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عٌَاى طرح

اسصیبثی ٍضؼیت خذهبت سالهتی طت جبیگضیي ٍ طت سٌتی دس ایشاى

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

خذهبت سالهتی دس سطَح هختلف اسائِ خذهت ضبهل هَاد گًَبگًَی اص جولِ پیطگیشی ،دسهبى ،خذهبت
تطخیص ،تَاًجخطی ،تسکیٌی ٍ غیشُ هیثبضذ .خذهبت سالهتی طت جبیگضیي ٍ سٌتی دس ایشاى سبثقِ
طَالًی داسد .ایي هطبلؼِ ثشای ثشسسی ٍضؼیت اسائِ خذهبت سالهتی اسائِ ضذُ دس قبلت خذهبت سالهتی طت
جبیگضیي ٍ طت سٌتی طشاحی ضذُ است ٍ ّذف اص اجشای آى ثشسسی هشٍسی ٍضؼیت اسائِ ایي خذهبت دس
دًیب ٍ دس ایشاى هیثبضذ .جٌجِّبی هَسد اًتظبس دس ایي ثشسسی ،ثْشُهٌذی اص ایي خذهبتّ ،ضیٌِّبی ایي
خذهبت ،تؼذاد هشاقجیي ٍ غیشُ هیثبضٌذ ٍ سپس ثشسسی ٍضؼیت ًْبیی ًیبص ثِ استقب یب تذاٍم اسائِ آًْب هیثبضذ.
اسائِ هذاخلِ ّب دس سطح جبهؼًِ ،ظبم سالهت ٍ دس سطح فشدی ثشای ایي خذهبت دس ایي هطبلؼِ ّذف ًْبیی
هیثبضذ.

اّذاف هَرد ًظر طرح

اّذاف کلی:
ّذف کلی اص اًجبم ایي طشح ،ثشسسی ٍضؼیت اسائِ خذهبت سالهتی طت جبیگضیي ٍ سٌتی هیثبضذ.

هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت

رٍش پیشٌْبدی هَسسِ هلی تحقیقبت ایي هطبلؼِ ثشسسی هشٍسی ٍضؼیت اسائِ خذهبت سالهتی طت جبیگضیي ٍ سٌتی هیثبضذ دس دًیب ٍ ایشاى هی-
سالهت :

ثبضذ .دس ایي هطبلؼِ ضشٍست داسد اص الگَی اسصیبثی ًظبمّبی سالهت دس دًیب ثْشُ گشفتِ ضَد ٍ ضبخصّبی
ًْبیی هطبلؼِ تذٍیي گشدد .ثشخی اص ضبخصّبی ایي هطبلؼِ ضبهل :ثْشُهٌذی اص خذهبتّ ،ضیٌِ ایي خذهبت،
تؼذاد هشاقجیي ٍ دفؼبت هشاقجت هیثبضذ .ایي هطبلؼِ ثؼذ اص ًْبییسبصی ضبخصّب ،ضشٍست داسد طی یک چٌذ
ثحث گشٍّی ثِ تبییذ کبسضٌبسبى خجشُ دس ّش صهیٌِ سسبًذُ ضَد .سایجتشیي هسیش دسیبفت ایي خذهبت دس
ایشاى دس ایي هطبلؼِ ثشاسبس هصبحجِ ثب چٌذ فشد ًیبصهٌذ خذهبت تشسین خَاّذ ضذ.
اّذف کبربردی طرح:
اسائِ ضکبف اطالػبتی ٍ دس ًْبیت اسائِ هْوتشیي هذاخالتی کِ ٍضؼیت اسائِ خذهبت سالهتی دس هَسد
هَضَع ثشسسی ضذُ سا ثْجَد ثخطذ.

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح
اًتظبرت از هجری در حیي اجرای طرح
(هبًٌذ رٍش کبر ٍ )...

خشٍجی ایي طشح پژٍّطی ثِ صَست یک گضاسش تحقیقبتی خَاّذ ثَد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجط ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثِ هَقغ پژٍّص؛
ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اصَل تحقیقبتی دس اًجبم هَضَع
پژٍّص؛
استفبدُ اص ظشفیتّبی ػلوی کطَس دس ایي صهیٌِ؛
هشٍس کبهل استشاتژیّبی هَجَد؛
ثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي اثضاس هطبلؼِ ،طشاحی هطبلؼِ ٍ استفبدُ اص ًتبیج
هطبلؼبت هشتجط اًجبم ضذُ؛
طشاحی هطبلؼِ ٍ هصبحجِ ثب افشاد هطلغ؛

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم طرح

 .7اسایِ گضاسش هطبثق ثب چْبسچَة گضاسشدّی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت؛
هجشی هَظف است ّفتِ ای یک ثبس هَسسِ سا دس جشیبى اقذاهبت خَد قشاسدادُ ٍ دس هَاسدی کِ دس ثشًبهِ
صهبىثٌذی هطخص ضذُ است گضاسش پیطشفت کبس خَد سا ثِ هَسسِ تحَیل ًوبیذ .الصم ثِ رکش است دس
طی داٍسی پشٍپَصال اسسبل ضذُ ،اهکبى داسد ثشاسبس ًظبست طشح ،هَاسد دیگشی غیش اص  RFPحبضش اص
هجشی هحتشم دسخَاست ضَد ٍ ّوکبساى اسسبل کٌٌذُ پشٍپَصال حتوب ایي هَضَع سا هذ ًظش قشاس دٌّذ.
اص هجشیبى طشح اًتظبس هی سٍد تب دس صهبى اتوبم طشح گضاسش هجسَط ٍ هشتت ثشای سبصهبى تْیِ ضَد؛

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

ثب تَجِ ثِ اّذاف طشح ٍ خشٍجی ّبی آى ثشای اجشای طشح ،اًتظبست هی سٍد تب هجشیبى طشح دس سضتِ ّبی
هشتجط تحصیل کشدُ ٍ داسای سبثقِ کبفی دس حیطِ هطبلؼبت ًظبم سالهت ثبضذ.
سِ هبُ

سقف بَدجِ طرح

 100هیلیَى سیبل

سبیر تَضیحبت

ثشای تْیِ پشٍپَصال ثب هسئَل هشثَط توبس حبصل ًوبییذ.

هذت زهبى اجرای طرح

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

