تسوِ تعالی

فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
لطفا فشم صیش سا تشای ّش طشح تطَس جذاگاًِ تکویل ًواییذ ٍ تِ ّوشاُ ًاهِ سسوی تِ هعاًٍت پژٍّطی هَسسِ هلی اسسال ًواییذ.
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

هَسسِ هلی تحمیمات سالهت

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در
سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ
عٌَاى طرح

اسصضیاتی هَاد لاًًَی هشتَط تِ تخص سالهت دس تشًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسعِ کطَس

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

لاًَى تشًاهِ پٌجن تَسعِ پٌجویي لاًَى تَسعِ پس اص پیشٍصی اًمالب اسالهی است .طَل هذت صهاى اجشای ایني لناًَى اص
سال  0931تا پایاى سال  0931تَدُ است ٍ تشای تحمك سٌذ چطن اًذاص  0111تذٍیي گشدیذُ .ایي لاًَى  ۵9۲هنادُ داضنهِ
کِ تعذاد صیادی اص آًْا هشتثط تا تخص سالهت هی تاضٌذّ .ذف اص اجشای طشح فَق اسصضیاتی هَاد هشتَط تِ تخص سنالهت
دس ایي تشًاهِ هی تاضذ.
تشسسی هیضاى هَفمیت هَاد هشتَط تِ تخص سالهت دس تشًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسعِ کطَس ٍ علل هَفمیت ٍ یا پیطشفت کنن
آًْا

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 اًجام تحلیل ریٌفعاى
 جوع آٍسی ،دسهِ تٌذی ٍ تحلیل هسهٌذات دستاسُ الذاهات اًجام ضذُ دس طَل هذت اجشای تشًاهِ
 تعییي ضاخصْای هشتثط تا اسصضیاتی تشًاهِ
 جوع آٍسی ،دسهِ تٌذی ٍ تحلیل دادُ ّای کوی ثاًَی (ضاهل دادُ ّای ثثهی ،پیوایص ّا ٍ  ٍ )...دادُ ّای کیفی
(ضاهل ًظشات هجشیاى ،ریٌفعاى ٍ )...
 تعییي هیضاى پیطشفت تشًاهِ
 تعییي علل هَفمیت ٍ یا پیطشفت کن هَاسد لاًًَی
سعایت صهاىتٌذی دس اسائِ گضاسشّا

اّذاف هَرد ًظر طرح

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای طرح

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم طرح

ازائٍ گصازش وُایی ي مستىدات بٍ اوضمام خالصٍ کازبسدی ()52-3-1
زعایت اماوت ي با ذکس دقیق مىابع ،حفظ محسماوگی اطالعات ،زعایت اماوت ي پسَیص اش َسگًوٍ سًگیسی ي تًزش
دز یافتٍَا
اوتشاز کلیٍ وتایج با وظازت ي تأیید مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت
اوتشاز وتایج طسح دز مجالت علمی ـ پژيَشی
تًجیٍ اَداف دز قالب بسگٍ حمایت طلبی ()Advocacy paper

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

سابقٍ اجسای مطالعات مشابٍ ي مستبط

هذت زهبى اجرای طرح

مدت شمان بسآيزد شدٌ بسای اوجام ایه مطالعٍ َشت ماٌ اش تازیخ عقد قسازداد می باشد.

سقف بَدجِ طرح

بًدجٍ مًزدویاش بسای اوجام ایه مطالعٍ  323میلیًن زیال دز وظسگسفتٍ شدٌ است.

سبیر تَضیحبت

ايلًیت پریسش با پسيپًشالَایی خًاَد بًد کٍ اش کیفیت الشم بسخًزداز باشىد.

*فش آیٌذ تشسسی ،تصَیة ،عمذ لشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای پژٍّطی ،تش اساس فشآیٌذّای تعشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحمیمات سالهت اًجام هی پزیشد.
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