تؼوِ تؼالی
فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّطی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
لٌفا فشم صیش سا تشای ّش ًشح تٌَس خذاگاًِ تکویل ًواییذ ٍ تِ ّوشاُ ًاهِ سػوی تِ هؼاًٍت پظٍّـی هَػؼِ هلی اسػال ًواییذ.
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

هَػؼِ هلی تحمیمات ػالهت

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در
سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ
ػٌَاى طرح

تذٍیي پشٍتکل پیوایؾ تشسػی ؿیَع هلشف الکل دس ایشاى

هؼرفی هَضَع ٍ اّویت آى

هلشف هـشٍتات الکلی یکی اص هْنتشیي هـکالت تْذاؿتی اػت كِ اكثش كـَسّای خْاى اص خولِ ایشاى تِ ًَػی
تا آى هَاخِ هی تاؿٌذ .دس یک دِّ گزؿتِ الکل ستثِ ً 4اتَاًی سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت ٍ ًـاى دادُ ؿذُ
كِ هلشف الکل ّوثؼتگی تاالیی تا تا تیواسی ّای ػشًاى ،تیواسی ّای للثی ٍ ػشٍلی ،تیواسی ّای دػتگاُ
گَاسؽ ،تلادفات ٍ ،خـًَت ّوشاُ تَدُ اػت .تؼیاسی اص خاهؼِ ؿٌاػاى ٍ هحمماى ػلَم سفتاسی تِ ساتٌِ هٌٌمی
هـشٍتات الکلی ٍ تَػؼِ خشم ٍ ًاٌّداسی ّای اختواػی دػت یافتِ اًذ .هلشف الکل حتی تِ كَست تفٌٌی آى،
ػالٍُ تش تمَیت صهیٌِ اػتیاد تِ ایي هادُ دس فشاّن كشدى صهیٌِ ٍاتؼتگی ٍ اػتیاد ّن صهاى تِ هَاد هخذس ًیض
تؼیاس هَثش اػت كِ ایي اهش گشایؾ تِ دسهاى ٍ لٌغ هلشف سا تیؾ اص پیؾ دؿَاس هی ػاصد .اختالالت خلمی اػن
اص افؼشدگی ّای خفیف ٍ ؿذیذ ،اختالالت اهٌشاتی هاًٌذ اهٌشاب ّای فشاگیش ٍ حولِ ّای اهٌشاتی ؿذیذ ٍ
ّوچٌیي اختالالت خٌؼی ،پشخاؿگشی ٍ تیواسی ّایی ّوچَى ًاسػایی كثذ ،كلیِ ٍ ..اص ػوذُ ػَاسم هلشف
دساص هذت الکل اػتّ .وچٌیي لٌغ هلشف هـشٍتات الکلی هوي ٍخَد ػَاسم تؼیاس آى ،دؿَاستش اص تشخی هَاد
هخذس هی تاؿذ.
تا كٌَى تشاٍسد هٌاػثی اص ؿیَع هلشف الکل دس كـَس ًـذُ اػت ٍ تِ ًظش هی سػذ ؿیَع هلشف الکل دس كـَس
سٍ تِ افضایؾ هی تاؿذ .تا تَخِ تِ تلَیة تشًاهِ هلی پیـگیشی ،هماتلِ ،دسهاى ،كاّؾ آػیة ٍ تاص تَاًی هلشف
الکل دس ػال  ٍ 6931اتالؽ ٍصیش دس خلَف اخشای آى الصم اػت كِ اتتذا ؿیَع هلشف الکل ٍ ٍهؼیت هلشف
آى دس گشٍُ ّای هختلف تشسػی ٍ تؼییي گشدد.

اّذاف هَرد ًظر طرح

اّذاف اكلی ٍ ٍیظُ پیوایؾ تشسػی ؿیَع هلشف الکل دس ایشاى ؿاهل هَاسد صیش هی تاؿٌذ:
ّذف اكلی:
تؼییي ؿیَع هلشف الکل دس افشاد  61تا  14ػالِ ایشاًی دس ػال 6931
اّذاف اختلاكی:
 .6تؼییي ؿیَع هلشف الکل دس افشاد  61تا  14ػال تِ تفکیک هـخلات خوؼیتی (تفکیک اػتاًی هَسد
ًیاص هیتاؿذ)
 .2تؼییي ّوثؼتگی تیي هـخلات خوؼیتی تا هلشف الکل
 .9تؼییي همذاس هلشف الکل دس هلشف كٌٌذُ گاى  61تا  14ػالِ
 .4تؼییي گشٍُ ّای دس هؼشم خٌش هلشف الکل

