بسوِ تعالی

فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
لطفا فسم شیس زا بسای ّس طسح بطَز جداگاًِ تکویل ًوایید ٍ بِ ّوساُ ًاهِ زسوی با ذکس هٌبع ٍ ًحَُ تاهیي هالی آى بِ هعاًٍت پژٍّشی
هَسسِ هلی ازسال ًوایید.
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

هعاًٍت تَسعِ هدیسیت ٍ هٌابع ٍشازت بْداشت،دزهاى ٍ آهَشش پصشکی

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در

دفتس تَسعِ هٌابع فیسیکی ٍ اهَز عوساًی prm@behdasht.gov.ir

سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

خاًن هٌْدس صفازی  -تلفي ۰۳۷۲۵۴۱۸
استاًدازد بسًاهِ زیصی ٍ طساحی هساکص جساحی هحدٍد

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

دس وطَس هب اگشچِ دس سبل ّبی اخیش تالش ّبی ثسیبسی دس خصَظ پزیشش ّبی ثیوبساى سشپبیی صَست
پزیشفتِ است اهب ًیبص ثِ هشاوض وَچه دسهبًی وِ ثتَاًذ ثِ جشاحی ّبی هحذٍد ٍ هعبلجبت سشیع دس جْت
وبّص ثبس جوعیتی ثش ثیوبسستبًْب الذام وٌذ ثش طشف ًگشدیذُ است .ضشٍست تبسیس ایي هشاوض ٍ گستشش
آًْب ٌّگبهی ثیطتش هیگشدد وِ وطَسثب ووجَد تخت ّبی ثیوبسستبًی ٍتشاون ثیص اص ظشفیت دس ثیوبسستبًْب
است دالیل ثسیبس ٍ عَاهل دخیل دس تجییي ایي هسئلِ هتعذد است ٍ اص آى جولِ هی تَاى ثِ ثشخی عَاهل
صیش اضبسُ وشد:
 عذم ٍجَد طشح جبهع دس تبسیس ٍ تجْیض هشاوض جشاحی پطتیجبى ٍ هحذٍد ٍ عذم تجییي جبیگبُ هْن آًْبدس ًظبم دسهبًی وطَس
 عذم داضتي طشحی هذٍى ثشای ایجبد ایوٌی ٍ اهٌیت وبفی دس ایي گًَِ اص هشاوض وِ ثیطتش تَسط ثخصخصَصی ٍ ًِ دٍلتی صَست هی پزیشد.
استبًذاسد ًجَدى فضب ّبی ایي هشاوض ٍ عذم استفبدُ اص تجْیضات جذیذ تطخیصی ٍ عذم ًَسبصی ٍ ثْسبصیایي گًَِ اص فضب ّب.
عذم تَجِ ثِ دیش پبیی ،اًعطبف ٍ استبًذاسد ثَدى تبسیسبت ثشلی ٍ ،هىبًیىی هَسد ًیبص ثیوبساى ٍ وبدس ایيهشاوض ٍ اهىبى استفبدُ اص فضب ثب تَجِ ثِ دٍسًوبی تَسعِ تجْیضات دس آیٌذُ
دس حبل حبضشاستبًذاسدی وبهل ٍ یىپبسچِ وِ ًیبصّبی فضبی فیضیىیی ٍ سٍش ّیبی طشاحیی اییي

عٌَاى طرح

هشاوض سا دس ثش گیشدٍ ،جَد ًذاسد.
اّذاف هَرد ًظر طرح

 دستشسی ثِ هشجع لبثل استٌبد ثشای طشاحبى هشاوض جشاحی هحذٍد  ،هطبٍسیي ( دس صهیٌِ ّبی هعوبسی ٍتبسیسبت هىبًیىی ٍ ثشلی) جْت طشاحی صحیح ٍاصَلی
 تذٍیي سشاًِّبی هتٌبست ثب ظشفیت ،ضشایط ٍ .. صشفِ جَیی ٍ ثْیٌِ سبصی ّضیٌِ ّب دس هشحلِ اجشا ٍ ثْشُ ثشداسی اص طشیك استبًذاسدسبصی طشاحی فضبّبٍ سیستن ّبی تبسیسبتی
 ثْشُ هٌذی ثیطتش اص فضب ٍ استمبء ثبصدُ هشاوض جشاحی هحذٍد ضبهل ثشٍص سسبًی ٍ استمبء استبًذاسدّبیهشاوض جشاحی هحذٍد ثب تَجِ ثِ تغییشات تىٌَلَطیىی ٍ  ...افضایص ثْشُ ٍسی ٍ ّوچٌیي افضایص آسبیص
هحیطی ثشای ثْشُ ثشداساى ٍ وبسثشاى فضبّب هتٌبست ثب فشٌّگ ایشاًی ٍ اسالهی
تْیِ چه لیست ّبی هشثَطِ جْت اعتجبس ثخطی هشاوض هزوَس لحبظ ًوَدى هسئلِ اهٌیت ٍ ایوٌی دس استفبدُ اص تجْیضات ،فضبّب ٍ سعبیت ضَاثط ٍ هعیبسّبی هشتجط ثبتبسیسبت هىبًیىی ٍ الىتشیىی دس هشاوض جشاحی هحذٍد

