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ثشسسی ضَاّذ ًبکبسایی دس ًظبم سالهت کطَس جوَْسی اسالهی ایشاى
عٌَاى طرح
دستیبثی ثِ پَضص ّوگبًی سالهت ثذٍى اختػبظ هٌبثغ هبلی الصم ثشای اجشای هذاخالت هشثَط ثِ فشاّن آٍسدى اهکبى
هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى
دستشسی ّوِ هشدم ثِ خذهبت سالهت قبثل پشداخت ٍ ثب کیفیت اهکبىپزیش ًویثبضذ .تأهیي ایي هٌبثغ اص چٌذ ساُ هیتَاًذ اًجبم
ضَد کِ افضایص سْن ثَدجِ سالهت ،دسیبفت کوکّبی هبلی ثیيالوللی ٍ اًتقبل ٍ جبثجبیی هٌبثغ اص ضٌبختِضذُتشیي آًْب هی-
ثبضذ .اگش چِ ایي گضیٌِ ّبی ّوگی ثشای تأهیي هٌبثغ هبلی هَسدًیبص دستیبثی ثِ پَضص ّوگبًی سالهت هٌبست است ،اهب اهشٍصُ
ثِ دلیل سضذ ضتبثبى ّضیٌِّبی سالهت ٍ ًیض ثحشاىّبی اقتػبدی کطَسّب ،ثِ ًظش گضیٌِ هٌبستتش ثْجَد کبسایی ًظبم سالهت
ثبضذ .اّویت کبسایی ٍ تالش ثشای ثْجَد آى اص چٌذ سبل پیص ٍ ثب اًتطبس گضاسش سبل  2010سبصهبى جْبًی ثْذاضت هَسد تأکیذ
قشاس گشفت ٍ دس ایشاى ًیض ثِ اضکبل هختلف دس ثشًبهِّبی هلی تَسؼِای ثِ آى اضبسُ ضذ؛ ّن اکٌَى ًیض ثشًبهِسیضی ثشای ثْجَد
کبسایی ًظبم سالهت یکی اص اٍلَیتّبی دٍلت دٍاصدّن دس ثخص سالهت هؼشفی ضذُ است .یکی اص اص اقذاهبت هْن ثشای حشکت
ثِ سوت ثْجَد کبسایی ،آگبّی یبفتي اص اضکبل سایج ًبکبسایی دس ًظبم سالهت کطَس ٍ ضٌبسبیی هٌبثغ/سیطِّبی ایجبد کٌٌذُ آى
است تب ثتَاى ثشاسبس آى صهیٌِّبی اغلی هذاخلِ سا هطخع ًوَد .ثشایي اسبس دس ّذف اص هطبلؼِ حبضش ایي است کِ اثتذا ثب
استفبدُ اص ضَاّذ ٍ دادُّبی هَجَد هْن تشیي اضکبل ًبکبسایی ًظبم سالهت ایشاى ٍ ػلل آى تطشیح گشدد .سپس ثب تَجِ ثِ
ضشٍست اسائِ ساّکبسّبیی ثشای ثْجَد کبسایی اقذاهبت اجشایی هٌبست ثشای هقبثلِ ٍ حل سیطِّبی ًبکبسایی تؼییي گشددّ .وچٌیي
ثب دس ًظش داضتي ًقص هْن اسصیبثی ،اغلیتشیي ضبخػْبی پبیص ٍ اسصیبثی کبسایی ثب تَجِ ثِ اضکبل هتٌَع ًبکبسایی پیطٌْبد ضَد.
اّذاف هَرد ًظر طرح ٍ رٍش ّذف کلی:
پیشٌْبدی هَسسِ هلی تحقیقبت تحلیل ضَاّذ ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس جوَْسی اسالهی ایشاى
سالهت
اّذاف فشػی:
 .1ضٌبسبیی اضکبل سایج ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس ٍ طجقِثٌذی آًْب
 .2تؼییي ٍ اٍلَیتثٌذی سیطِّبی اغلی ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس ثبتَجِ ثِ اضکبل ضٌبسبیی ضذُ ًبکبسایی
 .3اسائِ ساّکبسّبی کبسثشدی ثشای هقبثلِ ثب سیطِّبی ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس
 .4ضٌبسبیی ضبخػْبی پبیص ٍ اسصیبثی کبسایی ثب تَجِ ثِ اضکبل ضٌبسبیی ضذُ ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس
ّذف کبسثشدی:
 .1استقبی کبسایی ًظبم سالهت کطَس
سٍش کبس :هطبلؼِ دس هشحلِ اٍل ثِ غَست یک هطبلؼِ هشٍسی ٍ دس ساستبی ضٌبسبیی اضکبل سایج ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس ٍ
سیطِّبی آى دس ثخطْبی هختلف دٍلتی ٍ خػَغی ٍ ًیض اسائِ خذهبت سشپبیی ،تطخیػی ،سشپبیی ،ثستشی ٍ  ...خَاّذ ثَد.
فْشستی اص اغلیتشیي اضکبل ًبکبسایی ًظبم سالهت کطَس ٍ ػلل ٍ سیطِّبی اغلی آى ،کِ دس ًتیجِ هطبلؼِ هشٍسی ضٌبختِ ٍ
طجقِثٌذی ضذُ است ،دس یک یب چٌذ جلسِ ثحث گشٍّی هتوشکض کِ ثب هطبسکت خجشگبى ثشگضاس هیضَد اسائِ ٍ ثب ثْشُگیشی اص
ًظشات هطبسکتکٌٌذگبى ایي فْشست ًْبیی ٍ اٍلَیتثٌذی هیگشدد .دس هشحلِ دٍم ثب تَجِ ثِ اغلیتشیي سیطِّبی ًبکبسایی
ضٌبسبیی ضذُ ساّکبسّبی تجشثِضذُ ثشای هقبثلِ ثب آىّب اص طشیق جستجَی ضَاّذ ثیيالوللی ٍ ًیض هلی استخشاج ٍ هتٌبست ثب
ّش یک اص سیطِّب ،خالغِ سیبستی هشثَطِ تذٍیي هیگشدد .خالغِّبی سیبستی دس جلسِّبی گفتوبى سیبستی اسائِ ٍ ثؼذ اص
جوغ آٍسی ًظشات افشاد فْشستی اص ساّکبسّبی کبسثشدی دس قبلت هذاخالت ٍ اقذاهبت اجشایی تذٍیي هیضَد .دس هشحلِ سَم ًیض
هتٌبست ثب اضکبل سایج ًبکبسایی ،ػلل سیطِای ٍ ساّکبسّبی پیطٌْبدی ،هْنتشیي ضبخػْبی پبیص ٍ اسصیبثی کبسایی ثِ ّوشاُ
هٌجغ ،سٍش ٍ تٌبٍة گشدآٍسی ٍ ًیض ًحَُ تحلیل ضبخعّب اص طشیق اًجبم یک هطبلؼِ کیفی استخشاج هیضَد.
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خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

