وبم سبزمبن/ياحذ سفبرش دَىذٌ

تًضیح
هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایزاى

مًضًع
وبم ،تلفه ي ایمیل فرد مسئًل در

هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایزاى

سبزمبن/ياحذ سفبرش دَىذٌ
عىًان طرح

ارسیبثی ارتجبط تغییزات الگَی هقذار هصزف خذهبت سالهت ثب ًظبم پزداخت در طزح تحَل
سالهت

معرفی مًضًع ي اَمیت آن

ًظبم سالهت ایزاىّ ،وبًٌذ دیگز ًظبمّبی سالهت ًبکبرآهذیّبیی داضتِ است کِ اس هْنتزیي
اصالحبت اًجبم ضذُ در آى طی سبلّبی اخیز ،طزح تحَل سالهت است .ثخطی اس ایي
ًبکبرآهذیّب ثِ ػلت ًبکبرآهذی ثخص ػزضِ ٍ رفتبر ارایِکٌٌذگبى خذهبت سالهت ایجبد ضذُ
است .تقبضبی القبیی یکی اس هجبحث اقتصبد سالهت است ٍ ثِ هؼٌی تغییز تقبضبی یک ثیوبر تَسط
ارائِ کٌٌذُ خذهت ثزای دریبفت خذهت سالهتی است کِ چیشی جش تفسیز ارائِ کٌٌذُ خذهت اس
ثْتزیي هصلحت ثیوبر است .ایي پذیذُ ،ثبػث ثبال رفتي ّشیٌِّبی سالهت یک کطَر ثذٍى ثْجَد
در ٍضؼیت سالهتی افزاد آى کطَر هیضَد .ضزط السم رخ دادى آى ایي است کِ ثیوبر اطالػبت
کبفی ثزای تؼییي خذهبتی کِ ثْتزیي هصلحت ٍی را درثزدارًذً ،ذاضتِ ثبضذ .لذا ارائِ کٌٌذُ خذهت
هیتَاًذ ثیوبر را ثِ استفبدُ اس خذهبت سالهتی جش آىچِ کِ هصحلت اٍست ،تزغیت ٍ تطَیق
ًوبیذ .در حقیقت اطالػبت کن ثیوبراى ثِ پشضک هؼبلج فزصت ایي را هیدّذ کِ تقبضبی ثیوبر را
ثب تَجِ ثِ هٌبفغ خَدش تغییز دّذ ٍ خَد هتحول ّشیٌِّبی سٌگیي القب کزدى ًطَد .ثب تَجِ ثِ
ایٌکِ افشایص کبراًِ پزداختی ثِ پشضکبى در طی طزح تحَل سالهت ،هیتَاًذ اًگیشُای ثزای
تقبضبی القبیی در پشضکبى ایجبد کٌذ ٍ ّز چِ هقذار افشایص کبراًِ ثیطتز ثبضذ ،ثزای پشضک هؼبلج
ثب ّشیٌِ ثزاثز ثزای القبی تقبضب ثِ ثیوبر ثبثت ،سَد ثیطتزی حبصل هیضَد ،پژٍّص حبضز در ًظز
دارد ثزرسی کٌذ کِ افشایص کبراًِ پزداختی ثِ پشضکی در طی طزح تحَل سالهت ،چِ تبثیزی ثز
هقذار هصزف خذهبت(سزپبیی ٍ ثستزی) اس سَی پشضک هؼبلج ثز ثیوبر را داضتِ است.
ّذف کلی:
تؼییي ٍ هقبیسِ تغییزات الگَی هقذار هصزف خذهبت سالهت ثب ثیطتزیي تغییز در پزداخت کبراًِ ٍ
ثذٍى تغییز کبراًِ قجل ٍ ثؼذ اس تغییزات کبراًِ پزداختی ثِ پشضکبى در طی طزح تحَل سالهت
اّذاف فزػی:
 .1ضٌبسبیی تغییزات کبراًِ خذهبت سالهتی ثؼذ اس طزح تحَل سالهت
 .2تؼییي ٍ هقبیسِ تغییزات الگَی هقذار هصزف خذهبت سالهت ثب ثیطتزیي تغییز در پزداخت
کبراًِ ٍ ثذٍى تغییز کبراًِ قجل ٍ ثؼذ اس تغییزات کبراًِ پزداختی ثِ پشضکبى در طی طزح
تحَل سالهت ثز اسبس ٍیژگی ّبی فزدی پشضکبى هؼبلج
 .3تؼییي ٍ هقبیسِ تغییزات الگَی هقذار هصزف خذهبت سالهت ثب ثیطتزیي تغییز در پزداخت
کبراًِ ٍ ثذٍى تغییز کبراًِ قجل ٍ ثؼذ اس تغییزات کبراًِ پزداختی ثِ پشضکبى در طی طزح
تحَل سالهت ثز اسبس ٍیژگیّبی فزدی ثیوبراى گیزًذُ خذهت
 .4تؼییي ٍ هقبیسِ تغییزات الگَی هقذار هصزف خذهبت سالهت ثب ثیطتزیي تغییز در پزداخت
کبراًِ ٍ ثذٍى تغییز کبراًِ قجل ٍ ثؼذ اس تغییزات کبراًِ پزداختی ثِ پشضکبى در طی طزح
تحَل سالهت ثز اسبس ٍیژگی ّبی خذهت هَرد ثزرسی
ّذف کبرثزدی:
ثب تَجِ تحَالت اخیز ًظبم سالهت ایزاى ،ایي پژٍّص در ًظز دارد ثِ ثزرسی یکی اس ثشرگتزیي
اصالحبت ًظبم سالهت ایزاى ثپزداسد ٍ ،ثب ضٌبخت یکی اس اثؼبد ایي سیبست گبمّبیی جْت ارتقب

