فرم تنظیم درخواست برای پروپوزال ()RFP
موسسه ملی تحقیقات سالمت ،جمهوری اسالمی ایران
لطفا فرم زیر را برای هر طرح بطور جداگانه تکمیل نمایید و به همراه نامه رسمی با ذکر منبع و نحوه تامین مالی آن به معاونت پژوهشی
موسسه ارسال نمایید.
موضوع
نام سازمان/واحد سفارش دهنده

توضیح
موسسه ملی تحقیقات سالمت ،جمهوری اسالمی ایران

نام ،تلفن و ایمیل فرد مسئول در

زهرا گودرزی zgoodarzi64@gmail.com -
تلفن62921311 :

عنوان طرح

بررسی تأثیر شاخصهای کالن اقتصادی بر هزینههای کل سالمت

معرفی موضوع و اهمیت آن

تامین هزینههای بخش سالمت از منابع مختلفی میباشد که مهمترین آنها پرداخت از جیب ،مشارکت
بیمههای اجتماعی و پرداخت از محل درآمد عمومی میباشد .در سالهای اخیر هزینههای این بخش در
بیشتر کشورهای جهان افزایش یافته و به چالشی بزرگ برای دولتها و خانوارها جهت تأمین منابع مالی
این هزینهها تبدیل شده است .نوسانات موجود در هزینه های کل سالمت به شدت متأثر از شرایط اقتصادی
کالن کشور می باشد ،به همین دلیل یکی از مهمترین اقدامات برای بررسی دالیل افزایش و ارائه راهکار -
های کاهش آن شناسایی شاخصهای مهم در سطح اقتصاد کالن و بررسی نحوه اثر آنها بر هزینههای
سالمت می باشد .اقتصادهای کالن عالوه بر تاثیر در کل جامعه ،بر حوزه سالمت و هزینههای این حوزه
تاثیر مستقیم دارند و می توانند ارائه خدمات سالمتی را تحت تاثیر قرار دهند .وضعیت کالن اقتصاد در
کشورها میتواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در حوزه سالمت نیاز به مطالعه دارد .در این
بررسی هدف تعیین عواملی است که بر هزینههای سالمت در سطح اقتصاد کالن میتوانند اثر بگذارند
میباشد.

موسسه ملی تحقیقات سالمت

اهداف کلی:
اهداف مورد نظر طرح
هدف کلی از انجام این طرح ،شناسایی شاخصهای موثر بر هزینههای بخش سالمت در سطح اقتصاد
کالن و تدوین پروتکل از نحوه اثر آنها میباشد.
اهداف فرعی طرح:
 .1شناسایی مهمترین شاخصهای موثر بر هزینههای سالمت در سطح کالن اقتصادی از مطالعات
موجود؛
 .2تدوین راهنمای انجام مطالعات تحلیلی از نحوه تأثیر شاخصهای اقتصاد کالن بر هزینههای
بخش سالمت.
روش پیشنهادی موسسه ملی تحقیقات این مطالعه یک مطا لعه مروری از نوع مرور نظامند میباشد که باید با استفاده از کلید واژههای متناسب با
موضوع در پایگاههای مرتبط و اصول مرور نظاممند صورت گیرد.
سالمت :
اهدف کاربردی طرح:
ارائه شواهدی در مورد تأثیر شاخص اقتصاد کالن بر هزینه های کل سالمت؛
پیشنهاد لحاظ نمودن اثرات این شاخصها در اتخاذ تصمیمات بخش سالمت به منظور افزایش اطمینان از
تحقق اهداف آنها.
خروجی این طرح پژوهشی به صورت یک گزارش تحقیقاتی خواهد بود.
خروجی های مورد انتظار طرح
انتظارت از مجری در حین اجرای طرح
(مانند روش کار و )...

.1
.2
.3
.4

انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع پژوهش؛
بررسی و تحقیقات کافی در چارچوب اصول و موازین علمی و رعایت اصول تحقیقاتی در انجام موضوع
پژوهش؛
استفاده از ظرفیت علمی کشور و هماهنگی و تعامل با وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت؛
مرور کامل مطالعات موجود؛

انتظارت از مجری پس از اتمام طرح

 .5برگزاری جلسات کارشناسی منظم با هدف تهیه و تدوین ابزار مطالعه ،طراحی مطالعه و استفاده از
نتایج مطالعات مرتبط انجام شده؛
 .6ارایه گزارش مطابق با چهارچوب گزارشدهی موسسه ملی تحقیقات سالمت؛
مجری موظف است هفته ای یک بار موسسه را در جریان اقدامات خود قرارداده و در مواردی که در برنامه
زمانبندی مشخص شده است گزارش پیشرفت کار خود را به موسسه تحویل نماید .الزم به ذکر است در
طی داوری پروپوزال ارسال شده ،امکان دارد براساس نظارت طرح ،موارد دیگری غیر از RFP
حاضر از مجری م حترم درخواست شود و همکاران ارسال کننده پروپوزال حتما این موضوع را مد
نظر قرار دهند.
از مجریان طرح انتظار می رود تا در زمان اتمام طرح گزارش مبسوط و مرتب برای سازمان تهیه شود.

(مانند اقدامات کاربست نتایج،
مالحظات اخالقی و قانونی و )...
ویژگی های انتخاب طرح دهندگان

با توجه به اهداف طرح و خروجیهای آن برای اجرای طرح ،انتظارت می رود تا مجریان طرح در رشته های
مرتبط تحصیل کرده و دارای سابقه کافی در حیطه اقتصادی مطالعات نظام سالمت باشند.
مدت اجرای این طرح سه ماه بعد از تصویب پروپوزال میباشد.

سقف بودجه طرح

 200میلیون ریال

سایر توضیحات

برای تهیه پروپوزال با مسئول مربوط تماس حاصل نمایید.

مدت زمان اجرای طرح

*فرآیند بررسی ،تصویب ،عقد قرارداد و نظارت کیفی طرح های پژوهشی ،بر اساس فرآیندهای تعریف شده در موسسه ملی تحقیقات سالمت
انجام می پذیرد.

