وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تبريخ :
شمبرٌ :

پيًست :

فرم "تقبضبي طرح تحقيقبتي" ()Request for Proposal

طرح َبي پژيَشي مًسسٍ ملي تحقيقبت سالمت جمًُري اسالمي ايران
لطفب فزم سیز را ثزای ّز طزح ثطَر جذاگبًِ تکویل ًوبییذ ٍ ثِ ّوزاُ ًبهِ ثِ هعبًٍت پژٍّطی هَسسِ هلی ارسبل ًوبییذ.
وبم سبزمبن/ياحذ سفبرش دَىذٌ هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت
88991109
وبم ،تلفه ي ايميل فرد مسئًل در
سبزمبن/ياحذ سفبرش دَىذٌ
خبًن دکتز خجیزی
گشارش تَصیفی اس ٍضعیت سالهت ثبرٍری در جوَْری اسالهی ایزاى درسبل 1394
عىًان طرح
معرفي مًضًع ي اَميت آن

سالهت ثبرٍری یکی اس ضزٍرت ّب ٍ پیص ًیبسّبی رسیذى ثِ تَسعِ پبیذار در جَاهع
کًٌَی ثِ ضوبر هی رٍد اس ّویي رٍ در سبل ّبی اخیز جبهعِ جْبًی ثِ هسئلِ سالهت
ثبرٍری اّویت ٍیژُ ای دادُ است ثطَریکِ ضبخصْبی هزتجط ثب سالهت ثبرٍری سًبى
یکی اس هْوتزیي ثخطْبی ارسیبثی کطَرّبی جْبى اس ًظز ٍضعیت سالهت تلقی هی

ضَد.

اَذاف مًرد وظر طرح
خريجي َبي مًرد اوتظبر طرح

ثبتَجِ ثِ اّویت هجبحث هزثَط ثِ ثبرٍری ٍ سیبستْبی کلی جوعیت اثالغی هقبم هعظن
رّجزی هجٌی ثز ارتقب پَیبیی ،ثبلٌذگی ٍ جَاًی ضزٍرت دارد رًٍذ ٍ سطح ثبرٍری در ایزاى
در سبلْبی اخیز ثِ رٍضٌی تجییي ضَد .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ کِ هطبلعِ ضبخص ّبی جوعیت
ٍ سالهت در جوَْری اسالهی ایزاى در سبلّبی  1394 ٍ 1389 ، 1379اًجبم ضذُ
است اس دادُ ّبی ایي هطبلعِ هی تَاى ثزای تْیِ گشارش هذکَر استفبدُ ًوَد.
سطح ٍ رًٍذ ضبخص ّبی ثبرٍری سالهت سًبى ٍ هبدراى (الگَی فزسًذآٍری ،رٍش
تٌظین خبًَادُ ٍ  ...ثِ تفکیک هتغیزّبی دهَگزافیک) کِ اس گشارش هذکَر ثذست هی
آیذ هی تَاًذ ثِ عٌَاى پبیِ ای ثزای ثزًبهِ ریشی ّبی ًظبم سالهت در طی سبل ّبی
آتی هَرد استفبدُ قزار گیزد.
ّذف اس اجزای ایي هطبلعِ تْیِ گشارش تکویلی تَصیفی اس ٍضعیت سالالهت ثالبرٍری در
جوَْری اسالهی ایزاى درسبل  1394هی ثبضذ.
ارائِ گشارش ّب ٍ تحلیل ّبی هزثَط ثِ:
 ثزآٍرد سطح ٍ رًٍذ ثبرٍری در ایزاى-

ثزآٍرد الگَی سٌی ثبرٍری در ایزاى

-

الگَی تعذاد فزسًذاى سًذُ ثذًیب آهذُ ثزای سًبى ) (ECBثز حست سي،
ضْزی/رٍستبیی ،تحصیالت

-

هیشاى ٍ الگَی تٌظین خبًَادُ ثز حست رٍش

-

هیشاى ٍ الگَی تٌظین خبًَادُ ثز حست سي ٍ سبیز ٍیژگیْبی جوعیتی

اوتظبرت از مجري در حيه اجراي

-

ارائِ گشارش طزح هطبثق ثب چبرچَة گشارش دّی هَسسِ

طرح (مبوىذ ريش کبر ي )...

-

استفبدُ اس اثشاری کِ هَسسِ در اختیبر هجزی قزار هی دّذ ( پزسطٌبهِ ّب ٍ
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دستَرعول ّب).
اوتظبرت از مجري پس از اتمبم

-

ثزگشاری سویٌبر ،اًتطبر گشارش در قبلت کتبة ،ثبرگذاری گشارش در ٍةسبیت
هَسسِ.

طرح
-

کلیِ اًتطبرات حبصل اس ًتبیج طزح پس اس تبییذ هَسسِ اًجبم خَاّذ ضذ.

-

 9هبُ پس اس پس اس اًتطبر ًتبیج هَسسِ اختیبر دارد دادُ ّبی پیوبیص سبل
 1394را ثزای تحلیل در دستزس سبیز هحققبى قزار دّذ.

ييژگي َبي اوتخبة طرح

-

سبثقِ تحلیل پیوبیص ّبی خبًَار در سطح هلی یب استبًی

دَىذگبن

-

داضتي داًص ٍ تجزثِ کبفی در سهیٌِ ّبی تخصصی ّوچَى جوعیت ضٌبسی،
جبهعِ ضٌبسی ،سیبستگذاری ٍ هذیزیت ًظبم سالهت

-

سبثقِ گشارش دّی ثِ هَقع ثزای پیوبیص ّبی اًجبم ضذُ

مذت زمبن اجراي طرح

هذت سهبى ثزآٍرد ضذُ ثزای اًجبم ایي هطبلعِ  6هبُ اس تبریخ عقذ قزارداد هی ثبضذ.

سقف بًدجٍ طرح

ثَدجِ هَردًیبس ثزای اًجبم ایي هطبلعِ  500هیلیَى ریبل در ًظزگزفتِ ضذُ است.

سبير تًضيحبت

اٍلَیت پذیزش ثب پزٍپَسالّبیی خَاّذ ثَد کِ اس کیفیت السم ثزخَردار ثبضٌذ.

* فزآیٌذ ثزرسی ،تصَیت ،عقذ قزارداد ٍ ًظبرت کیفی طزح ّبی پژٍّطی ،ثز اسبس فزآیٌذّبی تعزیف ضذُ در هَسسِ هلی
تحقیقبت سالهت اًجبم هی پذیزد.
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