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

پشٍتکل اخشای پیوایؾ تایذ دس تشگیشًذُی هَاسد صیش تاؿذ:
 .1ضرٍرت اًجبم پیوبیص
 هخاًثاى پیوایؾ هـخق تاؿذ.
 پیامّای پیوایؾ تشای هخاًثاى سٍؿي تاؿذ.
 ػؤاالت پیوایؾ سٍؿي ٍ هشٍست پاػخ تِ ایي ػؤاالت تِ خَتی تَهیح دادُ ؿذُ تاؿذ.
 فشهیاتی كِ تِ كوک دادُّای پیوایؾ اهکاى اسصیاتی آًْا ٍخَد خَاّذ داؿت ،ركش ؿذُ تاؿذ.
 .2پرسصًبهِ




ػؤاالت پشػؾًاهِ تا تکیِ تش هثاًی ًظشی ٍ ػلوی لاتل دفاع ًشاحی ؿذُ تاؿذ.
توام ػؤاالت پشػؾًاهِ ،تا تَخِ تِ ػؤاالت پیوایؾ ؿفاف ،هٌٌمی ٍ لاتل دفاع تاؿذ.

تش هثٌای ًتایح پیؾآصهایی ،ؿَاّذ كافی تشای  feasibility ٍ validity ،reliabilityپشػؾًاهِ
1

اسائِ ؿذُ تاؿذ.


پشػؾًاهِ اص یک چاسچَب ) (Formatهٌاػة تشخَسداس تاؿذ.
تشای پشػؾًاهِ ساٌّوای پشػؾگشی تذٍیي ؿذُ تاؿذ.



 ٍ Validation rulesلَاػذ  Crosscheckتشای ػؤاالت پشػؾًاهِ تؼشیف ؿذُ تاؿذ.
لَاػذ اػتفادُ اص پشػؾًاهِ دس صتاىّا ٍ لَهیتّای هختلف ،تِ هٌظَس لاتل همایؼِ كشدى ًتایح آى،
تذٍیي ؿذُ تاؿذ.




ً .3وًَِ ٍ ًوًَِگیری








هـخلات خاًَاس یا فشدی كِ تِ ػٌَاى ًوًَِ اص آى دادُ اخز خَاّذ ؿذ ،ركش ؿذُ تاؿذ.
سٍؽ ًوًَِگیشی تش هثٌای هٌاتغ هؼتثش ػلوی هـخق ؿذُ تاؿذ.
حدن ًوًَِ تش اػاع سٍؽّای ركش ؿذُ دس هٌاتغ هؼتثش ػلوی هحاػثِ ؿذُ تاؿذ.
چاسچَب ًوًَِگیشی تا ركش ؿَاّذ كافی دس هَسد دس تشگشفتي ّوِی گشٍُّّای اختواػی ّذف
پیوایؾ هـخق ؿذُ تاؿذ.
آدسع ًوًَِّا ،تا تَخِ تِ سٍؽ ًوًَِگیشی ،حدن ًوًَِ ٍ چاسچَب ًوًَِگیشی هـخق ؿذُ تاؿذ.
هدَصّای الصم اص هشاخغ لاًًَی ٍ اهٌیتی تشای ًوًَِگیشی اخز ؿذُ تاؿذ.
فشآیٌذ ؿٌاػایی ًوًَِ ٍ خوغآٍسی دادُ ،اص ٌّگام خؼت ٍ خَ تشای یافتي آدسع تا كاهل كشدى
پشػؾًاهِ ،تِ دلت ٍ تا ركش خضئیاتً ،شاحی ؿذُ تاؿذ.

 .4پرسصگری/هصبحبِ




تکٌیکّای پشػؾگشی ،تا تَخِ تِ هاّیت پشػؾًاهِ ،ؿشح دادُ ؿذُ تاؿذ.
سٍؽ كاس تا اتضاس ثثت دادُ ،اػن اص پشػؾًاهِی كاغزی یا الکتشًٍیک ،تِ دلت تَهیح دادُ ؿذُ تاؿذ.
دس هَسد هشٍست ّذیِ دادى تِ پاػخگَ تحث ٍ ،دس كَست ًیاصّ ،ذیِی هٌاػة هـخق ؿذُ تاؿذ.

