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

مطالعه مروری نظامند برای تعیین روشهای تحلیل فضای مالی ( )Fiscal Spaceدر حوزه سالمت

معرفی موضوع و اهمیت آن

فضای مالی برای سالمت اشاره به ظرفیت دولت برای ارائه منابع اضافی برای سالمت بدون به خطر انداختن
موقعیت مالی بلند مدت خود و ثبات اقتصادی دارد .این دیدگاه یک چارچوبی را فراهم خواهد کرد که از
طریق آن بتوان مشخص نمود که چگونه یک دولت میتواند منابع برای سالمت را به شیوهای پایدار گسترش
دهد .بسیاری از کشورها (کشورهای کم درآمد که در آن بار بیماری و نیاز به منابع مالی بیشتر از سایر
کشورها است) با چالش یافتن منابع کافی برای تامین مالی نظام سالمت و ارائه بسته خدمات پایه سالمت
( )Basic Benefit Packageمواجه هستند و این امر پایداری اثرات ناشی از مداخالت موثر در این
بخش که نیازمند به تأمین منابع پایدار بودهاند ،را با چالش روبرو ساخته است .به طور کلی پنج جزء اصلی
برای ایجاد فضای مالی در این بخش وجود دارند که عبارتند از :شرایط اقتصادی مساعد مانند رشد اقتصادی
و افزایش درآمد دولت ،اولویتبندی مجدد بخش سالمت به منظور افزایش اولویت این حوزه ،افزایش منابع
خاص بخش سالمت (به عنوان مثال از طرق مالیات بر کاالهای مضر) ،افزایش منابع از طریق هدایا و
کمکهای خارجی به این بخش و افزایش کارآیی هزینههای عمومی بخش سالمت .با توجه به تعهد کشور
برای رسیدن به پوشش همگانی سالمت و الزام تأمین منابع مالی مناسب و پایدار ،الزم است تحلیل مناسبی
از فضای مالی بخش سالمت صورت گیرد ،الزمه این امر ،بررسی روند این تحلیل ها در سایر کشورها
میباشد.

اهداف مورد نظر طرح

اهداف کلی:
هدف کلی از انجام این طرح ،بررسی روش تحلیل فضای مالی بخش سالمت در سایر کشورها به منظور
تهیه نقشه راه گویا برای این نوع از مطالعات حوزه سالمت در ایران میباشد.

موسسه ملی تحقیقات سالمت

اهداف فرعی طرح:
 .1بررسی روش تحلیل فضای بودجه ای در سایر کشورها؛
 .2تدوین پروتکل روش تحلیل فضای بودجهای در 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 مربوطه صورت گیرد .اولین قدم در این مطالعه تعیین لیست کشورهای منتخب بر
سالمت :
اساس دالیل مورد قبول و منطقی می باشد .سپس با تعیین کشورهای متخب ،مدل ادغام یافتهای از این
کشورها برای حوزه سالمت ایران طی این مطالعه مروری ارائه میشود.
اهدف کاربردی طرح:
.1بررسی روشهای تحلیل فضای بودجهای در بخش سالمت و ارائه نقشه راه و الگوی مناسب و گویا جهت
تحلیل فضای بودجهای بخش سالمت؛
.2فراهم نمودن زمینه تحلیل فضای بودجهای در بخش سالمت و امکان پیشبینی فضای بودجهای آتی
سالمت کشور.
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 )...

 .1انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع پژوهش؛

انتظارت از مجری پس از اتمام طرح

 .2بررسييی و تحقیقات کافی در چارچوا اصييول و موازین علمی و رعایت اصييول تحقیقاتی در انجام
موضوع پژوهش؛
 .3استفاده از ظرفیت علمی کشور و هماهنگی و تعامل با وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت؛
 .4مرور کامل مطالعات موجود؛
 .5برگزاری جلسات کارشناسی منظم با هدف تهیه و تدوین ابزار مطالعه ،طراحی مطالعه و استفاده از نتایج
مطالعات مرتبط انجام شده؛
 .6طراحی روش مطالعه و مصاحبه با افراد مطلع؛
 .7ارایه 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
زمان بندی 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 محترم 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 خروجی های 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 زمان اجرای این طرح سه ماه بعد از تصویب پروپوزال میباشد.

سقف بودجه طرح

 200میلیون ریال

سایر توضیحات

برای تهیه و تدوین پروپوزال با مسئول مربوطه 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.

