تؼوِ تؼالی

فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
لغفا فشم صیش سا تشای ّش عشح تغَس جذاگاًِ تکویل ًواییذ ٍ تِ ّوشاُ ًاهِ سػوی تا رکش هٌثغ ٍ ًحَُ تاهیي هالی آى تِ هؼاًٍت پظٍّـی
هَػؼِ هلی اسػال ًواییذ.
تَضیح

هَضَع
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

هَػؼِ هلی تحمیمات ػالهت ایشاى

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در

-

سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ
عٌَاى طرح
هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

اّذاف هَرد ًظر طرح

ًقص جبیگبُ اجتوبعی-اقتصبدی در هصرف خذهبت بستری سبلوٌذاى بب تَجِ بِ طررح
تحَل ًظبم سالهت
تغییشات چـوگیش دس ػاختاس جوؼیت ایشاى تِ ّوشاُ سؿذ خذهات تْذاؿتی دسهاًی ٍ استماء ؿاخلْای
تَػؼِ اًؼاًی تِ ػٌَاى ػَاهلی تاثیشگزاس دس افضایؾ اهیذ تِ صًذگی ٍ سؿذ جوؼیت ػالوٌذ اص یکؼَ ٍ ،ؿیَع
گؼتشدُ تیواسیْای ًَپذیذ تا تاس هالی ػٌگیي ٍ فمذاى حوایتْای اجتواػی الصم ٍ کافی ،پشػـْای هختلفی
سا دس ایي ػشكِ تشای هذیشیت ًظام ػالهت عشح ًوَدُ اػت:
 آیا تیواسی ّای گزاس اپیذهیَلَیك تش جوؼیت ػالوٌذاى ػلغِ داسد؟ آیا الگَّای تیواسی دس گشٍُ ّای ػٌی هتفاٍت ػالوٌذاى ٍ ًیض تش اػاع جٌغ یکؼاى اػت؟ آیا خاػتگاُ ٍ هٌضلت التلادی اجتواػی(عثمِ اجتواػی) دس ًَع تیواسی ّای هؼلظ دس ػالوٌذاىتاثیش داسد؟
ػٌجؾ الگَی هلشف خذهات تْذاؿتی دسهاًی ،تَیظُ خذهات تؼتشی هی تَاًذ تِ ًَػی دس تثییي ٍ
پاػخگَیی تِ ػَاالت فَق کوك کٌذ .چشا کِ هلشف ،تاالخق هلشف جوؼی دس ػیي حالی کِ هی تَاًذ
تیاًگش هیضاى ؿیَع تیواسی دس الیِ ّای هختلف جوؼیت ػالوٌذ اػن اص صى ٍ هشد تاؿذ ،تِ ًَػی هی تَاًذ
تیاًگش دػتشػی ٍ توکي هالی ٍ خاػتگاُ عثماتی آًْا ًیض تاؿذ.
دس ساػتای ّذف اكلی عشح تحَل ًظام ػالهت کِ کاّؾ پشداخت اص جیة تیواساى ٍ تحمك اّذاف
تشًاهِ ّای کالى ٍ تَػؼِ هی تاؿذ ،ػالوٌذاى تِ ػٌَاى گشٍّی کِ هلشف کٌٌذُ تمشیثا هؼتوش خذهات
ػالهت تَیظُ خذهات تؼتشی هی تاؿٌذ ٍ اص ایي لحاػ هی تَاًٌذ تخؾ ٍػیؼی اص تاس هالی تحویل ؿذُ تِ
ًظام ػالهت سا تشػْذُ تگیشًذ ؿایؼتِ تشسػی هی تاؿذ .ػالٍُ تشایي ػالوٌذاى گشٍُ جوؼیتی ّوگَى ٍ
یکذػتی ًثَدُ ٍ تا دسجات هختلفی اص فمش ٍ غٌا ٍ ػالهت ٍ تیواسی دس هٌاعك هختلف ؿوال ٍ جٌَب ؿْش
سٍصگاس هی گزساًٌذ .ؿٌاػایی الگَّای هلشف ٍ ٍیظگی ّای التلادی-اجتواػی ایي گشٍُ اص جوؼیت هی
تَاًذ دس ساػتای تاهیي تْتش خذهات ،کاّؾ ّضیٌِ ّا ٍ کاستشد تْتش هٌاتغ هالی رخیشُ ؿذُ دس ػشكِ ّای
دیگش دس ػغَح هختلف ًظام کوك ًوایذ .ایي پظٍّؾ تِ هٌظَس ؿفاف کشدى هجوَػِ ای کالى اص
هتغیشّای هَثش تش هلشف ٍ ػالهت ػالوٌذاى عشاحی ؿذُ اػت ٍ تش آى اػت تا تا "هغالؼِ ٍ تحلیل
الگَّای هلشف خذهات تیواسػتاًی تؼتشی تیي ػالوٌذاى سا تشاػاع جٌغ ٍ جایگاُ اجتواػی-التلادی
آًْا" تلَیش سٍؿٌی اص فشایٌذّای حاکن تش ایي ػشكِ اسائِ ًوایذ .تِ ایي اهیذ کِ هٌاتغ ًظام ػالهت تِ
عَس کاساهذ تشای سفاُ جوؼیت هَسد اػتفادُ لشاس گیشد.
تا تَجِ تِ هاّیت ػلؼلِ هشاتثی یا چٌذػغحی اثش هَلؼیت اجتواػی-التلادی ( Socio-Economic
 )Positionسٍی ػالهت ٍ هلشف خذهات ػالهت ،عشح پظٍّؾ حاضش ،تِ كَست تحلیل چٌذػغحی
( )Multilevel Analysisخَاّذ تَد ،SEP .هتغیش هؼتمل اكلی ایي هغالؼِ هی تاؿذ کِ خَد داسای
هَلفِ ّای هتؼذدی ّؼت کِ هْوتشیي هَلفِ یا ؿاکلِ آى عثمِ اجتواػی اػت .ایي هَلفِ ،تِ ّوشاُ هَلفِ
ّای دیگش اص جولِ دسآهذ ،ؿغل ،تحلیالت ،هؼکي ٍ  ...عی پشػؾ ًاهِ ای تشای گشٍُ ّذف هغالؼِ
هؼتثشػاصی ٍ تشای اًذاصُ گیشی جایگاُ اجتواػی-التلادی ػالوٌذاى تِ کاس خَاّذ سفت .دسًتیجِ ،تِ عَس