 .5تضویي کیفیت






خضئیات ًظاست حوَسی ،تا تَخِ تِ هَاسد صیش ،هـخق ؿذُ تاؿذ.
 oػٌَح ًظاست
 oچک لیؼت ًظاست تشای ّش ػٌح
ٍ oیظگیّای ًاظش
 oتَاتش ًظاست
 oسٍؽ ثثت دادُّای ًظاست (الکتشًٍیک یا كاغزی)
 oسٍؽ آًالیض دادُّای ًظاست
 oسٍؽ الذام تش هثٌای ًتایح آًالیض دادُّای ًظاست
پشٍتکل پشػؾگشی هدذد ،تِ هٌظَس تؼییي سٍایی ٍ پایایی هٌالؼِی اًدام گشفتِ ٍ تا تَخِ تِ دٍ
سٍؽ صیش ،تذٍیي ؿذُ تاؿذ.
 oپشػؾگشی هدذدِ گضیذُای اص ػؤاالت پشػؾًاهِ كِ دس كَست تاص پشػیذىً ،تایح یا
پاػخّای یکؼاى اص آًْا هَسد اًتظاس اػت .دس ایي ؿیَُ تایذ هَاسد صیش هـخق ؿذُ تاؿذ:
 پشػؾًاهِی پشػؾگشی هدذد
 حدن ًوًَِ تشای پشػؾگشی هدذد
 سٍؽ اًتخاب ًوًَِ تشای پشػؾگشی هدذد
 سٍؽ پشػؾگشی هدذد :حوَسی یا تلفٌی
 سٍؽ آًالیض دادُّای حاكل اص پشػؾگشی هدذد
 صهاى آًالیض :دس خشیاى خوغاٍسی دادُ یا پغ اص خوغاٍسی دادُ
 سٍؽ الذام دس هَسد ًتایح حاكل اص آًالیض دادُّای پشػؾگشی هدذد
 oپشػؾگشی هدذد تا پشػؾًاهِی كاهل :دس ایي ؿیَُ تایذ هَاسد صیش هـخق ؿذُ تاؿذ:
 حدن ًوًَِ تشای پشػؾگشی هدذد
 سٍؽ اًتخاب ًوًَِ تشای پشػؾگشی هدذد
 سٍؽ آًالیض دادُّای حاكل اص پشػؾگشی هدذد تا پشػؾًاهِی كاهل
سٍؽّای آًالیض دادُّای خوغآٍسی ؿذُ ،دس خشیاى خوغآٍسی دادُ ،تِ هٌظَس اسصیاتی كیفیت
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دادُّای خوغآٍسی ؿذُ ،تا تَخِ تِ هَاسد صیش هـخق ؿذُ تاؿذ:
 oهحاػثِی هیضاى ًاپاػخی



 oكٌتشل كیفیت آهاسی Statistical Quality Control
 تکٌیکّای كٌتشل آهاسی كِ تِ كاس گشفتِ خَاّذ ؿذ.
 تَاتش ٍ صهاى اًدام كٌتشلّای آهاسی
 ؿیَُی الذام تش هثٌای ًتایح كٌتشل آهاسی
 oهمایؼِی تَصیغ فشاٍاًی دادُّای ًوًَِ تا خوؼیت ًظیش ّشم ػٌی خٌؼی ،ػٌح ػَاد ٍ
غیشُ
 سٍؽ تفؼیش ًتایح
 سٍؽ الذام تش هثٌای ًتایح تِ دػت آهذُ
سٍؽ پایؾ پیـشفت هٌالؼِ هـخق ؿذُ تاؿذ.

 .6آًبلیس دادُّب


سٍؽّای آهادُ ػاصی دادُّا ،تا تَخِ تِ هَاسد صیش ،هـخق ؿذُ تاؿذ:
o



 oسٍؽ الذام دس هَسد دادُّای اص للن افتادُ Missing Data
 oسٍؽ ٍصىدّی تِ ًوًَِّا
سٍؽ تشسػی ٍ گضاسؽ كیفیت دادُّا تش اػاع كل دادُی خوغآٍسی ؿذُ ،تا تَخِ تِ هَاسد صیش،
هـخق ؿذُ تاؿذ:
o
o





