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 معاون محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ...

 معاون محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ...

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي ...

 رئيس محترم دانشكده .......

 تحقيقاتي........رئيس محترم مركز 

 رئيس محترم پژوهشكده علوم بهداشتي، جهاد دانشگاهي

 ریيس محترم انجمن علمي ....

 ریيس محترم شبكه تحقيقات ....

 

 با سالم و عرض ادب

تحقیقات "پاسخگویی به نیازهای پژوهش های کاربردی برای  موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ایراناحتراما، 

های پیشنهادی در محورهایی که در پذیرش طرح ایدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمادگی خود را بر "نظام سالمت

مرحله چهارم سال  ارسالفراخوانبعد این نامه آمده است، اعالم می دارد. مزید امتنان خواهد بود تا مساعدت الزم جهت  هصفح

و در صورت امكان دستور انعكاس در ) به اعضاي محترم هيات علمي، محققين و دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي 1394

 ( با شرایط زیر مبذول گردد:صفحه خانگي حوزه مربوطه

 شورای معین موسسه ملی تحقیقات سالمت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده )تا تاریخ های جدول پیوست( -1

مطرح و در صورت مناسب بودن برای مراحل بعدی تصویب و عقد قرارداد بر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در 

صورتیکه مجری)یان( محترم بعد از مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهیه نمایند و در آن زمان فرآخوان بعدی موسسه )که موضوعات 

 دیگری پذیرفته نشده باشد.  ،طرحاطمینان حاصل نمایند که برای عنوان پیشنهادیابتدا به روز می شود( اعالم نشده باشد،

که بایستی نسخه اصل آن به  باید به امضاي كليه پيشنهاد دهندگان )مجریان و همكاران اصلي( رسيده باشدنسخه اصلی  -2

قابل دریافت  ملی موسسه صفحه خانگیطرح از تحویل گردد. فرم پیشنهاد  78آدرس تهران، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پالك 

 .ارسال گرددnihr.research@tums.ac.irآدرس که حتماً پس از تکمیل به  (http://nihr.tums.ac.ir)است

 ك دانشگاه و یا مشارکت بخش های مرتبط وزارت بهداشت در اولویت خواهند بود.طرح پژوهشی با مشارکت محققان بیش از ی -3

فراخوان موسسه هرفصل یك بار اعالم می شود. اما نیازهای اعالم شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به محض  -4

توانند به صورت دوره ای از سایت  دریافت در سایت موسسه ملی تحقیقات سالمت قابل دسترسی خواهد بود. لذا محققین می

 اقدام نمایند. RSSفعالسازي موسسه ملی بازدید نمایند و در صورت عالقه مندی نسبت به 

موسسهقابل دریافت است. مبلغ درج شده در فراخوان  صفحه خانگیکه در  وجود دارد(RFP)براي كليه طرح ها، شرح نياز  -5

توجه اینکه که در شرایط مساوی طرح هایی  .حداکثر بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند

 مصوب می گردند که هزینه کمتری درخواست کرده باشند.

 

 

 

 

http://nihr.tums.ac.ir/
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 عناوین فراخوان:

 تحقيقات نظام سالمتالف ( طرح هاي مرتبط با 

 پایش و ارزشیابی استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در دانشگاههای علوم پزشکی -1

 تحلیل سیاست نان کشور و بازنگری استانداردهای آرد -2

 ارزشیابی برنامه کشوری آهن یاری دختران دبیرستانی -3

بيماری حاد و مزمن قبل و بعد از تغييرات پرداخت کارانه پزشکان بعد از مندی )کمي( از خدمات سالمت در جمعيت دارای ارزیابي الگوی بهره -4
 اجرای طرح تحول سالمت

 ه های شهری،روستایی و حاشیه شهر(مطالعه ارزیابی هزینه کرد واحدها در حوزه معاونت بهداشت )به تفکیك پایگا -5

های ارایه شده در طرح تحول و برنامه  ته هابه تفکیك بس شاخص های حفاظت مالیو کاهش سهم پرداخت از جیب مردم  بررسی -6

 حوزه بهداشت سالمت

 در طرح تحول سالمتپرداخت نظام تغييرات الگوی مقدار مصرف خدمات سالمت با ارتباط ارزیابي  -7

 بستری تعيين ارتباط عدم تقارن اطالعات گيرنده خدمت سالمتي و ارائه دهنده خدمت سالمت با مقدار دریافت خدمات سالمتي سرپایي و -8

 بررسي خدمات سالمت مستعد تقاضای القایي در ایران -9

 کودک دچار ناتواني ذهني و جسمي صفر تا هشت ساله بررسي و تحليل وضعيت سالمت  -10

 ارزشيابي برنامه خيرین حوزه سالمت  -11

 المت روستایيارزیابي ادغام آموزه های حفظ تندرستي و درمان های ساده خانگي طب ایراني در نظام مراقبت های اوليه س -12

 طرح تحول سالمت یکشور پس از اجرا یعلوم پزشک یدانشگاهها یشگاهیساختار و عملکرد شبکه آزما یابیارز -13

