بسمه تعالی

دستَرالعول تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
تَضیح

هَضَع
شورای راهبردی طب عمومی

ًبم سبزهبىٍ/احذ
سفبرش دٌّذُ
ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد
هسئَل در سبزهبىٍ/احذ
سفبرش دٌّذُ
عٌَاى طرح

هطبلؼِ تطجیمی ًظبم آهَصش پضضىی ػوَهی ٍ اسائِ الگَ وبسثشدی ثشای ایشاى

هعرفی هَضَع ٍ اّویت

ًیشٍی اًسبًی اص اسبسی تشیي ثخص خذهبت هشالجتْبی ثْذاضتی دسهبًی است ٍ دس حمیمت ّذف هذیشیت هٌبثغ

آى

اًسبًی ثخص سالهت فشاّن آٍسدى تؼذاد غحیح هٌبثغ اًسبًی ،ثب هْبستْبی هَسد ًیبص ،دس هىبًْبی دسست ،دس صهبى
هَسد ًیبص ،ثب اًجبم وبس غحیح ،ثب ّضیٌِ ثِ اًذاصُ ٍ خشٍجی دسست هی ثبضذ .دس ایي هیبى پضضىبى ّن ثِ لحبظ اّویت
دستشی ثِ آًبى (جزةً ،گْذاضت ٍ دس دستشس ثَدى) ٍ ّن ثِ لحبظ ّضیٌِ آهَصش (ّضیٌِ آهَصش ،هذت صهبى
تشثیت ًیشًٍ ،یشٍی اًسبًی هَسد ًیبص جْت تشثیت ،فضبّبی آهَصضی تئَسی ٍ ػولی ٍ  )...جبیگبُ ٍیژُ ای دس هیبى
ًیشٍی وبس سالهت داسًذ.
سیش تحَالت دس ًظبم سالهت ٍ آهَصش پضضىی ثؼٌَاى چبلطی جْبى ضوَل است ٍ تؼْذ سیستن سالهت ٍ آهَصش
پضضىی وطَس دس پبسخگَیی هٌبست ٍ حشوت دس جْت سٌذ چطن اًذاص ٍ ثْشُ ثشداسی هَثش اص آهَصش پضضىی
تخػع ٍ فَق تخػػی ثشای سسیذى ثِ جبی گبُ هٌبست دس سطح جْبى ثسیبس حبئض اّویت است .اص آًجبئیىِ آهَصش
ػبلی پضضىی ثسیبس صهبى ثش ٍ پشّضیٌِ است ٍ ًتبیج تػوین گیشی ّبی اهشٍص دس ایي ثخص الالل  01سبل ثؼذ ًوبیبى
هی گشدد؛ لزا ثشسسی ٍ تحلیل سًٍذّبی سضذ تَسؼِ ووی آهَصش پضضىی ثِ ثْتشیي ٍجِ هی تَاًذ صهیٌِ سا ثشای
ضٌبسبیی لَت ،فشغتْب ،چبلطْبی پیص سٍ آهَصش ػبلی پضضىی وطَس ٍ اسائِ ساّىبسّبیی ثشای استمبء آى دس آیٌذُ
فشاّن ًوبیذ.



آهَصش پضضىی ػوَهی دس ایشاى حذالل  6سبلِ ٍ هجتٌی ثش سِ هشحلِ است ٍ پس اص طی ضذى ایي دٍساى پضضىبى
ػ وَهی یب ٍاسد ثبصاس وبس هی ضًَذ ٍ یب ثشای ٍسٍد ثِ دٍسُ ّبی تخػػی دس اهتحبًبت هشتجط ضشوت هی وٌٌذ .ػلی
سغن سضذ ٍ تَسؼِ چطن گیش آهَصش پضضىی ػوَهی ثؼذ اص اًمالة ضىَّوٌذ اسالهی ،ثِ ًظش هی سسذ وِ دس
سبلْبی اخیش هطبلؼِ تطجیمی جبهغ ٍ ثِ سٍصی دس خػَظ آهَصش پضضىی ػوَهی دس دًیب اػن اص سشفػلْبی
آهَصضی ،طَل هذت تحػیل ،صهبى ٍسٍد ثِ سضتِ ّبی تخػػیّ ،ضیٌِ ّبی ّش سبل اص تحػیل ٍ  ...اًجبم ًطذُ
است ٍ اًجبم ایي پژٍّص هی تَاًذ ضَاّذ هٌبسجی سا ثشای ثبصًگشی آهَصضی ایي گشٍُ ٍ افضایص وبسایی ٍ اثشثخطی
ًیشٍّبی تشثیت ضذُ ٍ ثِ تجغ ًظبم سالهت فشاّن آٍسد.

