بسمٍ تؼالی

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

پیمایص ملی سالمت زيان

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

طبق تؼسیفی کٍ ساشمان جُاوی بُداضت بسای سالمت دادٌ است ،سالمت جسماوی بدين سالمت زياوی قابل تؼسیف
ویست .ایه دز حالی است کٍ اختالالت زيانپصضکی بسػکس بیمازیَای جسمی ػاليٌ بس بیماز ،افساد خاوًادٌ ي جامؼٍ
زا ویص تحتتأثیس قساز میدَد ي دز صًزت ػدم دزمان ي تدايم ،مًجب کاَص باشدَی ي تًاوایی ،اخساج اش محیط کاز ي
خسازتَای مادی فسايان میضًد .ایه پیمایص می تًاود دز دزک يضؼیت سالمت زيان کطًز ي پیطگیسی ي کىتسل
آن وقص مًثسی داضتٍ باضد.

اّذاف هَرد ًظر طرح

تؼییه ضیًع اختالالت زياوی دز جمؼیت  51تا  46سالة کطًز
تؼییه میصان ضدت اختالالت زياوی دز جمؼیت  51تا  46سالة کطًز
تؼییه میصان استفادٌ اش خدمات سالمت زيان ي اوًاع آوُا دز جمؼیت  51تا  46سالة کطًز
تؼییه َصیىٍ َای ابتال بٍ اختالالت زياوی ي وحًٌ پسداخت آن

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

تؼییه ضیًع اختالالت زياوی دز قالب گصازش
تؼییه میصان ضدت اختالالت زياوی دز قالب گصازش طسح
تؼییه میصان استفادٌ اش خدمات سالمت زيان ي اوًاع دز قالب گصازش طسح
تؼییه َصیىٍ َای ابتال بٍ اختالالت زياوی ي وحًٌ پسداخت آن دز قالب گصازش طسح

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

زػایت شمانبىدی ازائٍ گصازشَا

طرح
اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

ازائٍ گصازش وُایی ي مستىدات بٍ اوضمام خالصٍ کازبسدی ()51-3-5
زػایت اماوت ي با ذکس دقیق مىابغ ،حفظ محسماوگی اطالػات ،زػایت 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 ػلمی ـ پژيَطی

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

سابقٍ اجسای مطالؼات مطابٍ ي مستبط

هذت زهبى اجرای طرح

مدت شمان بسآيزد ضدٌ بسای اوجام ایه مطالؼٍ  51ماٌ اش تازیخ ػقد قسازداد می باضد.

سقف بَدجِ طرح

بًدجٍ مًزدویاش بسای اوجام ایه مطالؼٍ  5.111.111.111تًمان دز وظسگسفتٍ ضدٌ است .

سبیر تَضیحبت

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

طرح

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