ثسوِ تؼبلی

فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
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.
هَضَع
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش

تَضیح
ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی /هؼبًٍت ثْذاضت /هشکض هذیشیت ضجکِ

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

اّذاف هَرد ًظر طرح

تعییي قیوت توبم شذُ خذهبت ثرحست ٍاحذّبی ارایِ دٌّذُ خذهت در ٍاحذّبی
ًظبم شجکِ (ثراسبس زهبًجٌذی هبُ ٍ سبل)
ّذف ًْبیی ًظبم سالهت ّش کطَس ،استمب سغح سالهت هشدم ٍ ثشلشاسی ػذالت ثْذاضتی است .ثب
تَخِ ثِ هحذٍدیت هٌبثغ ٍ ًیبصّبی ًبهحذٍد ثِ خػَظ دس صهیٌِ خذهبت ثْذاضتی ٍ دسهبًی ٍ
ًمص هْن ثْذاضت ٍ دسهبى دس سالهت افشاد خبهؼِ ،هسألِ تخػیع هٌبثغ هحذٍد دس حَصُ سالهت
حبئض اّویت هیثبضذ .ػذم تَاصى ثیي هٌبثغ ٍ تمبضب ثشای خذهبت اص هطکالت ًظبم سالهت ایشاى
ًیض هیثبضذ ٍ همبهبت ٍصاست ثْذاضت ًیض اص ضشٍست ٍضغ اٍلَیتّب هغبثك ثب هٌبثغ هحذٍد آگبّی
یبفتِاًذ .دس ایي ساستب یکی اص هطکالت ثخص ثْذاضت ٍ دغذغِ ٍ ًگشاًی هذیشاى ثْذاضتی هسئلِ
ّضیٌِ توبم ضذُ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی است .ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ ایي ضبخع هْن اٍلیي
سّیبفت کبسثشدی ایي است کِ ّضیٌِّبی سشاًِ ثْذاضتی دسهبًی سشپبیی چمذس است ٍ ثغَس
هتَسظ ّضیٌِ یک خبًِ ثْذاضت ٍ یک هشکض ثْذاضتی دسهبًی ضْشی ٍ سٍستبیی دس سبل چمذس
است ٍ چِ سْوی اص ّضیٌِ سشاًِ فَق سا ایي ٍاحذّب کِ ثیطتشیي ًمص سا دس تبهیي سالهتی هشدم
داسًذ ثِ خَد اختػبظ هیدٌّذ؟
لزا ثِ ًظش هیسسذ اسصیبثی ٍضؼیت لیوت توبم ضذُ خذهبت ثِ تفکیک ٍاحذّبی اسائِ دٌّذُ
خذهت داسای اّویت هی ثبضذ.
دس صهیٌِ سٍشّبی ّضیٌِیبثی ٍ عجمِثٌذی ّضیٌِ ثشاحتی هیتَاى گضاسضْبی هبلی ٍ حسابثذاسی سا
دس همبعغ صهبًی هَسد ًظش فشاّن ًوَد ٍ یب ثب هشاخؼِ ثِ حسبةّبی هؼیي ٍ تفضیلی الاالم تطاکیل
دٌّذُ ّش کذام اص حسبثْبی هبلی سا ثِ تفکیک استخشاج ًوَد .دس صهیٌِ سٍضااّابی ّضیٌاِ یابثی ٍ
هحبسجِ ثْبی توبم ضذُ دس ثخطْبی تَلیذی ٍ خذهبتی تبثحبل سٍضاْبی هتؼاذدی هغاشح ٍ ثکابس
گشفتِ ضذُ است کِ "سیستن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فؼبلیت" یکی اص ایي سٍضْب هیثبضذ .ایي سیستن
ایي لبثلیت سا داسد تب ػالٍُ ثش عجمِثٌذی ّضیٌِّب ٍ تؼییي لیوت توبم ضذُ خذهبت ،اعالػبت خبًجی
سا ثشای ثْجَد ػولیبت دس اختیبس تػوین گیشًذگبى لشاس دّذ ٍ صهیٌِ ایدبد هذیشیت ثش هجٌبی فؼبلیات
سا فشاّن سبصدّ .ذف اص ایي پژٍّص استخشاج لیوت توبم ضذُ ّش یک اص خذهبت اسایِ ضذُ دس ثستِ