 مدیریت درمان سکته حاد مغزی –تدوین سند ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی  -14

 تهیه شناسنامه برای شاخص های داشبورد دیده بانی سالمت -15

می تواند ناظر بر بخشی از مداخله موجود در پوزال تحول سالمت در قسمت مراقبت های بهداشتی )پروطراحی پروتکل ارزیابی طرح  -16

 سطح کشور و یا جامع باشد(

 تا 1389مقایسه، اعتبار سنجی و ارزیابی، صحت و دقت داده های ثبت شده در بانك های اطالعاتی موجود در ثبت مرگ مادران از  -17

1393 

 ارزیابی فناوری سالمت  یپروژه ها یبوم یبند تیاولو وهیش -18

 رانیحوزه سالمت کشور ا یامدهایها و پ نهیهز لیعوامل اثرگذار بر نرخ تنز یو بررس نیتخم -19

 ییبحران استان کرمان در خصوص کاهش اثرات مخاطرات آب و هوا تیریمد یها استیس لیتحل -22

 بحران در استان کرمان  تیریمد قاتیکاربست تحق یبررس -21

 کرمانمقررات نظارت بر ساخت و ساز در استان و  نیقوان یشناس بیآس -22

 

 ب ( ارزیابي فناوري سالمت 

و با دو روش  یمغز استخوان که به صورت بستر وندیپ جیبا روند را سهیدر مقا ییمغز استخوان به روش سرپا وندیپ یفناور یابیارز -1

(autologous transplantation  وallogeneic transplantationدر ) مبتال به  مارانیدرمان بmultiple 

myeloma ردیگ یانجام م. 
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مانند   یابتید یدر زخم پا یازون درمان نیگزیجا یبا درمان ها سهیدر مقا یابتید یبا تمرکز بر درمان پا یازون درمان یفناور یابیارز -2

 كیوتیب یآنت افتیها و در دمانیدبر

 سرطان پستان صیدر تشخ PETبا  سهیدر مقا Positron Emission Mammography (PEM) یفناور یابیارز -3

 Transurethralو مرسوم  جیبا درمان را سهی( در مقاthermaspec) در دستگاه ویکروویما یگرما درمان یفناور یابیارز -4

Resection of the Prostate (TURP) پروستات  میخوش خ یپرپالزیها و ها یدر درمان ناخوش 

 كیتیترومبول اییبا ارائه جداگانه ترومبکتوم سهی( در مقایدیو ور یانی)انواع شر كیتیهمزمان با ترومبول یترومبکتوم یفناور یابیارز -5

 یسکته حاد مغز مارانیدر ب

با ارائه  سهیدر مقا مارستانیحاد در ب یدچار سکته مغز مارانیبه ب یارائه خدمات بازتوان یاثربخش-نهیو هز یاثربخش ،یمنیا یابیارز -6

 مارستانیخدمت در خارج از ب نیا

( در Stroke unit) یسکته مغز یارائه مراقبت تخصص یحاد در قالب واحدها یسکته مغز مارانیارائه خدمات به ب یفناور یابیارز -7

 واحدها نیا جادیبا عدم ا سهیمقا

و  3 دیگر دیشد تیمبتال به استئوآرتر مارانیاتولوگ مشتق ازمغز استخوان درب یمیمزانش یسلول ونیسوسپانس وندیپ یفناور یابیارز -8

 کلگرن الورنس در مفاصل زانو، لگن و مچ پا 4

مبتال به  ماری( خود ب MNCمشتق از مغز استخوان )  یتك هسته ا یسلول ها الیوکاردینترامی/ ا ینتراکرونریا قیتزر یفناور یابیارز -9

 یقلب یینارسا

 و چروك و اسکار آکنه( نیصورت )چ یها یتیاتولوگ کشت داده شده در درمان دفورم بروبالستیف وندیپ یفناور یابیارز -11

 حجم دادن به صورت یبرا یمشتق از چرب یادیبن یبه همراه سلولها یچرب قیتزر یفناور یابیارز -11

لترال  كیوتروفیدچار آم مارانیآلوژن در ب یمشتق از بافت چرب یمیاسترومال مزانش یادیبن یسلول ها وندیپ یفناور یابیارز -12

 سیاسکلروز

 
 

 جدول تاریخ های جمع بندی پیشنهادات پژوهشی برای طرح در شورای معین موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران
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 ونوشت:ر

 

 ایرج حریرچی قائم مقام محترم و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضارجناب آقای دکتر  -

 جناب آقای دکتر سیاری، معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار -

 زشکی جهت استحضارجناب آقای دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ -

 جناب آقای دکتر صدرالسادات معاون محترم توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر آخوندزاده، قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو محترم شورای  -

 موسسه جهت استحضار و در صورت امکان دستور به اطالع رسانی از طریق سایت معاونت تحقیقاتپژوهشی 

جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سالمت جهت استحضار و تامین  -

 منبع مالی 

 وب داان دستور به اطالع رسانی از طریق و در صورت امکجهت استحضار روابط عمومی  جناب آقای دکتر عباس زارع نژاد رئیس محترم -

 

 

 

 

 

 


