بسوِ تعالی

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

هعاًٍت اهَس اجتواعی ٍصاست بْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضکی

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

هطالعِ ٍ اسایِ الگَی خذهات هذدکاسی دس ًظام سالهت کطَس

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

ضشکت دس بحشاى ّای طبیعی ،جْاًی ٍ هلی ،چالص ّای بیواساى دس ساستای خصَصی ساصی هشاکض دسهاًی ٍ استشس
ّای ٍاسدُ بش بیواساى ٍ خاًَادُ ّای آًاى ،اص عوذُ ًقص ّای هذدکاساى اجتواعی هی باضذ کِ هیتَاًذ دس آى هذاخلِ
داضتِ باضٌذ ..هذدکاس اجتواعی دس تین پضضکی کوک بِ حل هطکالت اجتواعی ،فشدی بیواساى ٍ خاًَادُ آًْاست ٍ
تعاهل بیي جاهعِ ،بیواس ٍ خاًَادُ اص اصلی تشیي ًقطْای هذدکاساى اجتواعی دس بْذاضت ٍ دسهاى است تا بیواساى

بتَاًٌذ سالهت کاهل خَدضاى سا بِ دست آٍسًذّ .ذف اص ایي هطالعِ تذٍیي ضیَُ ًاهِ اسایِ خذهات هذدکاسی دس
ًظام سالهت کطَس است.
اّذاف هَرد ًظر طرح

 .1تعییي لیست خذهات هذدکاسی الَیت داس دس ًظام سالهت کطَس
 .2تعییي چگًَگی ادغام ایي خذهات دس ًظام سالهت دس ّش دٍ بخص بْذاضت ٍ دسهاى
.3تعییي فشایٌذ اجشا ،پایص ٍ اسصضیابی ایي خذهات

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

ضیَُ ًاهِ اسایِ خذهات هذدکاسی دس ًظام سالهت کطَس

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

سعایت صهاىبٌذی اسائِ گضاسشّا

طرح
اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

اسائِ گضاسش ًْایی ٍ هستٌذات بِ اًضوام خالصِ کاسبشدی ()22-3-1
سعایت اها ًت ٍ با رکش دقیق هٌابع ،حفظ هحشهاًگی اطالعات ،سعایت اهاًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ سَگیشی ٍ تَسش دس
یافتِّا
اًتطاس کلیِ ًتایج با ًظاست ٍ تأییذ هؤسسِ هلی تحقیقات سالهت
اًتطاس ًتایج طشح دس هجالت علوی ـ پژٍّطی

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

سابقِ اجشای هطالعات هطابِ ٍ هشتبط

هذت زهبى اجرای طرح

هذت صهاى بشآٍسد ضذُ بشای اًجام ایي هطالعِ  12هاُ اص تاسیخ عقذ قشاسداد هی باضذ.

سقف بَدجِ طرح

بَدجِ هَسدًیاص بشای اًجام ایي هطالعِ  255هیلیَى سیال دس ًظشگشفتِ ضذُ است.

سبیر تَضیحبت

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

طرح

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