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اسصیبثی حکوشاًی ًظبم سالهت کطَس جوَْسی اسالهی ایشاى ثب استفبدُ اص چبسچَة هؼتجش
عٌَاى طرح
دس ثیبًی سبدُ هیتَاى حکوشاًی سا هجوَػِای اص قَاػذ (سسوی ٍ غیش سسوی) داًست کِ ثشای تصوینگیشی ٍ اقذام ّوبٌّگ دس
هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى
یک هجوَػِ کِ هتطکل اص ثبصیگشاى ٍ سبصهبىّبی هتٌَع است ،هَسداستفبدُ قشاس هیگیشد .اگش چِ تبکٌَى تؼبسیفی ثشای ّش یک
اص ایي اصَل ضٌبسبیی ضذُ ٍ ساُّب ٍ اثضاسّبیی ثشای سٌجص ٍضؼیت حکوشاًی دس ّش یک اص ایي اثؼبد پیطٌْبد ضذُ است ،اهب ثِ-
ًظش هیسسذ پژٍّص ثیطتش ثشای کطف ّش یک اص اصَل حکوشاًی دس ػوق ثیطتش ٍ تَصیف ٍ اسصیبثی حکوشاًی ثِ هٌظَس
ضٌبسبیی ساُّبی ثْجَد سیستنّبی سالهت ضشٍسی ثبضذ .صیشا اگش اصَل حکوشاًی ،ثِ عَس هؤثش اجشا ضًَذ ،هیتَاًٌذ تأثیش
ضگشفی دس هشاقجتّبی سالهت داضتِ ثبضٌذ .ضشٍست اسصیبثی حکوشاًی ًظبمّبی سالهت هذتی است کِ هَسدتَجِ هحبفل ػلوی
قشاس گشفتِ ٍ چبسچَةّبیی ًیض ثشای اسصیبثی آى دس سیستوْبی سالهت عشاحی ضذُ ٍ چگًَگی اًجبم ػولیبت ٍ اسصیبثی اصَل
حکوشاًی دس سغَح هختلف یک سیستن سالهتی پیطٌْبد ضذُ است .ثب ٍجَد اًجبم ایي هغبلؼبت ٍ اسائِ ایي چبسچَةّب ،آًچِ
هسلن است ٌَّص ضَاّذ ػلوی ثشای اسصیبثی حکوشاًی دس سغَح هلی ٍ هحلی (استبًی) هحذٍد ثَدُ ٍ الصم است ّش یک
اصچبسچَةّبی هَجَد ثشای استفبدُ دس هحیظ خبظ خَد ثَهی ضًَذ .اّویت ٍ جبیگبُ اسصیبثی حکوشاًی ًظبم سالهت ٍ دس ًظش
داضتي ٍیژگیّبی ٍ هقتضیبت خبظ صهیٌِ ای ثشای اًجبم ایي اسصیبثی اص یک سَ ٍ ،کوجَد ضَاّذ الصم ثشای سٌجص ٍضؼیت
حکوشاًی ًظبم سالهت ایشاى اص سَیی دیگش ،اًجبم هغبلؼِای جبهغ ثشای اسصیبثی ایي ػولکشد ًظبم سالهت سا ثب استفبدُ اص یک
چبسچَة هٌسجن ضشٍسی هی سبصد .ثش ّویي اسبس هغبلؼِ حبضش ثب ّذف اسائِ یک چبسچَة کبسثشدی ثشای اسصیبثی حکوشاًی
ًظبم سالهت ایشاى ثب تَجِ ثِ چبسچَةّبی هَجَد ٍ استفبدُ اص چبسچَة پیطٌْبدی ثشای اسصیبثی ٍضؼیت حکوشاًی ًظبم سالهت
کطَس عشاحی ٍ اجشا خَاّذ ضذ .اًتظبس هیسٍد ًتبیج ایي هغبلؼِ هقذهبت دیذُثبًی ٍضؼیت حکوشاًی ًظبم سالهت سا فشاّن ًوبیذ
تب اص ایي ساُ ثتَاى حَصُّبی قبثل اصالح سا ضٌبسبیی ٍ ساّکبسّبیی ثشای ثْجَد آى اسائِ داد.
اّذاف هَرد ًظر طرح ٍ رٍش ّذف کلی:
پیشٌْبدی هَسسِ هلی تحقیقبت تحلیل ٍضؼیت حکوشاًی ًظبم سالهت کطَس جوَْسی اسالهی ایشاى
سالهت
اّذاف فشػی:
 .6ضٌبسبیی هذلّبی هَجَد ثشای اسصیبثی ٍ اسصضیبثی ٍضؼیت حبکویت ًظبم سالهت کطَسّب
 .7تَسؼِ اثضاس هٌبست ٍ هؼتجش ثشای اسصضیبثی ٍضؼیت حبکویت ًظبم سالهت ثشای کطَس ایشاى
 .8اسصضیبثی ٍضؼیت حبکویت ًظبم سالهت کطَس ایشاى ثب استفبدُ اص اثضاس پیطٌْبدی
ّذف کبسثشدی:
 .6تقَیت ًقص تَلیتی ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی
 .7تَسؼِ حبکویت خَة ثشای ًظبم سالهت کطَس جْت دستیبثی ثِ اّذاف ثشًبهِّبی تَسؼِای کطَس

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح
اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