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

خشٍجی ایي ثشسسی ثِ صَست ًسخِ هىتَة وِ ضبهل استبًذاسدّب ٍ ًمطِ ّبیی دس صهیٌِی هعوبسی،
تجْیضات پضضىی ،تأسیسبت ثشلی ٍ تبسیسبت هىبًیىی است وِ دس اختیبس داًطگبّْبی علَم پضضىی سشاسش
وطَس،هطبٍسیي طشاح ،اسگبً ْبی ًبظش،ثیوبسستبًْب ٍ دیگش هتمبضیبى ثخص خصَصی ٍ دٍلتی ٍ سشهبیِ گزاساى
دس حَصُ سالهت لشاس خَاّذ گشفت.
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اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

هجشی طشح هَظف است هطبثك ضشح خذهبت هٌضن ثِ لشاسداد ولیِ هَاسد هشتجط ثب هعوبسی ٍعولىشد
فضبّب  ،ثشًبهِ سیضی فیضیىی ٍ تعییي سشاًِ ّب ،اسائِ تَضیحبت سٍاثط دسٍى ثخطی ٍ ثشٍى ثخطی ٍ
دیبگشاهْبی هشثَطِ ،جذاٍل هطخصبت ًبصن وبسیْب ً ،مطِ ّب ٍپالًْبی هَسد ًیبص ٍ .......تبسیسبت هىبًیىی
ٍالىتشیىی ٍتجْیضاتی ضبهل هطخصبت فٌی وبهل تجْیضات ،اسائِ هطخصبت  HVACولیِ فضبّبٍ دیگش
الضاهبت هشتجط سا ثصَست دٍسُ ای ٍ طی چٌذیي هشحلِ تْیِ ٍ ثِ تبییذ وبسفشهب ثشسبًذ .

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

هجشی طشح هتعْذ هیگشدد وِ اص صهبى عمذ لشاسداد تب صهبى تحَیل پشٍطُ ٍ پس اص آى ،طشح فَق سا هتعلك ثِ
وبسفشهب داًستِ ٍ ّیچ گًَِ حمی دس ًطش ٍتىثیش آى سا تحت ّیچ عٌَاًی ًذاسد ضوٌبًهجشی هتعْذ است ولیِ
اسٌبد ٍ هذاسوی سا وِ اص وبسفشهب ثِ صَست اهبًت دسیبفت وشدُ دس جْت هٌبفع طشح استفبدُ ًوَدُ ٍ ضوي
سعبیت اهبًتذاسی ٍ عذم افطبی اطالعبت ثِ غیش ،دس پبیبى استفبدُ ثِ وبسفشهب هستشد ًوبیذ.

طرح (هبًٌذ رٍش کبر ٍ )...

طرح (هبًٌذ اقذاهبت کبربست
ًتبیج ،هالحظبت اخالقی ٍ قبًًَی
ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح

دس پشٍپَصال اسائِ ضذُ هجش یبى طشح  ،عٌبٍیي پبیِ ّبی داًطگبّی هجشی ٍ ّوىبساى طشح اعن اص اعضبء
ّیئت علوی داًطگبّْب  ،هتخصصیي ثخطْبی هشتجط دسصهیٌِ ّبی پضضىی  ،فٌی ٍهٌْذسی ضبهل
هتخصصیي هعوبس ،تبسیسبت ثشق  ،هىبًیه ٍتجْیضات پضضىی ثبروش سبثمِ وبسی ٍّوچٌیي عٌبٍیي
پظٍّطْبی لجلی اًجبم ضذُ هشتجط ثب فضبّبی دسهبًی ٍ ثیوبسستبًی دسج هیگشدد(.ویفیت پشٍطُ ّبی اًجبم
ضذُ حبئض اّویت است)

هذت زهبى اجرای طرح

 ۱۰هبُ

سقف بَدجِ طرح

 ۱۱۰۰هیلیَى سیبل

سبیر تَضیحبت

-

دٌّذگبى

*فسآیٌد بسزسی ،تصَیب ،عقد قسازداد ٍ ًظازت کیفی طسح ّای پژٍّشی ،بس اساس فسآیٌدّای تعسیف شدُ دز هَسسِ هلی تحقیقات سالهت
اًجام هی پریسد.
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