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 بسمه تعالی

 RFP تنظیم فرم

 مرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران پژوهشی های طرح

 نام سازمان/واحد سفارش دهنده

 علوم پزشکی ایران دانشگاهمرکز تحقیقات سالمت معنوی 

 عنوان اولویت

 در حوزه معنویت و سالمت نیازسنجی

 آن تیو اهم اولویت یمعرف

ای پایه ،ماحصل نیازسنجی بنابراین است. فرایندی نظام دار برای شناسائی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوبنیازسنجی 

توان نیازسنجی را می بود. نیاز برآمده از جامعه خواهد متناسب با مداخالت و جلب حمایت هدفمند انواع انجام طراحی و برای

دانست، چراکه برای دست  سالمت معنویهای گوناگون حوزه برنامه ریزی در خصوصاز جمله  برنامه ریزی هر ولین اقدام درا

 این مسأله ضروری است. به طور کلیدر هر زمینه  الگوها ترینو کاربردی ،مکانی ،زمانی مناسب ترین شرایط اجرایی،یافتن به 

نیاز از این رو  .را افزایش دهد یا مداخله هر پژوهش تواند اثر بخشی و کاراییهای دقیق، میین نیازها براساس الگوها و تکنیکتعی

از جمله دیسترس معنوی، موانع و چالشهای مراقبت معنوی، طراحی  مرتبط با معنویت و سالمت هایدر حوزهسنجی 

ارد ای که میان این دو وضعیت وجود دتعیین وضع مطلوب و فاصله تبیین وضع موجود، منجر بهکوریکولومهای آموزشی و ..... 

 .بینجامداقدامات موثرتری در خصوص ارتقای سالمت معنوی درنتیجه به شده و 

 اولویت نظر مورد اهداف

 های مختلف و شناسایی عوامل مرتبط با آنعیین میزان دیسترس معنوی در گروهت

 های مختلفههای ارایه مراقبت معنوی در گرون و تبیین الزامات، موانع و چالشتعیی

 منظور طراحی کوریکولوم های آموزشی کوتاه مدت و مهارتی منجر به مدرک جهت ذینفعان مختلف نیازسنجی به

 نیازسنجی به منظور طراحی مداخالت جهت افزایش آگاهی جامعه در مورد خدمات مراقبت معنوی

  مجری از انتظارات

 ارائه پروپوزال قابل قبول 

 ارائه گزارش میانی بر اساس پروپوزال 

 اله بعد از تحویل دادن گزارش نهاییارائه مق

 ای جهت استفاده در ترجمان دانشارائه خالصه

 در فرصت تعیین شده هاارائه گزارش
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 طرح دهندگان انتخاب های ویژگی

 های پژوهشی، داشتن تیم همکار ترجیحا چند رشته ایخصص الزم و مرتبط ، سابقه فعالیتدارا بودن ت

 طرح انتظار مورد های خروجی

 های میانی و پایانی بر اساس پروپوزالگزارش

 مقاالت و خالصه مقاالت حاصل از طرح

 توضیحات

انتخاب عنوان در اولویت اعالم شده به اختیار مجری/ مجریان خواهد بود و امکان ثبت چندین عنوان ذیل اولویت  -

 وجود دارد.

پزشکی ایران با ثبت از طریق استاد راهنمای مربوطه های دانشجویان در مقاطع مختلف در دانشگاه علوم پایان نامه -

 امکان تبدیل به طرح شدن در مرکز را دارد.
 

 

 


