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بسمه تعالی
شیوه نامه  درخواست گرانت تحقیقاتی جهت طرحهای پژوهش در آموزش در مرکز ملی تحقیقات 

راهبردی آموزش پزشکی

با توجه به سیاست مرکز ملی تحقیقات راهبردی در خصوص حمایت از طرحهای تحقیقاتی در زمینه آموزش 
علوم پزشکی، این مرکز در سال ۱۳۹۵ از طرحهای پژوهشی با رعایت شرایط زیر حمایت می کند: 

کلیه دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی می توانند به عنوان  -۱
مجری طرح تحقیقاتی نسبت به تدوین و ارسال پروپوزال طرح اقدام نمایند. 

طرح تحقیقاتی پیشنهادی باید در حیطه آموزش علوم پزشکی باشد. طرحهایی که در راستای برنامه  -۲
های تحول در آموزش علوم پزشکی تدوین شده باشند در اولویت تصویب قرار دارند. 

پروپوزال پیشنهادی باید ابتدا در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ذیربط ( و یا مرکز تحقیقات  -۳
آموزش علوم پزشکی دانشگاه ذیربط) بررسی و تایید شده باشد. صدور نامه تایید طرح توسط دانشگاه به 
منزله تایید ضرورت، متدولوژی، امکان پذیری اجرا، و نیز صالحیت مجری برای اجرای طرح پیشنهادی 

است. 

پس از تایید طرح در دانشگاه، مجری مکلف است پروپوزال را از طریق سامانه مدیریت پژوهش مرکز  -۴
ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به این مرکز ارسال نمایند. آدرس سامانه متعاقبا اعالم می 

گردد. 

پروپوزالهای وارد شده به سامانه، توسط شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی  -۵
بررسی شده و در صورت تایید، کد تحقیقاتی صادر و نسبت به تخصیص بودجه و پرداخت مستقیم آن 

به مجری اصلی اقدام خواهد شد. 

مرکز ملی نتیجه بررسی پروپوزالهای دریافت شده از هر دانشگاه را به اطالع معاونت محترم آموزشی آن  -۶
دانشگاه می رساند و در طول اجرای طرح نیز، عال.ه بر مجری اصلی با دانشگاه محل اجرای طرح در 

ارتباط خواهد بود. 

سقف بودجه و انواع گرانتهای تحقیقاتی قابل اعطا در سال ۱۳۹۵ در جدول ۱ اعالم شده است. بدیهی  -۷
است تصویب اعتبار به هر طرح متناسب با ماهیت و اولویت آن خواهد بود
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جدول ۱. انواع گرانتهای قابل اعطا به طرحهای تحقیقات آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵:
مراحل اعطای گرانت حداکثر مبلغ گرانت موضوع گرانت مشمولین بالقوه گرانت عنوان 

گرانت
 

داوری و تایید مراکز توسعه آموزش دانشگاه ها -۱
ثبت در سامانه مرکز -۲

بررسی و تایید نهایی در شورای مرکز ملی -۳

تا ۱ میلیون تومان 
(موضوعات عمومی آموزش 

پزشکی)
تا ۲ میلیون تومان 
(پروپوزالهای مرتبط با برنامه 

تحول در آموزش)

آموزش علوم پزشکی دانشجویان و کارشناسان دانشگاههای علوم 
پزشکی 

ی 
مین

 :۱
ع 

 نو
نت

گرا
نت

گرا

داوری و تایید مراکز توسعه آموزش دانشگاه ها -۱
ثبت در سامانه مرکز -۲

بررسی و تایید نهایی در شورای مرکز ملی -۳

تا ۵ میلیون تومان 
(موضوعات عمومی آموزش 

پزشکی)
تا ۱۰ میلیون تومان 
(پروپوزالهای مرتبط با برنامه 

تحول در آموزش)

آموزش علوم پزشکی/ 
حوزه های واجد اولویت 

آموزش پزشکی

اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم  -۱
پزشکی

اعضای کمیته های دانشجویی مراکز  -۲
مطالعات و توسعه

دانشجویان استعداد درخشان -۳
کارشناسان شاغل (خبره) حوزه آموزش  -۴

پزشکی

ی 
ویج

 تر
:۲ 

وع
ت ن

گران

تی
رقاب

یر 
ی غ

تها
گران

تعیین موضوع توسط مرکز ملی (متعاقبا اعالم می  -۱
شود)

ارسال پروپوزال به مرکز ملی  -۲
داوری و انتخاب پروپوزال ها در سررسید مقرر  -۳

نظارت بر پیشرفت و نتایج -۴

تا ۵۰ میلیون تومان موضوعات منتخب از حوزه 
های واجد اولویت آموزش 
پزشکی (فقط برنامه های 
کالن طرح تحول آموزش 

علوم پزشکی)

هیات علمی با سابقه فعالیت در حوزه  -۱
آموزش پزشکی  

کارشناسان شاغل (خبره) حوزه آموزش  -۲
پزشکی

عه 
وس

۳: ت
ع 

 نو
نت

گرا ای

تعیین عنوان و تدوین RFP توسط مرکز (متعاقبا  -۱
اعالم می شود)

ارسال پروپوزال توسط مجری -۲
داوری و انتخاب پروپوزال ها در سررسید -۳

نظارت بر پیشرفت و نتایج  -۴

بدون سقف عناوین مربوط به نظام و  
سیاست های آموزش پزشکی

مراکز و موسسات مرتبط به آموزش علوم 
پزشکی

 :۴
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