خشٍجی ایي طشح گضاسش تحقیقبتی هیثبضذ.

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای  .1اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجط ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثوَقغ پژٍّص.
 .2ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اغَل ٍ هَاصیي ػلوـی ٍ سػبیـت اغـَل تحقیقـبتی دس اًجـبم هَضـَع پژٍّص.
طرح
 .3استفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی
 .4ثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف ًظبست ثش سًٍذ اجشای هطبلؼِ.
 .5هشٍس کبهل ٍ اسصیبثی ضَاّذ هَسد استفبدُ ثب تَجِ ثِ ضشایط صهیٌِای.
 .6اسایِ گضاسش هطبثق 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 طشفیي ایي اهش غَست هیپزیشد.
هجشی هَظف است ػالٍُ ثش اسسبل گضاسش ًْبیی ،گضاسش پیطشفت کبس ( 25جوغآٍسی دادُّب)( 50 ،تحلیل دادُّب) ٍ ( 70تفسیش
دادُّب) دسغذ کبس خَد سا ثِ سفبسش دٌّذُ طشح گضاسش دّذ .ضیَُ اسائِ گضاسش ثِ غَستی است کِ سفبسش دٌّذُ اػالم
هیذاسد .الصم ثِ رکش است  RFPتْیِ ضذُ غشفب ساٌّوبی تذٍیي پشٍپَصال خَاّذ ثَد ٍ ثؼذ اص اسسبل پشٍپَصالً ،ظش سفبسشدٌّذُ
طشح ٍ ًظشات داٍساى پشٍپَصال هجٌبی اداهِ ّوکبسی هیثبضذ .پس اص تػَیت پشٍپَصال ًیض هجٌبی ّوکبسی هَاسد هٌذسج دس
پشٍپَصال ٍ قشاسداد است ٍ دس غَست ًیبص ثِ اضبفِ ًوَدى هَاسدی هبصاد ثش تَافق اٍلیِ ،ایي اهش ثب تَافق طشفیي اًجبم خَاّذ ضذ.
دس تبییذ ًْبیی گضاسش طشح کست تبییذیِ اص سفبسش دٌّذُ الضاهی است.
اًتظبرت از هجری پس از اتوبم اص هجشیبى طشح اًتظبس هی سٍد تب صهبى اتوبم طشح 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 طشح ٍ خشٍجی ّبی آى ثشای اجشای طشح ،اًتظبس هی سٍد تب هجشیبى طشح دس سضتِ ّبی هشتجط ثب ػلَم هذیشیت
سالهت آضٌب ثبضذ.
هذت صهبى ثشآٍسد ضذُ ثشای اًجبم ایي هطبلؼِ  12هبُ اص تبسیخ ػقذ قشاسداد هی ثبضذ.

سقف بَدجِ طرح

ثَدجِ هَسدًیبص ثشای اًجبم ایي هطبلؼِ  300هیلیَى سیبل دس ًظشگشفتِ ضذُ است.

سبیر تَضیحبت

-

هذت زهبى اجرای طرح

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