ثؼوِ 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 سػوی ثب رکش هٌجع ٍ ًحَُ تبهیي هبلی آى ثِ هعبًٍت پظٍّـی هَػؼِ
هلی اسػبل ًوبییذ
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی /هعبًٍت ثْذاؿت /هشکض هذیشیت ؿجکِ

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در
سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ
ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در
هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت
عٌَاى طرح

ارسیابی نظام آموسشی مزاقبین سالمت خانواده ،روانشناسان و کارشناسان تغذیه
به کار گزفته شده در طزح تحول حوسه بهداشت

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

تَجِ ثِ کبسکٌبى ٍ تَاًوٌذػبصی آًْب ثِ عٌَاى ثضسگتشیي ٍ هْمنتمشیي ػمشهبیِ ٍ داسایمی ػمبصهبى
پذیذُای اػت کِ دس دٍ دِّ اخیش اّویت ثؼیبسی یبفتِ اػت .لزا ثب تَجِ ثمِ تعشیمج جذیمذ ثمشای
کبسکٌبى ٍاحذّبی اسایِ خذهت دس طشح تحَل حَصُ بهداشت (ثشًبهمِ تمبهیي ٍ گؼمتشؽ هشابجمت
ّبی اٍلیِ ػالهت اص طشیق تقَیت ؿجکِ ثْذاؿت ٍ دسهبى دس هٌبطق ؿْشی) یکی اص ساّجشدّمبی
هْن پیؾ ثیٌی ؿذُ ثشای اسایِ خذهبت ًَیي ػالهت دس هٌبطق ؿْشی ،تْیِ ثؼتِ آهَصؿی ثمشای
آهَصؽ کبسداًبى/کبسؿٌبػبى ثْذاؿتی (ؿبهل :ثْذاؿت عوَهی ،ثْذاؿت خبًَادُ ،هجبسصُ ثب ثیوبسی-
ّمممب ،پشػمممتبس ٍ هبهمممب) ثمممِ هٌامممَس تجمممذیل آًمممبى ثمممِ کبسداى/کبسؿمممٌبع ٌذپیـمممِ ثمممِ
عٌَاى"کبرداى/کبرشنٌب هرابنت سنالهت ونبًَادُ" تَػم هعبًٍمت ثْذاؿمت ٍصاست
ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی ٍ اجشای آى تَػ ػتبد هعبًٍت ثْذاؿت ٍ داًـگبُّمبی علمَم
پضؿکی هیثبؿذ .ایي ثشًبهِ آهَصؿی دس دٍ هشحلِ پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت تب ًیشٍّبی اؿمبسُ ؿمذُ دس
بجل ٍ حیي خذهت ،آهَصؽّبی هَسد ًیبص ثشای اًجبم ٍظبیج تعشیج ؿذُ خمَد سا دسیبفمت ًوبیٌمذ.
ثٌبثشایي یکی اص پشٍطُ ّبی تعشیج ؿذُ ثشای اسصیبثی طشح تحَل ػالهت حمَصُ ثْذاؿمت ،اسصیمبثی
ًابم آهَصؿی ًیشٍّبی اؿبسُ ؿذُ هی ثبؿذ .ایي ثشًبهِ ثشاػبع طشح دسع خبف اسایِ هیؿَد.

اّذاف هَرد ًظر طرح

ّذف کلی :
استقبی ًابم آهَصؿی ٍ تَاًوٌذػبصی کبسکٌبى ثمِ کمبس گشفتمِ ؿمذُ دس ثشًبهمِ تمبهیي ٍ
گؼتشؽ هشابجت ّبی اٍلیِ ػالهت اص طشیق تقَیت ؿجکِ ثْذاؿت ٍ دسهبى دس هٌمبطق
ؿْشی
اّذاف اختلبكی:
 اسصیبثی طشح دسعّبی اسایِ ؿذُ دس ثشًبهِ آهَصؿی هشابجیي ػالهت ،روانشناسان
و کارشناسان تغذیه به کار گزفته شده در طزح تحول حوسه بهداشت

 ارسیابی محیط آموسشی ،در دستزس بودن مواد آموسشی ارایه شده دس ثشًبهِ
آهَصؿی هشابجیي ػالهت ،روانشناسان و کارشناسان تغذیه به کار گزفته شده در
طزح تحول حوسه بهداشت
 ارسیابی آموسش دهندگان دس ثشًبهِ آهَصؿی هشابجیي ػالهت ،روانشناسان و
کارشناسان تغذیه به کار گزفته شده در طزح تحول حوسه بهداشت







