بسمه تعالی

دستَرالعول تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
هَضَع
ًبم سبزهبىٍ/احذ

تَضیح
شورای راهبردی طب عمومی

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

هطبلؿِ تطجیقی خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ًػبم ػالهت ٍ اسائِ الگَ ثشای ایشاى

هعرفی هَضَع ٍ اّویت

ًیشٍی اًؼبًی اص اػبػی تشیي ثخؾ خذهبت هشاقجتْبی ثْذاؿتی دسهبًی اػت ٍ دس حقیقت ّذف هذیشیت هٌبثؽ

آى

اًؼبًی ثخؾ ػالهت فشاّن آٍسدى تؿذاد كحیح هٌبثؽ اًؼبًی ،ثب هْبستْبی هَسد ًیبص ،دس هکبًْبی دسػت ،دس صهبى
هَسد ًیبص ،ثب اًدبم کبس كحیح ،ثب ّضیٌِ ثِ اًذاصُ ٍ خشٍخی دسػت هی ثبؿذ .دس ایي هیبى پضؿکبى ثِ دلیل دؿَاسی دس
تشثیت آًبى (ثِ لحبظ ّضیٌِ ،صهبى آهَصؽ ،اهکبًبت ٍ هٌبثؽ هَسد ًیبص ٍ ّ )...ویت ثیـتشی داسًذ ٍ دػتشػی ثِ آًبى
دس ًػبم ػالهت اص هلبدیق دػتشػی ثِ خذهبت ثْذاؿتی تلقی هی گشدد .دس ایشاى پضؿک ؾوَهی طجق تؿشیف فشدی
اػت کِ ثب "هذسک تحلیلی دکتشای پضؿکی (دکتشای حشفِ ای) ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی ؾلوی ٍ ثکبس گیشی اثضاس ّبی
تـخیلی ثِ اًدبم اقذاهبت پیـگیشی ٍ تـخیق ثیوبسی ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی ثیوبساى ثِ كَست ػشپبیی ٍ ثؼتشی هَقت
دس اٍسطاًغ یب ثخـْبی ثیوبسػتبًی ٍ هشاکض ثْذاؿتی دسهبًی هی پشداصًذ  .هـبسکت دس اقذاهبت اپیذهیَلَطیک هقبثلِ ثب
ّوِ گیشیْب ٍ ؿشکت دس طشح ّبی تحقیقبتی هَسد ًیبص ٍ اسائِ آهَصؽ ّبی الضم خْت حفع تٌذسػتی افشاد ٍ خبهؿِ
یب ػشپشػتی ،طشح سیضی ٍ ّوبٌّگی اهَس هشتجط ثب دسهبى ثیوبساى اص هلبدیق ایي ؿغل هی ثبؿذ" .اص آًدب کِ اًتخبة
خبیگبُ هٌبػت ثشای ّش کذام اص گشٍّْبی ؿغلی ػالهت اّویت ٍیظُ ای داسد ،ؿٌبخت خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس
ػطَح هختلف ًػبم ػالهت دس کـَسّبی هختلف هی تَاًذ ؿَاّذی سا دس اختیبس قشاس دّذ کِ ثتَاى ثِ گًَِ ای اص
ًیشٍّب ثْشُ ثشد کِ حذاکثش کبسایی ٍ اثشثخـی ثشای ًػبم ػالهت حبكل گشدد .دس ًػبم ػالهت ایشاى ثشای پضؿک
ؾوَهی ؾوذتب دٍ ًقؾ پیـگیشی ٍ هشاقجتْبی دسهبًی اٍلیِ ٍ هذیشیت هشاکض اسائِ دٌّذُ خذهبت ػطح اٍل (هشاکض
ثْذاؿتی ٍ دسهبًی) دیذُ ؿذُ اػت؛ اهب ٍخَد دیذگبُ ثبلیٌی ٍ ؿٌبخت ّوِ گیشی ّب ٍ ًیض قبثل پیؾ ثیٌی ثَدى ثشخی
اتفبقبت ّوِ گیشی ایي فشم سا دس رّي هتلَس هی ػبصد کِ ایي افشاد ایي تَاًبیی سا داسًذ کِ دس قبلت هذیشاى هیبًی
ٍ اسؿذ ٍ یب هـبٍساى ًػبم ػالهت ثکبس گشفتِ ؿًَذ ٍ ثب تضسیق ًگشؽ پیـگیشی ٍ اًدبم اقذاهبت هشاقجت ّبی اٍلیِ،
ًقؾ ثؼضایی دس کبّؾ ّضیٌِ ّبی ػالهت ایفب کٌٌذ  .اگشچِ تؿشیف ًقـْبی ّش گشٍُ اص ًیشٍی کبس ػالهت ًیبص ثِ
هطبلؿِ ای خبهؽ دس خلَف کل ًقـْبی ّش گشٍُ ؿغلی اص ًػبم ػالهت ،هشصّبی حشفِ ای ّش یک ٍ تؿبهالت ّش
ًفؾ ثب ػبیش گشٍّْب داسد اهب اًدبم ایي هطبلؿِ خبهؽ ًیض خَد ًیبص ثِ ثشسػی تفکیکی دس ّش گشٍُ ؿغلی داسد ٍ ایي
پظٍّؾ ًیض ثِ دًجبل ؿٌبػبیی خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ًػبهْبی ػالهت دًیب اص دٍ ثؿذ ثبلیٌی ٍ هذیشیتی هی ثبؿذ.

