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بسمٍ تعالی
معاين محترم پژيَشی داوشگاٌ علًم پسشكی ...
معاين محترم بُداشتی داوشگاٌ علًم پسشكی ...
معاين محترم درمان داوشگاٌ علًم پسشكی ...
رئیس محترم داوشكدٌ .......
رئیس محترم مرکس تحقیقاتی........
رئیس محترم پژيَشكدٌ علًم بُداشتی ،جُاد داوشگاَی
رییس محترم اوجمه علمی ....
رییس محترم شبكٍ تحقیقات ....
با سالم ي عرض ادب،
احتزاها ،مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت جمًُری اسالمی ایران تزای پاسخگَیی تِ ٍظیفِ تعییي ضذُ اس سَی ٍسارت
تْذاضت درهاى ٍ آهَسش پشضنی در خصَظ تقَین پیوایطْای هلی ،دیذُ تاًی ،ارسیاتی طزح تحَل سالهت ٍ پژٍّطْای
مارتزدی ،آهادگی خَد را تزای پذیزش طزحّای پیطٌْادی در هحَرّایی مِ در صفحِ تعذ ایي ًاهِ آهذُ است ،اعالم هی دارد.
هشیذ اهتٌاى خَاّذ تَد تا هساعذت السم جْت ارسال فراخًان مرحلٍ ايل سال  6691بٍ اعضای محترم َیات علمی،
محققیه ي داوشكدٌ َا ي مراکس تحقیقاتی (ي در صًرت امكان دستًر اوعكاس در صفحٍ خاوگی حًزٌ مربًطٍ) تا
ضزایط سیز هثذٍل گزدد:
 -1ضَرای هعیي هَسسِ هلی تحقیقات سالهت در ّز هاُ جلسِ دارد .در ّز ًَتت ،پیطٌْادّای رسیذُ هطزح ٍ در صَرت هٌاسة
تَدى تزای هزاحل تعذی تصَیة ٍ عقذ قزارداد تز رٍی آًْا اقذام هی ضَد .لذا تَصیِ هی گزدد در صَرتینِ هجزی(یاى) هحتزم
تعذ اس هذتی تخَاٌّذ پیطٌْاد طزح را تْی ِ ًوایٌذ ٍ در آى سهاى فزآخَاى تعذی هَسسِ (مِ هَضَعات تِ رٍس هی ضَد) اعالم
ًطذُ تاضذ  ،اتتذا اطویٌاى حاصل ًوایٌذ مِ تزای عٌَاى پیطٌْادی،طزح دیگزی پذیزفتِ ًطذُ تاضذ.
ً -2سخِ اصلی باید بٍ امضای کلیٍ پیشىُاد دَىدگان (مجریان ي َمكاران اصلی) رسیدٌ باشد مِ تایستی ًسخِ اصل آى
تِ آدرس تْزاى ،خیاتاى اًقالب ،خیاتاى ٍصال ضیزاسی ،خیاتاى تشرگوْز ،پالك  70تحَیل گزدد .فزم پیطٌْاد طزح اس صفحِ
خاًگی هَسسِ هلی قاتل دریافت است ) (http://nihr.tums.ac.irمِ حتواً پس اس تنویل تِ
آدرس nihr.research@tums.ac.irارسال گزدد.
 -3طزح پژٍّطی تا هطارمت هحققاى تیص اس یل داًطگاُ ٍ یا هطارمت تخص ّای هزتثط ٍسارت تْذاضت در اٍلَیت خَاٌّذ تَد.
 -4فزاخَاى هَسسِ ّزفصل یل تار اعالم هی ضَد .اها ًیاسّای اعالم ضذُ تَسط ٍسارت تْذاضت ٍ درهاى ٍ آهَسش پشضنی تِ
هحض دریافت در سایت هَسسِ هلی تحقیقات سالهت قاتل دستزسی خَاّذ تَد .لذا هحققیي هی تَاًٌذ تِ صَرت دٍرُ ای اس
سایت هَسسِ هلی تاسدیذ ًوایٌذ ٍ در صَرت عالقِ هٌذی ًسثت تِ فعالسازی  RSSاقذام ًوایٌذ.