اسصیبثی هیضاى داًؾ ًبؿی اص فشاگیشی ثؼتِ ّبی آهَصؿی اسایِ ؿذُ ثِ تفکیک ّش
یک اص سدُ ّبی ؿغلی
اسصیبثی هیضاى هْبستّبی کؼت ؿذُ ًبؿی اص اسایِ ثؼتِّبی آهَصؿی اسایِ ؿذُ
ثِ تفکیک ّش یک اص سدُّبی ؿغلی
اسصیبثی هیضاى استقبی تَاًوٌذی ّبی اًگیضؿی ًبؿی اص اجشای ثؼتِّبی آهَصؿی
ثِ تفکیک ّش یک اص سدُ ّبی ؿغلی
تعییي خالّبی داًـیً ،گشؿی ٍ هْبستی ثِ تفکیک ّش یک اص سدُ ّبی ؿغلی
تعییي ًقمب عمعج آهَصؿمی دس حیطمِ ّمبی سػمبًِ ّمبی آهَصؿمی ،ػمبختبس ٍ
ثشًبهِّبی آهَصؿی ( طشح دسع) اص دیذگبُ ّش یک اص سدُ ّبی ؿغلی

ّذف کبسثشدی:

ورٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 تعییي ٍععیت ٍ بلؾ ّبی هَجَد دس ًابم آهَصؿی ٍ اسایِ ساُ کبسّب ثشای اكالح
فشایٌذ ّبی ًابم آهَصؿی هَجَد
گضاسؽ طشح هطبثق ثب اّذاف اسائِ ؿذُ دس پشٍپَصال ؿبهل هَاسد صیش:
 ثشسػی ٍ تعییي بلـْبی فشایٌذّبی ًابم آهَصؿی کبسکٌبى ثکبس گشفتِ ؿذُ دس ثشًبهِ
تبهیي ٍ گؼتشؽ هشابجت ّبی اٍلیِ ػالهت اص طشیق تقَیت ؿجکِ ثْذاؿت ٍ دسهبى دس
هٌبطق ؿْشی
 اسایِ ساّکبس ّبی عولی ثشای استقبی فشایٌذ ّبی ًابم آهَصؿی اؿبسُ ؿذُ ثِ تفکیک ّش
یک اص سدُ ّبی ؿغلی

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای
طرح (هبًٌذ رٍش کبر ٍ )...







اًتظبرت از هجری پس از اتوبم
طرح (هبًٌذ ابذاهبت کبرثست ًتبیج،
هالحظبت اوالبی ٍ ببًًَی ٍ )...

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

هذت زهبى اجرای طرح









 6هبُ

ثشسػی هتَى داخلی ٍ خبسجی دس خلَف هَعَع تحقیق
ثشسػی ؿشح ٍظبیج ٍ تَاًوٌذی ّبی هَسد اًتابس دس اًجبم ؿشح ٍظبیج ثشای ّش یک اص
سدُّبی ؿغلی اؿبسُ ؿذُ
تْیِ ٍ تذٍیي طشح فٌی ٍ اػتبًذاسدّبی اًجبم ثشسػی ثشای ّش یک اص فشایٌذّبی ًابم
آهَصؿی دس حیطِ ّبی داًـیً ،گشؿی ٍ هْبستی ثشای ّش یک اص سدُ ّبی ؿغلی
تْیِ اثضاس اػتبًذاسد هَسد ًیبص ؿبهل ک لیؼت ٍ پشػـٌبهِّب ٍ دػتَسعولّبی هشثَطِ
اًتخبة ًوًَِ تلبدفی اص ّش یک اص سدُ ّبی ؿغلی هَسد ًاش اص ّش داًـگبُ
اسائِ گضاسؽ ّبی پیـشفت اجشای طشح ّش دٍ هبُ یکجبس
اًجبم طشح هطبثق ثب فشایٌذ پیؾ ثیٌی ؿذُ دس پشٍپَصال تبییذ ؿذُ
اًجبم طشح دس هْلت دس ًاش گشفتِ ؿذُ
عذم ًـش ًتبیج طشح بجل اص تحَیل ثِ هشکض هذیشیت ؿجکِ
اسائِ گضاسؽ ًْبیی پغ اص تبییذ ًتبیج تَػ هشکض هذیشیت ؿجکِ
آؿٌبیی کبهل ثب ًابم طشح تحَل ػالهت ٍ اثعبد هختلج آى
تجشثِ اًجبم تحقیقبت هلی دس ایي خلَف
داسا ثَدى تخلق ٍ تجشثِ ٍ ػبثقِ کبسی دس حَصُ ثْذاؿت

سقف ثَدجِ طرح

 000هیلیَى سیبل

سبیر تَضیحبت

ثشای اًجبم ایي پشٍطُ اسصیبثی الصهؼت دس ػتبد ٍ هحی اًجبم گیشد.
ثشای تْیِ پشٍپَصال ثب هؼئَل هشثَ توبع حبكل ًوبییذ.