اّذاف هَرد ًظر طرح

ّذف کلی :هطبلؿِ تطجیقی خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ًػبم ػالهت ٍ اسائِ الگَ ثشای ایشاى
اّذاف فشؾی:
.1

تؿییي تؿبسیف هشتجط پضؿک ؾوَهی ٍ هذاسک تحلیلی هشتجط ثب ایي سؿتِ دس کـَسّبی هختلف ٍ هقبیؼِ
ثب ایشاى

.2

هطبلؿِ خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ػطح ً Promotiveػبم ػالهت دس کـَسّبی هٌتخت ٍ هقبیؼِ ثب
ایشاى

.3

هطبلؿِ خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ػطح ً Preventiveػبم ػالهت دس کـَسّبی هٌتخت ٍ هقبیؼِ ثب

1

ایشاى
.4

هطبلؿِ خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ػطح ً Curativeػبم ػالهت دس کـَسّبی هٌتخت ٍ هقبیؼِ ثب ایشاى

.5

هطبلؿِ خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ػطح ً Rehabilitative & Palliativeػبم ػالهت دس کـَسّبی
هٌتخت ٍ هقبیؼِ ثب ایشاى

.6

هطبلؿِ خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ػطَح هختلف هذیشیت ًػبم ػالهت دس کـَسّبی هٌتخت ٍ هقبیؼِ ثب
ایشاى

.7

هطبلؿِ خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس پظٍّـْبی هشتجط ثب ػالهت دس کـَسّبی هٌتخت ٍ هقبیؼِ ثب ایشاى

.8

هقبیؼِ هشصّبی حشفِ ای پضؿکی ؾوَهی دس کـَسّبی هٌتخت ٍ هقبیؼِ ثب ایشاى

.9

اسائِ الگَی ثبصًگشی خبیگبُ پضؿک ؾوَهی دس ًػبم ػالهت ایشاى

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



اسائِ گضاسؽ طشح تحقیقبتی ثِ تفکیک اّذاف ٍیظُ



اسائِ خالكِ گضاسؽ  25-3-1ثشگی اص طشح تحقیقبتی



تْیِ پیؾ ًَیغ اٍلیِ یک هقبلِ ؾلوی هؼتخشج اص طشح تحقیقبتی



سؾبیت صهبًجٌذی اسائِ گضاسؽ ّب ٍ پزیشؽ هؼئَلیت ٍ اًدبم ثوَقؽ پظٍّؾ



ثشسػی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اكَل ٍ هَاصیي ؾلوـی ٍ سؾبیـت اكـَل تحقیقـبتی دس اًدـبم هَضـَؼ
پظٍّؾ



اخز تبییذیِ کبسفشهب دس خلَف کـَسّبی هٌتخت ،فشهت ٍ سٍؽ خوؽ آٍسی ٍ خالكِ ػبصی اطالؾبت،
تحلیل تبیح ٍ اؾتجبسػٌدی الگَی پیـٌْبدی ٍ ثشگضاسی خلؼبت کبسؿٌبػی هٌػن ثب کبسفشهب(اًتػبس هی سٍد
حذاقل  6کـَس ثغیش اص ایشاى هَسد ثشسػی قشاس گیشد)



اػتفبدُ اص غشفیتْبی ؾلوی کـَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؿبهل ثب اداسات کل هشثَطِ دس ٍصاست ثْذاؿت ٍ ػبصهبى ّبی
هشتجط تَخِ ثِ توبهی هحذٍدیتْبی هَخَد دس صهیٌِ اطالؾبت هَسد ًیبص ثب تَخِ ثِ پشاکٌذگی ریٌفؿبى ٍ دس



دػتشع ًجَدى اطالؾبت
اسایِ گضاسؽ هطبثق ثب چْبسچَة گضاسؽ دّی کبسفشهب (هدشی هَغف اػت دٍ ّفتِ یک ثبس کبسفشهب سا دس
خش یبى اقذاهبت خَد قشاسدادُ ٍ دس هَاسدی کِ دس ثشًبهِ صهبىثٌذی هـخق ؿذُ اػت گضاسؽ پیـشفت کبس
خَد سا ثِ کبسفشهب تحَیل ًوبیذ)

اًتظبرت از هجری پس
از اتوبم طرح (هبًٌذ



ؾذم اًتـبس ّش گًَِ خشٍخی ثِ كَست گضاسؽ ،هقبلِ ٍ .....ثذٍى کؼت اخبصُ سػوی اص کبسفشهب



ؿشکت دس خلؼبت هشتجط دس كَست ًیبص هَػؼِ

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

ػبثقِ اخشای هطبلؿبت ٍ پظٍّـْبی هـبثِ دس حیطِ آهَصؽ پضؿکی ٍ هٌبثؽ اًؼبًی ػالهت

طرح دٌّذگبى
هذت زهبى اجرای طرح

 4هبُ

سقف بَدجِ طرح

222.222.222سیبل

سبیر تَضیحبت

دس كَست لضٍم اضبفِ خَاّذ ؿذ

2