سٍش کبس :هغبلؼِ دس هشحلِ اٍل ثِ صَست یک هغبلؼِ هشٍسی ٍ دس ساستبی ضٌبسبیی اثضاسّبی سایج اسصیبثی حبکویت ًظبم
سالهت اًجبم هیگیشد .هشحلِ دٍم هغبلؼِ ثِ سٍش کیفی ٍ دس ساستبی اسائِ ٍ اػتجبسیبثی اثضاس اٍلیِی اسصیبثی ٍضؼیت حبکویت
ًظبم سالهت کطَس اًجبم هیپزیشد .دس گبم اٍل ایي هشحلِ الگَی پیطٌْبدی ثشای اسصیبثی ٍضؼیت حبکویت ًظبم سالهت کطَس ثب
استفبدُ ًتبیج هشحلِ اٍل تَسظ تین هغبلؼبتی عشاحی هیضَد ٍ سپس دس گبم دٍم ثب استفبدُ اص سٍش دلفی یب یکی دیگش اص سٍش-
ّبی استفبدُ اص ًظشات خجشگبى اػتجبس اثضاس پیطٌْبدی ثشسسی خَاّذ ضذ .هشحلِ سَم هغبلؼِ ثب تَجِ ثِ اثضاس عشاحی ضذُ ثِ سٍش
تشکیجی یب کیفی ٍ دس ساستبی اسصیبثی ٍضؼیت کًٌَی حبکویت ًظبم سالهت کطَس اًجبم هیپزیشد.
خشٍجی ایي عشح گضاسش تحقیقبتی هیثبضذ.
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اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجظ ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثوَقغ پژٍّص.
ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوـی ٍ سػبیـت اصـَل تحقیقـبتی دس اًجـبم هَضـَع پژٍّص.
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 .8استفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب ٍصاست ثْذاضت ،سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی ،هجلس ضَسای
طرح
اسالهی
 .9ثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف ًظبست ثش سًٍذ اجشای هغبلؼِ.
 .:هشٍس کبهل ٍ اسصیبثی ضَاّذ هَسد استفبدُ ثب تَجِ ثِ ضشایظ صهیٌِای.
; .اسایِ گضاسش هغبثق ثب چْبسچَة گضاسضذّی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت .الصم ثِ رکش است دس هَاسدی هوکي است
سفبسشدٌّذُ خشٍجیّبی دیگشی ًیض دسخَاست ًوبیذ کِ ثب ّوبٌّگی ٍ تَافق عشفیي ایي اهش صَست هیپزیشد.
هجشی هَظف است ػالٍُ ثش اسسبل گضاسش ًْبیی ،گضاسش پیطشفت کبس ( 7:جوغآٍسی دادُّب)( :5 ،تحلیل دادُّب) ٍ ( <5تفسیش
دادُّب) دسصذ کبس خَد سا ثِ سفبسش دٌّذُ عشح گضاسش دّذ .ضیَُ اسائِ گضاسش ثِ صَستی است کِ سفبسش دٌّذُ اػالم
هیذاسد .الصم ثِ رکش است  RFPتْیِ ضذُ صشفب ساٌّوبی تذٍیي پشٍپَصال خَاّذ ثَد ٍ ثؼذ اص اسسبل پشٍپَصالً ،ظش سفبسشدٌّذُ
عشح ٍ ًظشات داٍساى پشٍپَصال هجٌبی اداهِ ّوکبسی هیثبضذ .پس اص تصَیت پشٍپَصال ًیض هجٌبی ّوکبسی هَاسد هٌذسج دس
پشٍپَصال ٍ قشاسداد است ٍ دس صَست ًیبص ثِ اضبفِ ًوَدى هَاسدی هبصاد ثش تَافق اٍلیِ ،ایي اهش ثب تَافق عشفیي اًجبم خَاّذ ضذ.
دس تبییذ ًْبیی گضاسش عشح کست تبییذیِ اص سفبسش دٌّذُ الضاهی است.
اًتظبرت از هجری پس از اتوبم اص هجشیبى عشح اًتظبس هی سٍد تب صهبى اتوبم عشح گضاسش هجسَط ٍ کبهل آى سا ثشای هَسسِ آهبدُ ًوبیٌذ ٍ ًتبیج سا دس جلسِای
ثشای ستبد پَضص ّوگبًی هَسسِ اسائِ دٌّذ.
طرح
ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

ثب تَجِ ثِ اّذاف عشح ٍ خشٍجی ّبی آى ثشای اجشای عشح ،اًتظبس هی سٍد تب هجشیبى عشح دس سضتِ ّبی هشتجظ ثب ػلَم هذیشیت
سالهت آضٌب ثبضذ.
هذت صهبى ثشآٍسد ضذُ ثشای اًجبم ایي هغبلؼِ  67هبُ اص تبسیخ ػقذ قشاسداد هی ثبضذ.

سقف بَدجِ طرح

ثَدجِ هَسدًیبص ثشای اًجبم ایي هغبلؼِ  855هیلیَى سیبل دس ًظشگشفتِ ضذُ است.

سبیر تَضیحبت

-

هذت زهبى اجرای طرح

*فشآیٌذ ثشسسی ،تصَیت ،ػقذ قشاسداد ٍ ًظبست کیفی عشح ّبی پژٍّطی ،ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت اًجبم هی پزیشد.
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