی دس  NICUاسائِ خَاّذ گشدیذ.
اًرظبرت اس هجزی در حیي
اجزای طزح (هبًٌذ رٍش کبر ٍ
)...

اًرظبرت اس هجزی پس اس اتوبم

 .5اًدبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجظ ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًدبم ثوَقغ پژٍّص.
 .7ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اغَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اغَل تحقیقبتی دس اًدبم هَضَع
پژٍّص.
 .3استفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب اداسات کل هشثَعِ دس ٍصاست ثْذاضت دسهبى
ٍ آهَصش پضضکی.
 .8ثشگضاسی خلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي اثضاس هغبلؼِ ،عشاحی هغبلؼِ ٍ استفبدُ اص ًتبیح
هغبلؼبت هشتجظ اًدبم ضذُ.
 .1عشاحی هغبلؼِ ٍ هػبحجِ ثب افشاد هغلغ.
 .6ارایه گزارش مطابق با چهارچوب گزارشدهی موسسه ملی تحقیقات سالمت.
اص هدشیبى عشح اًتظبس هی سٍد تب دس صهبى اتوبم عشح گضاسش هجسَط ٍ هشتت ثشای سبصهبى تْیِ ضَد.

طزح (هبًٌذ اقذاهبت کبربست
ًربیج ،هالحظبت اخالقی ٍ
قبًًَی ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًرخبة طزح

ثب تَخِ ثِ اّذاف عشح ٍ خشٍخی ّبی آى ثشای اخشای عشح ،اًتظبست هی سٍد تب هدشیبى عشح دس سضتِ ّبی
هشتجظ تحػیل کشدُ ٍ داسای سبثقِ کبفی دس حیغِ اقتػبد سالهت ٍ اقتػبد داسٍ ثبضٌذ (حضَس هطبٍس تغزیِ
ٍ هتخػع سضتِ عت اعفبل دس تین پژٍّص ضشٍسی هی ثبضذ).
حذاکثش  1هبُ ثؼذ اص تػَیت پشٍپَصال

سقف بَدجِ طزح

سقف بودجه  12میلیون تومان خواهد بود.
_

دٌّذگبى
هذت سهبى اجزای طزح
سبیز تَضیحبت

*فشآیٌذ ثشسسی ،تػَیت ،ػقذ قشاسداد ٍ ًظبست کیفی عشح ّبی پژٍّطی ،ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقبت
سالهت اًدبم هی پزیشد.