 -5برای کلیٍ طرح َا ،شرح ویاز )(RFPيجًد دارد مِ در صفحِ خاًگی هَسسِ قاتل دریافت است .هثلغ درج ضذُ در فزاخَاى
تزآٍرد اٍلیِ اس تَدجِ پیطٌْادی است ٍ تایذ در ضزح پیطٌْاد طزحّ ،شیٌِ ّا تَجیِ گزدًذ .تَجِ ایٌنِ مِ در ضزایط هساٍی
طزح ّایی هصَب هی گزدًذ مِ ّشیٌِ موتزی درخَاست مزدُ تاضٌذ.
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عناوين فراخوان:
الف ) طرح هاي مرتبط با تحقيقات نظام سالمت
 -1تشآٍسد هيضاى هػشف هحػَالت دخاًي دسکطَس
 -2تذٍيي سٌذ سياست تعالي ًظام خيشيي سالهت کطَس
ً -3ياصسٌجي ،طشاحي ،اجشا ٍ اسصضياتي دٍسُ آهَصش ٍيژُ هَسسات خيشيِ حَصُ سالهت
 -4هطالعِ ٍ اسايِ الگَی خذهات هذدکاسی دس ًظام سالهت کطَس
 -5هطالعِ کاسايي ٍ اثشتخطي سٍش ّای جزب ٍ ًگْذاسی خيشيي دس ًظام سالهت ايشاى
 -6تعييي ضاخع ّای اعتواد ساصی دس خيشيي ٍ هطالعِ عَاهل تاثيش گزاسی تش اعتواد خيشيي تِ هٌظَس کوک ّای هالي
 -7طشاحي الگَی هطاسکت خيشيي دس سطح اٍل(پيطگيشی) ،سطح دٍم (دسهاى) ٍ دس سطح سَم (تاصتَاًي) خذهات سالهت
 -8طشاحي ،استقشاس ٍ اسصضياتي دٍسُ آهَصضي تَاًوٌذساصی هذيشاى هلي ٍ استاًي دس صهيٌِ سالهت دس ّوِ سياست ّا
 -9تشسسي ًقص ٍ عولکشد ضَساّای فشاتخطي هَثش تش سالهت ٍ تذٍيي هستٌذات حوايت طلثاًِ ٍيژُ ّش ضَسا
 -10طشاحي ،اجشا ٍ اسصضياتي دٍسُ هجاصی آهَصش هذيشاى دستگاُ ّا دس صهيٌِ سالهت دس ّوِ سياست ّا (هَلفِ ّای اجتواعي سالهت)
 -11هطالعِ ٍ تشسسي ضشٍست جايگاُ ساصهاًي اهَس اجتواعي سالهت دس ساختاس ٍصاست تْذاضت
 -12طشاحي سيستن پايص تأثيشات ضيَُ ّای پشداخت تِ اسائِ کٌٌذگاى خذهات سالهت ٍ پيطٌْاد الگَی هٌاسة تشای ايشاى
 -13تاص هٌْذسي فشايٌذّای دتيشخاًِ ضَسای عالي سالهت ٍ اهٌيت غزايي ٍ تقَيت جايگاُ آى تا ّذف تقَيت ضواًت اجشايي تػويوات
ضَسا ٍ استثاط آى تا حَصُ ّای ديگش ًظام سالهت ٍ تخص ّای هختلف دٍلتي ٍ غيشدٍلتي
 -14تعييي ضاخع ّای پايِ هَسد ًياص ٍ ًحَُ سٌجص آًْا تشای پايص ٍ اسصضياتي تشًاهِ ضطن تَسعِ ؛
 -15پيوايص هلي سالهت سٍاى؛
 -16تذٍيي پشٍتکل ًظام پاسخ سشيع تشای تػوين گيشاى اسضذ حَصُ سالهت دس جوَْسی اسالهي ايشاى
 -17تذٍيي پشٍتکل پيوايص ّای هلي؛
 -18تعييي اٍلَيت ّای اسصضياتي سياست ّای ٍصاست تْذاضت دس دٍ دِّ گزضتِ ٍ اٍلَيت ّای آيٌذُ ًگاسی دس حَصُ ًظام سالهت؛
 -19تْيِ هستٌذ کاستست گضاسضْای تيي الوللي سالهت؛
 -20تشٍصسساًي هشاکض جاهع سشطاى؛
 -21تذٍيي ضَاتط ٍ استاًذاسدّای هشاکض جشاحي هحذٍد
 -22تشسسي ٍ تحليل ٍضعيت سالهت کَدک دچاس ًاتَاًي رٌّي ٍ جسوي غفش تا ّطت سالِ؛
 -23اسصياتي ادغام آهَصُ ّای حفظ تٌذسستي ٍ دسهاى ّای سادُ خاًگي طة ايشاًي دس ًظام هشاقثت ّای اٍليِ سالهت سٍستايي؛
