فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت ،جوَْری اسالهی ایراى

لطفب فشم صیش سا ثشای ّش طشح ثطَس جذاگبًِ تکویل ًوبییذ ٍ ثِ ّوشاُ ًبهِ سسوی ثب رکش هٌجغ ٍ ًحَُ تبهیي هبلی آى ثِ هؼبًٍت پژٍّطی هَسسِ هلی
اسسبل ًوبییذ.
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

تَضیح
هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت ،جوَْسی اسالهی ایشاى

هَضَع
ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در

دکتش هْذی هْذٍیmahdavi@sina.tums.ac.ir -

هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت
عٌَاى طرح

ثشسسی ػولیبت ثیوِ ای صٌذٍق ّبی ثیوِ دس سبصهبى ثیوِ سالهت ایشاى

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

یکی اص اثضاسّبی دستیبثی ثِ پَضص ّوگبًی سالهتً ،ظبم ثیوِ سالهت یکپبسچِ ثب ػولیبت ٍ کبسکشدّبی
ثِ سٍص است .چٌیي ًظبم ثیوِای اص پبیذاسی هبلی جْت پَضص توبم افشاد جبهؼِ ثشخَسداس ثَدُ ٍ ایي خذهبت
سا ثِ ثْبی لبثل لجَلی اسایِ ًوبیٌذ .ثشای تحمك ایي اهش الصم است ًظبمّبی ثیوِ ثشای حفظ پبیذاسی هٌبثغ
هبلی صٌذٍق خَد دس دساصهذت اص سٍشّب ٍ تکٌیکّبی ػلوی جْت تؼییي حك ثیوِ ٍ هضایبی ثیوِای
استفبدُ ًوبیٌذ .ػذم اتکب ثِ ایي سٍش ّب هوکي است دس دساصهذت هٌجش ثِ هطکالت ػوذُ صٌذٍقّبی
ثیوِ ٍ حتی ٍسضکستگی آًْب ضَد.
ثشایي اسبس ٍ ثب تَجِ ثِ ٍضؼیت ًظبم ثیوِای کطَس ٍ لضٍم ثشًبهِسیضی ثشای کست اطویٌبى اص پبیذاسی
هٌبثغ هبلی صٌذٍقّبی ثیوِ سالهت الصم است ٍضؼیت ػولیبت ) (Operationsثیوِ ای ضبهل جوؼیت
تحت پَضص ،حك ثیوِ ّب ،ػَایذ ٍ ّضیٌِ ّبی صٌذٍق ّبی ثیوِ سالهت دس سبصهبى ثیوِ سالهت ایشاى
هَسد اسصیبثی لشاس گیشدّ .ذف ایي هطبلؼِ اسصیبثی ٍضؼیت ػولیبت ثیوِ ای ٍ طشاحی هذل ّبی اکچَئشی
ثشای صٌذٍق ّبی ثیوِ دس سبصهبى ثیوِ سالهت ایشاى است.
ضَاّذ ایي هطبلؼِ هیتَاًذ ثشای اسایِ تَصیِّبی سیبستی دس ساستبی استمبی ػذالت دس هیضاى هطبسکت ٍ
هضایبی ثیوِای اص یک طشف ٍ ثْجَد پبیذاسی هٌبثغ هبلی ایي صٌذٍق اص طشف دیگش هَثش ثبضذ .دس ًْبیت
ًتبیج ایي هطبلؼِ دس ثْجَد کبسایی ٍ ثشٍص ًوَدى ػولیبت ثیوِّبی سالهت دس ایشاى هَسد استفبدُ لشاس گیشد.