خذهتی سغَح هختلف ضجکِ یْذاضتی کطَس اص عشیك سٍشّبی ػلوی کبسساٌدی ٍ صهابىساٌدی
هی ثبضذ.
اّذاف کلی :هحبسجِ ّضیٌِ توبم ضذُ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی ثِ تفکیک ٍاحذّبی اسائِ دٌّذُ
خذهت دس هٌبعك سٍستبیی ،ضْشی ،حبضیِ ضْش (دس کل کطَس ٍ استبى آرسثبیدبى ضشلی)
اّذاف اختصبصی:
 )1هحبسجِ ّضیٌِ توبم ضذُ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی دس ًوًَِ خبًِ ثْذاضتّاب دس هٌابعك
سٍستبیی
 )2هحبسجِ ّضیٌِ توبم ضذُ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی دس ًوًَِّبی هشاکض ثْذاضتی دسهابًی
سٍستبیی دس هٌبعك سٍستبیی
 )3هحبسجِ ّضیٌِ توبم ضذُ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی پبیگبُّبی سالهت ثِ تفکیک هٌبعك
ضْشی /حبضیِضْش (ثِ تفکیک کل کطَس ٍ استبى آرسثبیدبى ضشلی)
 )4هحبسجِ ّضیٌِ توبم ضذُ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی هشاکض سالهت خبهؼِ/هدتوغ ساالهت
ثِ تفکیک هٌبعك ضْشی ،حبضیِ ضْش ٍ آرسثبیدبى ضشلی
خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح گضاسضی هحبسجِ ّضیٌِ توبم ضذُ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی ثِ تفکیک ٍاحذّبی اسائِ دٌّذُ خذهت
دس هٌبعك سٍستبیی ،ضْشی ٍ حبضیِ ضْش (کل کطَس ٍ استبى آرسثبیدبى ضشلی)
اًتظبرت از هجری در حیي
اجرای طرح (هبًٌذ رٍش کبر
ٍ )...

اًتظبرت از هجری پس از
اتوبم طرح (هبًٌذ اقذاهبت
کبرثست ًتبیج ،هالحظبت
اخالقی ٍ قبًًَی ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح

 .1اًدبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجظ ثب هَضَع ٍ پازیشش هسائَلیت کوای ٍ کیفای ٍ اًدابم ثوَلاغ
پژٍّص.
 .2ثشسسی هتَى ٍ تحمیمبت کبفی دس چبسچَة اغَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اغَل تحمیمبتی دس
اًدبم هَضَع پژٍّص.
 .3استفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب اداسات کل هشثَعِ دس ٍصاست
ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی.
 .4ثشگضاسی خلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي اثضاس هغبلؼِ ،عشاحی هغبلؼِ ٍ استفبدُ
اص ًتبیح هغبلؼبت هشتجظ اًدبم ضذُ.
 .5تْیِ ًوًَِ کبفی ٍاحذ ّبی اسایِ خذهبت ٍ ستبد ّبی ضْشستبى ٍ داًطگبُ اص ّشیک اص هٌبعك
هَسد هغبلؼِ
 .6عشاحی اثضاس خوغ آٍسی اعالػبت ّضیٌِ خذهبت ضبهل (هَاد اٍلیِ ،داسٍٍ ،اکسي تدْیضات ٍ
ًیشٍی اًسبًی ثش هجٌبی هتَسظ صهبى غشف ضذُ ثشای اًدبم خذهبت سالهت)
 .7تْیِ دستَس ػول اثضاس خوغ آٍسی
 .8تْیِ ثستِ آهَصضی ثشای خوغ آٍسی کٌٌذگبى دادُ ّب
 .9تْیِ پشٍتَکل تضویي کیفیت دادُ ّب
 .10تْیِ ًشم افضاس ثشای ٍسٍد دادّب
 .11تْیِ پشٍتَکل تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب

 اسائِ گضاسش ّبی پیطشفت اخشای عشح ّش دٍ هبُ یکجبس
 اًدبم عشح هغبثك ثب فشایٌذ پیص ثیٌی ضذُ دس پشٍپَصال تبییذ ضذُ
 اًدبم عشح دس هْلت دس ًظش گشفتِ ضذُ
 ػذم ًطش ًتبیح عشح لجل اص تحَیل ثِ هشکض هذیشیت ضجکِ
اسائِ گضاسش ًْبیی پس اص تبییذ ًتبیح تَسظ هشکض هذیشیت ضجکِ
 آضٌبیی کبهل ثب ًظبم عشح تحَل سالهت ٍ اثؼبد هختلف آى

هذت زهبى اجرای طرح

 تدشثِ اًدبم تحمیمبت هلی دس ایي خػَظ
داسا ثَدى تخػع ٍ تدشثِ ٍ سبثمِ کبسی دس حَصُ ثْذاضت
حذاکثش  6هبُ ثؼذ اص تػَیت پشٍپَصال

سقف ثَدجِ طرح

 051میلیون ریال

سبیر تَضیحبت

ثشای تْیِ پشٍپَصال ثب هسئَل هشثَط توبس حبغل ًوبییذ.

دٌّذگبى

*فشآیٌذ ثشسسی ،تػَیت ،ػمذ لشاسداد ٍ ًظبست کیفی عشح ّبی پژٍّطی ،ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحمیمبت
سالهت اًدبم هی پزیشد.