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

خالكِ هشاحل صیش لاتل اًجام خَاّذ تَد:
فاص اٍل :جؼتجَی ػیؼتواتیك دسخلَف اًَاع سٍؽ ّا ٍ ؿاخق ّای تِ کاس سفتِ تشای اًذاصُ گیشی
جایگاُ اجتواػی-التلادی دس ایشاى ٍ جْاى تشای جوؼیت ػالوٌذ
فاص دٍم :تذٍیي پشػؾ ًاهِ ػٌجؾ جایگاُ اجتواػی-التلادی تشای ػالوٌذاى ٍ سٍاًؼٌجی پشػؾ ًاهِ
(تؼییي پایایی ٍ سٍایی آى)
فاص ػَم ،هغالؼِ کوی دس دٍ گام :گام اٍل ،جوغ آٍسی اعالػات جْت اًذاصُ گیشی جایگاُ اجتواػی-
التلادی تِ كَست همغؼی اص عشیك هلاحثِ حضَسی تا ًوًَِ ّای هؼشف جاهؼِ آهاسی ٍ ،اعالػات
هشتَط تِ هلشف خذهات تؼتشی ػالوٌذاى تا اػتفادُ اص دادُ ّای ػیؼتن ّای اعالػات تیواسػتاًی
( ،)HISگام دٍم :تحلیل ػلؼلِ هشاتثی یا چٌذ ػغحی اعالػات تشای ػغ فشد ،خاًَاس ٍ هٌغمِ/هحلِ
اّذاف کلی  :تثییي چٌذ ػغحی ًمؾ جایگاُ اجتواػی-التلادی دس هلشف خذهات تؼتشی ػالوٌذاى دس
ؿْش تْشاى تا تَجِ تِ عشح تحَل ًظام ػالهت
اّذاف اختلاكی :
 تذٍیي ٍ هؼتثشػاصی پشػؾ ًاهِ اًذاصُ گیشی جایگاُ اجتواػی-التلادی ػالوٌذاى. تؼییي تاثیش ػَاهل اجتواػی-التلادی ػغ فشدی تشالگَی تیواسی ٍ هلشف خذهات تؼتشیػالوٌذاى دس تؼتش اجشای تشًاهِ کاّؾ پشداخت اص جیة عشح تحَل ًظام ػالهت دس ؿْش تْشاى.
 تؼییي تاثیش ػَاهل اجتواػی-التلادی ػغ خاًَاس تش الگَی تیواسی ٍ هلشف خذهات تؼتشیػالوٌذاى دس تؼتش اجشای تشًاهِ کاّؾ پشداخت اص جیة عشح تحَل ًظام ػالهت دس ؿْش تْشاى.
 تؼییي تاثیش ػَاهل اجتواػی-التلادی ػغ هٌغمِ/هحلِ تش الگَی تیواسی ٍ هلشف خذهات تؼتشیػالوٌذاى دس تؼتش اجشای تشًاهِ کاّؾ پشداخت اص جیة عشح تحَل ًظام ػالهت دس ؿْش تْشاى.
خشٍجی ایي عشح پظٍّـی ،یك گضاسؽ عشح تحمیماتی خَاّذ تَد کِ دسآى اثش هتغیشّای جایگاُ اجتواػی-
التلادی ( )Socio-Economic Positionتش سٍی هلشف خذهات تؼتشی ػالوٌذاى دس ؿْش تْشاى تِ
كَست ػلؼلِ هشاتثی یا چٌذػغحی ( )Multi-Levelدس ػغ فشدی ،خاًَاس ٍ هٌغمِ جغشافیایی تؼییي خَاّذ
ؿذ.