سٍؽّای پاكؼاصی دادُّا Data Cleansing

سٍؽ كٌتشل ٍ گضاسؽ  Representativeتَدى ًوًَِ
سٍؽ كٌتشل ٍ گضاسؽ  Reliableتَدى دادُّای خوغ آٍسی ؿذُ

 oسٍؽ تشسػی ٍ گضاسؽ Nonresponse bias
 oهمایؼِی تَصیغ فشاٍاًی هتغیشّای دهَگشافیک ًوًَِ تا خاهؼِ
 oػایش ؿاخقّای كیفیت دادُ
سٍؽ آًالیض تَكیفی دادُّا ،تا تَخِ تِ هَاسد صیش ،تَهیح دادُ ؿذُ تاؿذ:
 oتؼشیف ؿاخقّا ٍ سٍؽ اػتخشاج آًْا اص دادُّا
 oخذاٍل تَخالی
ً oوَداسّا ٍ ًمـِّا
سٍؽ آًالیض تحلیلی دادُّا ،تا تَخِ تِ هَاسد صیش تَهیح دادُ ؿذُ تاؿذ:
 oفشهیِّا
 oسٍؽّای آهاسی كِ تشای آًالیض تحلیلی تِ كاس گشفتِ خَاّذ ؿذ.

 .7گسارش هطبلؼِ
چاسچَتی كِ تشای اسائِ ی گضاسؽ ًْایی پیوایؾ هَسد اػتفادُ لشاس خَاّذ گشفت هـخق ؿذُ تاؿذ .ایي
چاسچَب هیتَاًذ دس تشگیشًذُی اخضای صیش تاؿذ:
 خالكِی اخشایی
 تمذیش ٍ تـکش
 لیؼت افشاد دسگیش دس هٌالؼِ تا تَخِ تِ ػاختاس هٌالؼِ
 پشٍتکل هٌالؼِ
 گضاسؽ اخشای پشٍتکل
ً تایح هٌالؼِ كِ هَاسد صیش سا ؿاهل هیؿَد:
 oگضاسؽ كیفیت دادُّا
 oگضاسؽ تَكیفی ًوًَِ
 oخذاٍلً ،وَداسّا ٍ ًمـِّای آًالیض تَكیفی
ً oتایح آًالیض تحلیلی
 oتفؼیش ٍ تحلیل ًتایح
ً ماى لَت ٍ هؼف هٌالؼِ
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دسعّای آهَختِ ؿذُ
گضاسؽّای لاتل اسائِ تِ هخاًثاى اكلی هٌالؼِ

ّ .7سیٌِّبی هطبلؼِ بِ تفکیک اقالم ّسیٌِ
 .8زهبى بٌذی اًجبم هطبلؼِ
صهاى تٌذی اًدام هٌالؼِ ،تا اػتفادُ اص اتضاسّای صیش ،اسائِ ؿذُ تاؿذ:


ًوَداس ؿثکِی فؼالیتّای پیوایؾ Activity Network Diagram



ًوَداس گاًت Gantt Chart

 .9سبختبر اجرای هطبلؼِ:
ػاختاس اخشای هٌالؼِ تا تَخِ تِ هَاسد صیش هـخق ؿذُ تاؿذ:
 ػٌَح اخشایی ٍ هذیشیتی هٌالؼِ
 تخلقّای هَسد ًیاص تشای اخشای پیوایؾ ؿاهل :پشػؾگشً ،اظش ،پـتیثاى ،هذیش ،هتخللاى
اپیذهیَلَطی ،آهاس ٍ IT




ٍیظگیّای افشاد هَسد ًیاص دس ّش تخلق )(Qualifications
تؼذاد ًیشٍی اًؼاًی هَسد ًیاس دس ّش تخلق ٍ دس ّش ػٌح
فشآیٌذ تِ كاسگیشی افشاد

