ثسوِ تعبلی

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

هعبًٍت اهَس اختوبعی ٍصاست ثْذاشت دسهبى ٍ آهَصش پضشکی

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در

دثیشخبًِ شَسای عبلی سالهت ٍ اهٌیت غزایی
خبًن حویذُ خَادی ًست ۰۷۹۲۵۴۱۸

عٌَاى طرح

هغبلعِ ٍ ثشسسی ضشٍست خبیگبُ سبصهبًی اهَس اختوبعی سالهت دس سبختبس ٍصاست ثْذاشت

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

عجق اعالم سبصهبى خْبًی ثْذاشت ٍصاستخبًِ ّبی ثْذاشت كشَسّب حذاكثش هیتَاًٌذ  ۵۲دسصذ سالهت

ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

هشدم سا هذیشیت كٌٌذ ٍ ،حذاقل  ۲۸دسصذ سالهت هشدم ثِ عَاهل اختوبعی هشثَط است كِ هذیشیت آى
ًیبصهٌذ كبس ثیي ثخشی ثب دستگبّْبی اخشایی خبسج اص ٍصاست ثْذاشت است .ثٌبثش ایي اهَس اختوبعی ٍصاست
ثْذاشت هسئَلیت سٌگیٌی دس استجبط ثب سبیش ٍصاست خبًِ ّب ٍ ّوکبسی علوی ٍ عولی ثشای ثْجَد ٍضعیت
سالهت ّ .ذف اص فشاخَاى ایي هغبلعِ تحلیل ٍضعیت اهَس اختوبعی سالهت دس سبختبس ٍصاست ثْذاشت ٍ
تعییي دستبٍسّب ٍ فشصت ّبی ثْجَد ٍ پیشٌْبد هذاخالت هٌبست ثِ خْت ثبصعشاحی خبیگبُ سبصهبًی اهَس
اختوبعی سالهت است.
آسیت شٌبسی ٍضعیت هَخَد سبختبس ٍ عولکشد اهَس اختوبعی سالهت دس ٍصاست ثْذاشت
اسایِ تَصیِ ّبی علوی ٍ قبثل اخشا ثشای تقَیت سبختبس ٍ عولکشد اهَس اختوبعی سالهت دس ٍصاست ثْذاشت

اّذاف هَرد ًظر طرح

.۷
.۵

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

الف) هستٌذ تحلیل ٍضعیت اهَس اختوبعی سالهت دس سبختبس ٍصاست ثْذاشت ٍ تعییي دستبٍسّب ٍ فشصت
ّبی ثْجَد

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای
طرح

ة) هستٌذ پیشٌْبد هذاخالت هٌبست ثِ خْت تقَیت خبیگبُ سبصهبًی اهَس اختوبعی سالهت
 .۷سعبیت صهبىثٌذی اسائِ گضاسشّب
 .۵خستدَ استخشاج ٍ تلخیص هتَى هشتجظ شبهل :اسٌبد ٍ قَاًیي ثبالدستی ،تدشثیبت داخل ٍ خبسج اص
كشَس ثِ ٍیژُ اص كشَسّبی هٌتخت ٍ پیششٍ دس هٌغقِ چشن اًذاص  ٍ ،تَصیِ ّبی سبصهبى ّبی خْبًی
ٍ حبكویتی كشَسّب دس هَسد اهَس اختوبعی سالهت
 .3خوع آٍسی ًظشات ریفعبى ،شبهل دٍ گشٍُ ریٌفعبى اخشایی (شبهل هعبًٍت ّبی ٍصاست ثْذاشت) ٍ
خجشگبى علوی

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

اسائِ گضاسش ًْبیی ٍ هستٌذات ثِ اًضوبم خالصِ كبسثشدی ()۵۲-3-۷
سعبیت اهبًت ٍ ثب ركش دقیق هٌبثع ،حفظ هحشهبًگی اعالعبت ،سعبیت اهبًت ٍ پشّیض اص ّشگًَِ سَگیشی ٍ تَسش دس
یبفتِّب
اًتشبس كلیِ ًتبیح ثب ًظبست ٍ تأییذ هؤسسِ هلی تحقیقبت سالهت
اًتشبس ًتبیح عشح دس هدالت علوی ـ پژٍّشی ثشاسبس سیبست ّبی هؤسسِ هلی تحقیقبت سالهت

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى

سبثقِ اخشای هغبلعبت هشبثِ ٍ هشتجظ

هذت زهبى اجرای طرح

هذت صهبى ثشآٍسد شذُ ثشای اًدبم ایي هغبلعِ  ۷۸هبُ اص تبسیخ عقذ قشاسداد هی ثبشذ.

سقف بَدجِ طرح

ثَدخِ هَسدًیبص ثشای اًدبم ایي هغبلعِ  3۸۸هیلیَى سیبل دس ًظشگشفتِ شذُ است.

سبیر تَضیحبت

اٍلَیت پزیشش ثب پشٍپَصالّبیی خَاّذ ثَد كِ اص كیفیت الصم ثشخَسداس ثبشٌذ.

طرح

*فشآیٌذ ثشسسی ،تصَیت ،عقذ قشاسداد ٍ ًظبست كیفی عشح ّبی پژٍّشی ،ثش اسبس فشآیٌذّبی تعشیف شذُ دس هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت اًدبم
هی پزیشد.
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