اّذاف هَرد ًظر طرح

ّذف ولی :هطبلؼِ تطجیمی ًظبم آهَصش پضضىی ػوَهی ٍ اسائِ الگَ وبسثشدی ثشای ایشاى
اّذاف فشػی:
.0

همبیسِ ًظبم آهَصش پضضىی ػوَهی اص ثؼذ هحتَای آهَصضی دس وطَسّبی هٌتخت ٍ همبیسِ ثب ایشاى

.2

همبیسِ ًظبم آهَصش پضضىی ػوَهی اص ثؼذ تشهْبی تحػیلی دس وطَسّبی هٌتخت ٍ همبیسِ ثب ایشاى

.3

همبیسِ ًظبم آهَصش پضضىی ػوَهی اص ثؼذ ٍسٍد ثِ تخػع دس وطَسّبی هٌتخت ٍ همبیسِ ثب ایشاى

.4

همبیسِ ًظبم آهَصش پضضىی ػوَهی اص ثؼذ ّضیٌِ ّبی آهَصش دس وطَسّبی هٌتخت ٍ همبیسِ ثب ایشاى

.5

همبیسِ ًظبم آهَصش پضضىی ػوَهی اص ثؼذ اثشثخطی آهَصش دس وطَسّبی هٌتخت ٍ همبیسِ ثب ایشاى

.6

همبیسِ ًظبم آهَصش پضضىی ػوَهی اص ثؼذ ٍسٍد ثِ آهَصش پضضىی ػوَهی دس وطَسّبی هٌتخت ٍ
همبیسِ ثب ایشاى

1

.7

تؼییي تؼبسیف هشتجط پضضه ػوَهی ٍ هذاسن تحػیلی هشتجط ثب ایي سضتِ دس وطَسّبی هختلف ٍ همبیسِ
ثب ایشاى

.8

همبیسِ هشصّبی حشفِ ای پضضىی ػوَهی دس وطَسّبی هٌتخت ٍ همبیسِ ثب ایشاى ( همبیسِ هشصّبی حشفِ
ای اص ًظش تحػیلی ٍ اص ًظش اسایِ خذهبت )

.9

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

اسائِ الگَی ثبصًگشی آهَصش پضضىی ػوَهی ثشای ایشاى


اسائِ گضاسش طشح تحمیمبتی ثِ تفىیه اّذاف ٍیژُ



اسائِ خالغِ گضاسش  25-3-0ثشگی اص طشح تحمیمبتی



تْیِ پیص ًَیس اٍلیِ یه همبلِ ػلوی هستخشج اص طشح تحمیمبتی



سػبیت صهبًجٌذی اسائِ گضاسش ّب ٍ پزیشش هسئَلیت ٍ اًجبم ثوَلغ پژٍّص



ثشسس ی ٍ تحمیمبت وبفی دس چبسچَة اغَل ٍ هَاصیي ػلوـی ٍ سػبیـت اغـَل تحمیمـبتی دس اًجـبم هَضـَع
پژٍّص



اخز تبییذیِ وبسفشهب دس خػَظ تؼذاد ٍ وطَسّبی هٌتخت ،فشهت ٍ سٍش جوغ آٍسی ٍ خالغِ سبصی
اطالػبت ،تحلیل تبیج ٍ اػتجبسسٌجی الگَی پیطٌْبدی ٍ ثشگضاسی جلسبت وبسضٌبسی هٌظن ثب وبسفشهب (اًتظبس هی
سٍد حذالل  6وطَس ثغیش اص ایشاى هَسد ثشسسی لشاس گیشد)



استفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی وطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب اداسات ول هشثَطِ دس ٍصاست ثْذاضت ٍ سبصهبى ّبی
هشتجط تَجِ ثِ توبهی هحذٍدیتْبی هَجَد دس صهیٌِ اطالػبت هَسد ًیبص ثب تَجِ ثِ پشاوٌذگی ریٌفؼبى ٍ دس
دستشس ًجَدى اطالػبت



اسایِ گضاسش هطبثك ثب چْبسچَة گضاسش دّی وبسفشهب (هجشی هَظف است دٍ ّفتِ یه ثبس وبسفشهب سا دس
جشیبى الذاهبت خَد لشاسدادُ ٍ دس هَاسدی وِ دس ثشًبهِ صهبىثٌذی هطخع ضذُ است گضاسش پیطشفت وبس
خَد سا ثِ وبسفشهب تحَیل ًوبیذ)


اًتظبرت از هجری پس



از اتوبم طرح (هبًٌذ

ػذم اًتطبس ّش گًَِ خشٍجی ثِ غَست گضاسش ،همبلِ ٍ .....ثذٍى وست اجبصُ سسوی اص وبسفشهب
ضشوت دس جلسبت هشتجط دس غَست ًیبص هَسسِ

اقذاهبت کبربست ًتبیج،
هالحظبت اخالقی ٍ
قبًًَی ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًتخبة

سبثمِ اجشای هطبلؼبت ٍ پژٍّطْبی هطبثِ دس حیطِ آهَصش پضضىی ٍ هٌبثغ اًسبًی سالهت

طرح دٌّذگبى
هذت زهبى اجرای طرح

 4هبُ

سقف بَدجِ طرح

211.111.111سیبل

سبیر تَضیحبت

دس غَست لضٍم اضبفِ خَاّذ ضذ

2