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

اص هجشیاى عشح اًتظاس هی سٍد تا تِ تشًاهِ صهاًثٌذی عشح ،تِ اكَل اخالق پظٍّؾ ٍ سٍؽ ّای ًظاهٌذ
ػلوی پایثٌذ تَدُ ٍ اس تْتشیي ؿَاّذ تشای عشاحی ٍ اجشای عشح تْشُ جَیٌذ.

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

اص هجشیاى عشح اًتظاس هی سٍد تا دس پایاى عشح ،گضاسؿی ًظاهٌذ ٍ دس چاسچَب هلَب تشای ػاصهاى تْیِ
ًوَدُ ،پیـٌْادات ػولی تشای دیٌفؼاى دس ػاصهاى ّای هختلف هشتثظ اسائِ ًوایٌذّ .وچٌیي تا اًجام
پظٍّؾ یِ كَست ًَآٍساًِ دس عشاحی ٍ سٍؽ هغالؼِ تِ گؼتشؽ ٍ تَػؼِ داًؾ دس ایي صهیٌِ کوك
ًوایٌذ.

طرح (هبًٌذ رٍش کبر ٍ )...
طرح (هبًٌذ اقذاهبت کبربست
ًتبیج ،هالحظبت اخالقی ٍ قبًًَی
ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح

تا تَجِ تِ اّذاف عشح ،اًتظاس هی سٍد تا هجشیاى عشح اص داًؾ ٍ تجشتِ الصم دس صهیٌِ ّای تخللی
هشتثظ ّوچَى جاهؼِ ؿٌاػی ،ػالوٌذؿٌاػی ،ػیاػت گزاسی ٍ هذیشیت ًظام ػالهت تشخَسداس تَدُ ٍ ًیض
داسای آؿٌایی ٍ ػَاتك هؼتثش دسخلَف هتذٍلَطی پظٍّؾ دس ػشكِ ػالهت تاؿٌذ.
حذاکثش  12هاُ تؼذ اص تلَیة پشٍپَصال

سقف بَدجِ طرح

 000هیلیَى سیال

سبیر تَضیحبت

_

دٌّذگبى
هذت زهبى اجرای طرح

*فشآیٌذ تشسػی ،تلَیة ،ػمذ لشاسداد ٍ ًظاست کیفی عشح ّای پظٍّـی ،تش اػاع فشآیٌذّای تؼشیف ؿذُ دس هَػؼِ هلی تحمیمات
ػالهت اًجام هی پزیشد.