اّذاف کلی:
اّذاف هَرد ًظر طرح
تؼییي ٍضؼیت ػولیبت ثیوِ ای صٌذٍق ّبی ثیوِ دس سبصهبى ثیوِ سالهت ٍ تذٍیي هذل اکچَئشی
اّذاف فرعی طرح:
 ثشسسی هتَى ٍ طشاحی هذل هفَْهی ػولیبت ثیوِ ای تحلیل تغییشات دس جوؼیت ثیوِ ضذُ صٌذٍق ّب تَصیف هٌبثغ تبهیي هبلی صٌذٍق ّب اسصیبثی هکبًیسن ّبی تؼییي حك ثیوِ یب هطبسکت ّب ٍ هیضاى آًْب تؼییي لیست خذهبت ٍ تؼییي سطح پَضص اًْب ثشای گشٍُ تمبضب ضٌبسبیی ػَاهل تؼییي کٌٌذُ ّضیٌِ ّبی صٌذٍق ّبی ثیوِ تحلیل پبیذاسی صٌذٍق ّب ثش اسبس هطبلؼِ هصبسف ٍ دساهذ ٍ سًٍذّبی ایٌذُرٍش پیشٌْبدی هَسسِ هلی جْت اسصیبثی هکبًیسنّبی تؼییي حك ثیوِ ٍ ثستِ هضایب ٍ ّوچٌیي تحلیل پبیذاسی صٌذٍقّبضشٍست داسد
اص سٍشّبی هتٌبست ایي هَضَع ثْشُ گشفتِ ضَد .ثذیي هٌظَس دس ایي هشحلِ پیطٌْبد هیضَد اص سٍش
تحقیقبت سالهت :
ّبی ثیي الوللی ٍ استبًذاسد اکچَیشی ثِ ػٌَاى ساٌّوبی ػول استفبدُ ًوَد.
اّذف کبربردی طرح:
ّذف ایي پژٍّص فشاّن ًوَدى ضَاّذ الصم دس اتخبر تصوین ثشای استمبی ػولیبت صٌذٍقّبی ثیوِ
سالهت است.

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

خشٍجی ایي طشح پژٍّطی ثِ صَست یک گضاسش تحمیمبتی خَاّذ ثَد.

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای

 .1اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجط ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثِ هَلغ پژٍّص؛
 .2ثشسسی ٍ تحمیمبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هوَاصیي ػلووی ٍ سػبیوت اصوَل تحمیموبتی دس اًجوبم
هَضَع پژٍّص؛
 .3ثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي اثضاس هطبلؼِ ،طشاحی هطبلؼِ ٍ استفبدُ اص
ًتبیج هطبلؼبت هشتجط اًجبم ضذُ؛
 .4اسایِ گضاسش هطبثك ثب چْبسچَة گضاسشدّی هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت؛
هجشی هَظف است ّفتِ ای یک ثبس هَسسِ سا دس جشیبى الذاهبت خَد لشاسدادُ ٍ 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 هَاسد دسج ضذُ دس
 RFPحبضش اص هجشی هحتشم دسخَاست ضَد ٍ ّوکبساى اسسبل کٌٌذُ پشٍپَصال حتوب ایي هَضَع سا هذ
ًظش لشاس دٌّذ.
اص هجشیبى طشح اًتظبس هی سٍد تب دس صهبى اتوبم طشح گضاسش هجسَط ٍ هشتت تشجیحب ثش اسبس استبًذاسد
پیطٌْبد ضذُ ) )Actuarial Standards Boardتَسط اًجوي اکچَیشی اهشیکب تْیِ ًوبیٌذ.

طرح (هبًٌذ رٍش کبر ٍ )...

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم
طرح (هبًٌذ اقذاهبت کبربست
ًتبیج ،هالحظبت اخالقی ٍ قبًًَی
ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح

ثب تَجِ ثِ اّذاف طشح ٍ خشٍجی ّبی آى ثشای اجشای طشح ،اًتظبست هی سٍد تب هجشیبى طشح دس سضتِ
ّبی هشتجط تحصیل کشدُ ٍ داسای سبثمِ کبفی دس حیطِ هطبلؼبت اکچَیشی ثبضٌذ.

هذت زهبى اجرای طرح

یکسبل

سقف بَدجِ طرح

 494هیلیَى سیبل

سبیر تَضیحبت

ثشای تْیِ پشٍپَصال ثب هسئَل هشثَط توبس حبصل ًوبییذ.

دٌّذگبى

*فشآیٌذ ثشسسی ،تصَیت ،ػمذ لشاسداد ٍ ًظبست کیفی طشح ّبی پژٍّطی ،ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت اًجبم هی
پزیشد.

