بؼمٍ تؼالی

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

مًػؼٍ ملی تحقیقات ػالمت

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در

دبیشخاوٍ دیذٌ باوی ػالمت

ٍاحذ سفبرش دٌّذُ
عٌَاى طرح

بشسػی مشيسی وظام َای پاػخ ػشیغ دس تحقیقات ي ػیاػت گزاسی ػالمت

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

ػیاػتگزاسان بخؾ ػالمت کٍ بشای تقًیت ػملکشد وظام ػالمت فؼالیت می کىىذ مؼمًال با چالؾ َایی سيبشي می
ؿًوذ کٍ ویاصمىذ ؿًاَذ پظيَـی مًثش دس صمان کًتاٌ َؼتىذ .وظام َای پاػخ ػشیغ بٍ ػًاالت ي دس خًاػت َای
ضشيسی ي فًسی ػیاػتگزاسان ػالمت دس مًسد چالؾ َای بُذاؿت ي دسمان ،پا ػخ می دَذ .ایه وظام َا بیـتش بش
اػاع جؼتجًی ػیؼتماتیک بشای جمغ آيسی اعالػات دس مًسد مـکالت ،گضیىٍ َا ي  /یا مالحظات اجشای فؼالیت
می کىذ .

اّذاف هَرد ًظر طرح

تؼییه ضشيست ،يیظگی َا ي الضامات وظام پاػخ ػشیغ دس بخؾ تحقیقات ػیاػتگزاسی ي دیذٌ باوی ػالمت

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 -1بشسػی متًن ي مىابغ جُاوی با ساَبشد جؼتجًی مشبًط بٍ کلیذ ياطٌ َای مشتبظ ي تُیٍ گضاسؿی اص اجضای
وظام َای پاػخ ػشیغ ي خصًصیات اوُا
 -2بشسػی مؼتىذات ي تجشبیات مشاکض مـابٍ دس داخل کـًس اص جملٍ مجمغ تـخیص مصلحت  ،مشکض پظيَؾ
َای مجلغ ي ػایش ياحذَا
 -3مصاحبٍ با حذاقل دٌ وفش اص خبشگان کـًسی مشتبظ بٍ مًضًع
 -4مصاحبٍ با ریىفؼان ػتادی ي مًػؼٍ ملی بشای تؼییه ضشيست  ،يیظگی َا ي الضامات وظام پاػخ ػشیغ دس
بخؾ تحقیقات ػیاػت گزاسی ي دیذٌ باوی ػالمت
 -5اسایٍ گضاسؽ وُایی

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

سػایت صمانبىذی اسائٍ گضاسؽَا

طرح
اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

اسائٍ گضاسؽ وُایی ي مؼتىذات بٍ اوضمام خالصٍ کاسبشدی ()25-3-1
سػایت اماوت ي با رکش دقیق مىابغ ،حفظ محشماوگی اعالػات ،سػایت اماوت ي پشَیض اص َشگًوٍ ػًگیشی ي تًسؽ دس
یافتٍَا
اوتـاس کلیٍ وتایج با وظاست ي تأییذ مؤػؼٍ ملی تحقیقات ػالمت
اوتـاس وتایج عشح دس مجالت ػلمی ـ پظيَـی

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

ػابقٍ اجشای مغالؼات مـابٍ ي مشتبظ

هذت زهبى اجرای طرح

مذت صمان بشآيسد ؿذٌ بشای اوجام ایه مغالؼٍ ػٍ ماٌ اص تاسیخ ػقذ قشاسداد می باؿذ.

سقف بَدجِ طرح

بًدجٍ مًسدویاص بشای اوجام ایه مغالؼٍ  00میلیًن سیال دس وظشگشفتٍ ؿذٌ اػت.

سبیر تَضیحبت

ايلًیت پزیشؽ با پشيپًصالَایی خًاَذ بًد کٍ اص کیفیت الصم بشخًسداس باؿىذ.

طرح

*فشآیىذ بشسػی ،تصًیب ،ػقذ قشاسداد ي وظاست کیفی عشح َای پظيَـی ،بش اػاع فشآیىذَای تؼشیف ؿذٌ دس مًػؼٍ ملی تحقیقات ػالمت اوجام
می پزیشد.
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