اَذاف مًرد وظر طرح

1

خريجی َبی مًرد اوتظبر طرح
اوتظبرت از مجری در حیه اجرای
طرح (مبوىذ ريش کبر ي )...

اوتظبرت از مجری پس از اتمبم
طرح (مبوىذ اقذامبت کبربست

اجزای آى ثزای سطَح ثبالدستی ،هیبًی ٍ پبییي دستی هؼزفی کٌذ ٍ .ایي هذکَر اس طزیق ضٌبخت
هسئلِ ،کِ اٍلیي گبم ثزای ثزطزف ًوَدى آى اًجبم هیضَد.
خزٍجی هَرد اًتظبر ایي طزح پژٍّطی ،یک گشارش طزح تحقیقبتی خَاّذ ثَد.
 .1اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هزتجط ثب هَضَع ٍ پذیزش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثوَقغ
پژٍّص.
 .2ثزرسی ٍ تحقیقبت کبفی در چبرچَة اصَل ٍ هَاسیي ػلوـی ٍ رػبیـت اصـَل تحقیقـبتی در
اًجـبم هَضـَع پژٍّص.
 .3استفبدُ اس ظزفیتْبی ػلوی کطَر ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب ادارات کل هزثَطِ در ٍسارت
ثْذاضت ٍ سبسهبى ّبی ثیوِ گز.
 .4ثزگشاری جلسبت کبرضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي اثشار هطبلؼِ ،طزاحی هطبلؼِ ٍ
استفبدُ اس ًتبیج هطبلؼبت هزتجط اًجبم ضذُ.
 .5طزاحی هطبلؼِ ٍ هصبحجِ ثب افزاد هطلغ.
 .6ارایِ گشارش هطبثق ثب چْبرچَة گشارضذّی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت.
هجزی هَظف است ّفتِ ای یک ثبر هَسسِ را در جزیبى اقذاهبت خَد قزاردادُ ٍ در هَاردی کِ
در ثزًبهِ سهبىثٌذی هطخص ضذُ است گشارش پیطزفت کبر خَد را ثِ هَسسِ تحَیل ًوبیذ.
اس هجزیبى طزح اًتظبر هی رٍد تب در سهبى اتوبم طزح گشارش هجسَط ٍ هزتت ثزای سبسهبى تْیِ
ضَد.

وتبیج ،مالحظبت اخالقی ي قبوًوی
ي )...
يیژگی َبی اوتخبة طرح

ثب تَجِ ثِ اّذاف طزح ٍ خزٍجی ّبی آى ثزای اجزای طزح ،اًتظبر هی رٍد تب هجزیبى طزح در
رضتِ ّبی هزتجط تحصیل کزدُ ٍ دارای سبثقِ کبفی در سهیٌِ اقتصبد سالهت ثبضٌذ.

مذت زمبن اجرای طرح

 6هبُ

سقف بًدجٍ طرح

 100/000/000/-ریبل

دَىذگبن

سبیر تًضیحبت

2

