بسوِ تؼالی

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

هؼاًٍت اهَس اجتواػی ٍصاست بْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضکی

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در
ٍاحذ سفبرش دٌّذُ
عٌَاى طرح

تذٍیي سٌذ سیاست تؼالی ًظام خیشیي سالهت کطَس

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

ساصهاًْای غیش دٍلتی ٍ خیشیِ دس د ًیای کًٌَی بِ ػٌَاى یک ٍاقؼیت هطشح ّستٌذ ٍ اص جایگاّی ٍاال ٍ هَثش دس
سطح هلی ٍ بیي الوللی بشخَسداس ّستٌذ .ایي ساصهاًْا باصٍاى کاسآهذ ٍ سالن بشای کوک بِ دٍلتْا ٍ سضذ ٍ استقای
هلتْا ّستٌذ .بخص بْذاضت ٍ دسهاى بِ دلیل هاّیت اًساًی فؼالیتْایص ّوَاسُ اص کوک ساصهاًْای غیش دٍلتی ٍ
خیشیِ ٍ هطاسکتْای هشدهی بشخَسداس است ٍ اهشٍصُ با تطکیل ساصهاًْای غیش دٍلتی ٍ هشدهی جذیذ دس ایي ػشصِ
ًیاصهٌذ تَجِ بیطتش دٍلت بِ ایي ساصهاًْاست .تذٍیي سیاستْای کالى بشای هطاسکت بخص غیشدٍلتی ٍ خیشیِ ،دس
بشًاهِ سیضی ٍ سیاستگزاسی سالهت ،ایجاد تسْیالت بشای جلب کوک ّای هالی داخلی ٍ خاسجی ،استقا ظشفیت ّای
دسٍى ساصهاًی ٍ اصالح ساختاس هذیشیتی ساصهاًْای غیش دٍلتی ٍ خیشیِ ,تَاًوٌذ ساصی ٍ ایجاد تسْیالت دس بشقشاسی
استباطات بیي الوللی هی تَاًذ باػث اثش بخطی ٍ کاسآهذی فؼالیت ساصهاًْای غیش دٍلتی ٍ خیشیِ دس بخص سالهت
ضَد .با تَجِ بِ ًقطی کِ خیشیي سالهت دس ضشایط هختلف جاهؼِ هی تَاًٌذ دس سالهت جاهؼِ ایفا کٌٌذ بٌابش ایي
تذٍیي یک سٌذ سیاستی جْت تؼالی ًظام خیشیي اّویت باالیی داسد

اّذاف هَرد ًظر طرح
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جستجَ استخشاج ٍ تلخیص هتَى هشتبط ضاهل :اسٌاد ٍ قَاًیي باالدستی ،تجشبیات داخل ٍ خاسج اص
کطَس ٍ ،تَصیِ ّای جْاًی
جوغ آٍسی ًظشات ریفؼاى ،ضاهل دٍ گشٍُ ریٌفؼاى اجشایی ٍ خبشگاى ػلوی
تذٍیي سٌذ (ضاهل دٍسًوا ،اّذاف ٍ )....
ایجاد اجواع دس ریٌفؼاى بشای اجشای سٌذ

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

یک سٌذ سیاستی بِ ّوشاُ هستٌذات پطتیباى (ضاهل تقسین کاس دستگاّْا ،ضاخص ّای اسصضیابی سٌذ ٍ  )....با
فشهت قابل ابالؽ تَسط ٍصیش بْذاضت

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

سػایت صهاىبٌذی اسائِ گضاسشّا

طرح
اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

اسائِ گضاسش ًْایی ٍ هستٌذات بِ اًضوام خالصِ کاسبشدی ()25-3-1
سػایت اهاًت ٍ با رکش دقیق هٌابغ ،حفظ هحشهاًگی اطالػات ،سػایت اهاًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ سَگیشی ٍ تَسش دس
یافتِّا
اًتطاس کلیِ ًتایج با ًظاست ٍ تأییذ هؤسسِ هلی تحقیقات سالهت
اًتطاس ًتایج طشح دس هجالت ػلوی ـ پژٍّطی

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

سابقِ اجشای هطالؼات هطابِ ٍ هشتبط

هذت زهبى اجرای طرح

هذت صهاى بشآٍسد ضذُ بشای اًجام ایي هطالؼِ  11هاُ اص تاسیخ ػقذ قشاسداد هی باضذ.

سقف بَدجِ طرح

بَدجِ هَسدًیاص بشای اًجام ایي هطالؼِ  311هیلیَى سیال دس ًظشگشفتِ ضذُ است.

سبیر تَضیحبت

اٍلَیت پزیشش با پشٍپَصالّایی خَاّذ بَد کِ اص کیفیت الصم بشخَسداس باضٌذ.

طرح

*فشآیٌذ بشسسی ،تصَیب ،ػقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای پژٍّطی ،بش اساس فشآیٌذّای تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقات سالهت اًجام
هی پزیشد.
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