 .10فٌبٍری اطالػبت
خضئیات اهکاًات ًشمافضاسی ٍ ػخت افضاسی هَسد ًیاص تشای هذیشیت پیوایؾ ٍ ّوچٌیي خوغآٍسی ،توویي
كیفیت ،اًتمال  ،آًالیض ٍ اهٌیت دادُ هـخق ؿذُ تاؿذ.
 .11ریسکّبی اًجبم پیوبیص ٍ ضیَُی کٌترل آًْب
سیؼکّّای اًدام پیوایؾ احلا ٍ ؿیَُّای كٌتشل آًْا هـخق ؿذُ تاؿذ.
 .12آهَزش هٌببغ اًسبًی
تشًاهِی آهَصؽ توام هٌاتغ اًؼاًی پیؾتیٌی ؿذُ دس ػاختاس هٌالؼِ ،تا تَخِ تِ هْاستّای دس ًظش گشفتِ ؿذُ
تشای آًاى ،تذٍیي ؿذُ تاؿذّ .ش تشًاهِی آهَصؿی تایذ دس تشگیشًذُی هَاسد صیش تاؿذ:
 oگشٍُ ّذف
 oاػتشاتظی آهَصؽ :هملَد آى اػت كِ هـخق ؿَد كِ ّوِی آهَصؽّا تَػي یک تین اًدام خَاّذ
گشفت یا ایٌکِ افشاد ّش ػٌح تَػي ػٌح تاالتش اص خَد آهَصؽ خَاٌّذ دیذ.
 oاّذاف آهَصؽ
 oهَاد آهَصؽ
 oتشًاهِی آهَصؽ
 oاسصیاتی آهَصؽ
 .13اطالع رسبًی ػوَهی برای اًجبم هطبلؼِ
خضئیات سٍؽّای اًالع سػاًی تِ خاهؼِ ،تِ هٌظَس خلة هـاسكت حذاكثشی آًاى دس خشیاى خوغآٍسی دادُّا،
هـخق ؿذُ تاؿذ.
 .14هالحظبت اخالقی
هْنتشیي هَاسد ًمن احتوالی حمَق پاػخ گَیاى ٍ هٌاتغ اًؼاًی دسگیش دس اخشای هٌالؼِ ؿٌاػایی ٍ سٍؽ
توویي حمَق آًاى هـخق ؿذُ تاؿذ.
 .15اًجبم پبیلَت
پشٍتکل اًدام هٌالؼِ تایذ تا حدن ًوًَِی كن ٍلی تِ كَست كاهل ،دس لالة هشحلِی پایلَت ،اخشا ٍ تش هثٌای
ًتایح آى پشٍتکل اكالح گشدد .دس ًتیدِ تذٍى اخشای ایي هشحلِ پشٍتکل ًْایی تلمی ًویؿَد.
اًتظبرت از هجری در حیي اجرای طرح

سػایت صهاىتٌذی دس اسائِ گضاسؽّای هیاًی
ؿشكت دس خلؼات پایؾ ًشح

4

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم طرح

اسائِ گضاسؽ ًْایی ٍ هؼتٌذات تِ اًووام خالكِ كاستشدی ()21-9-6
سػ ایت اهاًت ٍ تا ركش دلیك هٌاتغ ،حفظ هحشهاًگی اًالػات ،سػایت اهاًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ ػَگیشی ٍ تَسؽ
دس یافتِّا
اًتـاس كلیِ ًتایح تا ًظاست ٍ تأییذ هؤػؼِ هلی تحمیمات ػالهت
اًتـاس ًتایح ًشح دس هدالت ػلوی ـ پظٍّـی
تَخیِ ًتایح ًشح دس لالة تشگِ حوایت ًلثی ()Advocacy paper
پغ اص پایاى ًشح توام دادُ ّا ٍ هؼتٌذات هشتَى تِ ًشح دس اختیاس هَػؼِ هلی تحمیمات ػالهت لشاس گیشد

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

ػاتمِ اخشای هٌالؼات هـاتِ ٍ هشتثي

هذت زهبى اجرای طرح

هذت صهاى تشآٍسد ؿذُ تشای اًدام ایي هٌالؼِ یکؼال اص تاسیخ ػمذ لشاسداد هی تاؿذ.

سقف بَدجِ طرح

تَدخِ هَسدًیاص تشای اًدام ایي هٌالؼِ  ..............هیلیَى سیال دس ًظشگشفتِ ؿذُ اػت.

سبیر تَضیحبت

اًدام پشػـگشی پیوایؾ تشسػی ؿیَع هلشف الکل دس ایشاى دس ًشح دیگشی اًدام خَاّذ ؿذ ٍ خضٍ ؿشح
خذهات هدشی ایي ًشح ًخَاّذ تَد.

*فشآیٌذ تشسػی ،تلَیة ،ػمذ لشاسداد ٍ ًظاست كیفی ًشح ّای پظٍّـی ،تش اػاع فشآیٌذّای تؼشیف ؿذُ دس هَػؼِ هلی تحمیمات ػالهت اًدام هی پزیشد.
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