شماره :

بسمه تعالي

تاريخ :
پيوست :

.

 -1حل هَضَع يا هشىل دس ًظام سالهت
 -2تؼييي اٍلَيت ّاي تحميماتي هلي ٍ والى دس ساستاي هاهَسيت شبىِ
ّ -3واٌّگي ٍ ّوگشا ًوَدى تحميمات بيي ٍاحذّاي تحميماتي بِ هٌظَس جلَگيشي اص هَاصي واسي ٍ ّضيٌِ ّاي اضافي
 -4ايجاد ٍ تمَيت سٍحيِ واسگشٍّي دس بيي هحمميي ٍ ريٌفؼاى
 -5ايجاد ّوىاسي بيي الوللي با شبىِ ّاي تحميماتي جْاًي ّوگشا بِ ٍيظُ وشَس ّاي اسالهي
 -6استماء سط ح ووي ٍ ويفي تحميمات با تَجِ بِ استفادُ بْيٌِ ٍ آساى اص اطالػات ،هٌابغ ،اهىاًات ،تجْيضات هَجَد دس هشاوض
تحميماتي ػضَ
 -7افضايش تَاى ػلوي ٍ ّن افضايي اص طشيك هاهَسيت گشا شذى اػضا اص طشيك شبىِ
 -8تمَيت استباط با طٌؼت
ٍ دس ايي ساستا يىي اص هْوتشيي ٍظايف شبىِ ّاي تحميماتي اجشاي طشح ّاي تحميماتي جْت دستيابي بِ اّذاف فَق هي باشذ.
اهداف و خروجيهاي مورد نظر برنامه
 حل هشىل ًظام سالهت اص طشيك تؼاهل هٌاسب با بذًِ ػلوي ٍ واسشٌاسي ػلَم پضشىي وشَس ٍ اسائِ الگَّاي هٌاسب
جْت هذيشيت طشحْاي والى ٍ بىاسگيشي شَاّذ ػلوي دس حل هشىالت سالهت
 اشتشان گزاسي ظشفيتْا ٍ اهىاًات تحميماتي ٍ افضايش ّوىاسي داًشگاُ ّاي ػلَم پضشىي وشَس  ،هشاوض تحميماتي ،
هحمميي وشَس  ،ساصهاًْاي غيش دٍلتي ٍ سياستگضاساى دس اجشاي طشح ّاي هلي وِ هٌجش بِ ايجاد شبىِ ّاي ّوىاسي دس
هَضَػات هختلف دس وشَس گشدد ٍ دس ًْايت هَجب استماء ظشفيت پظٍّشْاي ػلَم پضشىي وشَس گشدد.
استماء ووي ٍ ويفي پظٍّش ّاي ػلَم پضشىي اص طشيك جلب ّوىاسي ٍ حوايت ساصهاًْاي بيي الوللي
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 افضايش ووي ٍ ويفي هماالت ٍ اًتشاسات ػلوي وِ با ّوىاسي ٍ هشاسوت هشاوض تحميماتي هتؼذدي اًجام شذُ است.
بودجه ارسالي از طرف معاونت تحقيقات و فن آوري مي تواند در فعاليتهاي ذيل هزينه شود:
.1

حك الضحوِ پشسٌلي بِ واسشٌاساى ٍ هحمميٌي وِ دس پشٍطُ فؼاليت هي وٌٌذ

.2

بشگضاسي واسگاّْا ٍ جلسات واسگشٍّي پيش بيٌي شذُ دس طشح پظٍّشي ٍ هذيشيت اجشايي طشح

.3

ّضيٌِ ّاي خشيذ خذهت آصهايشات ٍ خذهات هَسد ًياص طشح

.4

صيشساختْاي تحميماتي ًظيش ٍسايل ٍ تجْيضات هشبَط بِ اجشاي طشح

.5

تْيِ ًشم افضاسّاي الصم جْت هذيشيت داًش

.6

اًتشاسات

تبصره  :1بَدجِ طشح ًبايذ طشف تاهيي فؼاليت ّا ٍ تجْيضاتي شَد وِ لبال اص سايشهٌابغ تاهيي اػتباس شذُ است.
اػضاي ّوىاس طشح هيبايست ،طشح سا دس ساصهاى خَد تظَيب وشدُ ٍ تاييذيِ باالتشيي همام اجشايي سا هبٌي بش تاييذ ٍ حوايت اص
طشح اخز ًوايٌذ .حوايت اص طشح هي تَاًذ بظَست حوايت هالي ،اسائِ تجْيضات ٍ خذهات جْت اجشاي طشح ٍ  ...باشذّ .ش ٍاحذ
تحميماتي هي تَاًذ دس بيش اص يه طشح ّوىاسي ًوايذ .الصم است هشخض شَد پشٍطُ چگًَِ هاهَسيت ّش يه اص ساصهاًْاي
ّوىاس پشٍطُ دس طشح پيشٌْادي سا بشآٍسدُ خَاّذ وشد.
تبصره :ساصهاًْاي اجشايي وِ دسًْايت استفادُ وٌٌذُ ًتايج طشح هي باشٌذ ،الصم است تاييذ وٌٌذ وِ دس طَست دستيابي بِ ًتايج
لابل لبَل اص ًتايج آى دس بشًاهِ ساصهاًي خَد استفادُ خَاٌّذ وشدّ .شگًَِ تَضيح تفظيلي دس ًحَُ استفادُ اص ًتايج طشح ٍ
هشاسوت ػلوي ،هالي ٍ اجشايي ساصهاى ّاي اجشايي وِ اصًتايج طشح استفادُ خَاٌّذ وشد دس تظَيب ًْايي طشح هَثش خَاّذ بَد.
دس طَست ّشگًَِ ّواٌّگي با ساصهاى ّاي دٍلتي ٍ خظَطي طَست جلسات ّواٌّگي با ساصهاًْا ٍ تفاّن ًاهِ ّاي تذٍيي شذُ
ضويوِ طشح شَد.
الصم بِ روش است وِ هجشياى طشح بايذ دس ٌّگام تىويل شٌاسٌاهِ طشح اص ولي گَيي پشّيض ًوَدُ ٍ بِ طَست ػلوي تَضيحات
الصم سا دس هَسد ّوخَاًي طشح خَد با اّذاف شبىِ اي ٍ ليست اٍلَيتْاي شبىِ تحميماتي بياى وٌٌذ.
دس ارزيابي پشٍطُ ،سسيذى بِ اّذاف ٍ خشٍجيْايي وِ اص ابتذا دس ّش پشٍطُ پيش بيٌي شذُ است هذ ًظش لشاس خَاّذ گشفت.
ّوچٌيي سسيذى بِ هَاسد اشاسُ شذُ دس ابالؽ اػتباس هَسد تَجِ خَاّذ بَد .تؼاهالت ٍ هيضاى هشاسوت ّوىاساى پشٍطُ ٍ ّوچٌيي
ريٌفغ اجشايي هَسد هالحظِ لشاس خَاّذ گشفتً .ظشات ًاظش طشح دس ايي خظَص بشسسي خَاّذ شذ ٍ شبىِ هي تَاًذ بطَس هستمل
ًظشات سايشريٌفؼاى طشح سا دس هَسد سًٍذ اجشاي طشح جَيا شَد.
جوغ اٍسي هستٌذات جْت اسصيابي پشٍطُ بِ ػْذُ هجشي خَاّذ بَد
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