بسوِ تؼالی

فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

ٍصاست کطَس

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در
ٍاحذ سفبرش دٌّذُ
ػٌَاى طشح

تذٍیي پیاهْای پیطگیشی اص هصشف هطشٍبات الکلی هطابق با آهَصُ ّای اسالهی ٍ فشٌّگ ایشاًی ٍیظُ استفادُ سساًِ
ّا ٍ فضای هجاصی

هؼشفی هَضَع ٍ اّویت آى

ًطاى دادُ ضذُ کِ هصشف الکل یک ػاهل خطش هْن بشای بیواسیْای جسوی (اص جولِ اًَاع سشطاًْا ،سیشٍص ٍ
بیواسیْای کبذی) ،اختالالت سٍاًی ٍ ّوچٌیي آسیب ّا ٍ هؼضالت اجتواػی هی باضذ .هتاسفاًِ ػلی سغن آهَصُ ّا ٍ
تَصیِ ّای هَکذ دیٌی سَء هصشف الکل دس کطَس بِ ػٌَاى یکی هطکالت سالهت هطشح هی باضذ.
اسائِ پیاهْایی دس پیطگیشی اص هصشف الکل دس فضای هجاصی ٍ سساًِ ّا کِ اهشٍصُ ًقص اساسی دس اًتقال اطالػات
داسًذ بِ ٍیظُ دس صَستی کِ با ضشایط ٍ باٍسّای جاهؼِ ّوخَاًی داضتِ باضذ بسیاس هؤثش خَاٌّذ بَد.

اّذاف هَرد ًظر طرح
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خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

تؼذاد  22پیام بِ صَست هتي ٍ تصَیش قابل اسائِ ٍ اًتطاس کِ اص بَتِ ًقذ ریٌفؼاى گزضتِ باضذ.

اًتظبرات از هجری در حیي اجرای

اسائِ گضاسش پیطشفت پشٍطُ دس ّش هشحلِ
سػایت صهاىبٌذی اسائِ گضاسشّا
اسائِ پیاهْا دس فشهت قابل چاپ ٍ ّوچٌیي قابل ٍیشایص

اًتظبرات از هجری پس از اتوبم

اسائِ گضاسش ًْایی ٍ هستٌذات بِ اًضوام خالصِ کاسبشدی ()25-3-1
سػایت اهاًت ٍ با رکش دقیق هٌابغ ،حفظ هحشهاًگی اطالػات ،سػایت اهاًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ سَگیشی ٍ تَسش دس
یافتِّا
اًتطاس کلیِ ًتایج با ًظاست ٍ تأییذ هؤسسِ هلی تحقیقات سالهت
اًتطاس ًتایج طشح دس هجالت ػلوی ـ پظٍّطی

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

سابقِ اجشای هطالؼات هطابِ ٍ هشتبط

هذت زهبى اجرای طرح

هذت صهاى بشآٍسد ضذُ بشای اًجام ایي هطالؼِ  6هاُ اص تاسیخ ػقذ قشاسداد هی باضذ.

سقف بَدجِ طرح

بَدجِ هَسدًیاص بشای اًجام ایي هطالؼِ  252هیلیَى سیال دس ًظشگشفتِ ضذُ است.

سبیر تَضیحبت

اٍلَیت پزیشش با پشٍپَصالّایی خَاّذ بَد کِ اص کیفیت الصم بشخَسداس باضٌذ.

طرح

طرح

بشسسی تجشبیات داخلی ٍ خاسجی هشتبط
تؼییي هؼشفتشیي ریٌفؼاى
بشسسی ًظشات ٍ پیطٌْادات ریٌفؼاى
تؼییي هؤثشتشیي پیاهْا کِ هطابق با آهَصُ ّای دیٌی ٍ فشٌّگ ایشاًی باضذ.
تْیِ ٍ تذٍیي پیاهْا
پیطٌْاد ًحَُ اًتطاس پیاهْا

*فشآیٌذ بشسسی ،تصَیب ،ػقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای پظٍّطی ،بش اساع فشآیٌذّای تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقات سالهت اًجام
هی پزیشد.
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