بسمٍ تعالی

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

مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در

دبیسخاوٍ دیدٌ باوی سالمت

ٍاحذ سفبرش دٌّذُ
عٌَاى طرح

تديیه پسيتکل پیمایص َای ملی

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

تقَین هطالعات دیدُ باًی سالهت در ٍزارت بْداشت درهاى ٍ آهَزش پسشکی تصَیب ٍ ابالغ شدُ است  .الزم است کلیِ
پیوایش ّا بِ ًَبت هطابق پرٍتکل استاًدارد بِ اجرا درآیٌد  .داشتي پرٍتکل استاًدارد برای هطالعِ بِ ًَعی تجویع تجربیات ٍ
دٍری از اشتباّات ٍ خطاّا است  .در ایي طرح اًتظار دارین هجری بتَاًد پرٍتکل استاًداردی را برای اجرای یک پیوایش هلی
طراحی کٌد .
تديیه پسيتکل اجسای یک پیمایص ملی اش آغاش تا پایان

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

مسيز مىابع ي تجسبیات
تحلیل ذیىفعان ي مصاحبٍ ي جمع آيزی وظسات اش آوُا دز مًزد اجصای پسيتکل اجسا
تديیه پسيتکل ي وقد آن تًسط ذیىفعان ي خبسگان

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

زعایت شمانبىدی ازائٍ گصازشَا
اش مجسیان پیمایص َای قبلی تجسبیات زا جمع آيزی ي مستىد کىىد .

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

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
اوتطاز کلیٍ وتایج با وظازت ي تأیید مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت
اوتطاز وتایج طسح دز مجالت علمی ـ پژيَطی

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

سابقٍ اجسای مطالعات مطابٍ ي مستبط

هذت زهبى اجرای طرح

مدت شمان بسآيزد ضدٌ بسای اوجام ایه مطالعٍ  6ماٌ اش تازیخ عقد قسازداد می باضد.

سقف بَدجِ طرح

بًدجٍ مًزدویاش بسای اوجام ایه مطالعٍ 522میلیًن زیال دز وظسگسفتٍ ضدٌ است.

سبیر تَضیحبت

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

اّذاف هَرد ًظر طرح

طرح
طرح

*فسآیىد بسزسی ،تصًیب ،عقد قسازداد ي وظازت کیفی طسح َای پژيَطی ،بس اساس فسآیىدَای تعسیف ضدٌ دز مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت اوجام
می پریسد.
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