 -24تحليل سياست ّای هذيشيت تحشاى دس خػَظ کاّص اثشات هخاطشات آب ٍ َّايي ؛
 -25اسصياتي صهاًثشی خذهات دس ٍاحذّای اسائِ دٌّذُ خذهت ًظام ضثکِ
طرح هاي مرتبط با طرح تحول سالمت
-1
-2
-3
-4

تذٍيي پشٍتکل هطالعِ هلي تشسسي دستشسي تِ داسٍّا ٍ ٍاکسٌْای اساسي دس جوعيت ايشاًي دس سال1396؛
تحليل عَاهل هَثش تش ّضيٌِ ّای سالهت دس طي دُ سال اخيش ٍ پيص تيٌي سًٍذ تغييشات تا سال 1404
تشسسي تْشُ هٌذی اص خذهات سالهت تشاساس ًياص دس سال 1394 ٍ 1393؛
تذٍيي پشٍتکل هطالعِ هلي تشسسي ٍضعيت ًيشٍی اًساًي سالهت دس سال.1396
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 -5تشسسي داليل سخذاد ّضيٌِ ّای فقشصا دس ايشاى تذًثال کاّص فشاًطيض خذهات سالهت؛
 -6تذٍيي پلت فَسم پَضص ّوگاًي سالهت تشای ساکٌيي غيش ايشاًي ساکي دس کطَس جوَْسی اسالهي ايشاى؛
 -7تشسسي چيذهاى ساصهاًي ٍ عولياتي تيوِ ّای اجتواعي سالهت جوَْسی اسالهي ايشاى؛
ب ) طرح هاي ارزیابی فناوري سالمت
 -1فٌاٍسی  PT/INRتِ غَست  point-of-careجْت تطخيع سشعت اًعقاد خَى دس خًَشيضی ٍ داسٍّای سقيق کٌٌذُ دس هقايسِ
تا اًجام ايي تست تِ غَست سٍتيي Prothrombin time International ration Point-of-care
technology
 -2پلي سَهٌَگشافي دس تطخيع اختالالت خَاب دس کَدکاى ٍ تضسگساالىPolysomnography
 -3فٌاٍسی  (Functional Magnetic Resonance Imaging) FMRIدس تطخيع ٍ تشسسي سًٍذ تيواسی ّای
هختلف دس هقايسِ تا ديگش دستگاُ ّای تطخيػي ًظيش SPECT ،MRI ،PET
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ريوًشت:
 جٌاب آقای دمتز ایزج حزیزچی قائن هقام هحتزم ٍ هعاٍى مل ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضنی جْت استحضار جٌاب آقای دمتز سیاری ،هعاٍى هحتزم تْذاضت ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضنی جْت استحضار جٌاب آقای دمتز هحوذ حاجی آقاجاًی هعاٍى هحتزم درهاى ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضنی جْت استحضار جٌاب آقای دمتز صذرالسادات هعاٍى هحتزم تَسعِ ٍ هذیزیت هٌاتع ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضنی جْت استحضار جٌاب آقای دمتز ایاسی ،هعاٍى هحتزم تْذاضت ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضنی جْت استحضار جٌاب آقای دمتز آخًَذسادُ ،قائن هقام هحتزم هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضنی جْت استحضار ٍ در صَرتاهناى دستَر تِ اطالع رساًی اس طزیق سایت هعاًٍت تحقیقات
 جٌاب آقای دمتز علیزضا اٍلیایی هٌص هذیز مل هحتزم دفتز ارسیاتی فٌاٍری تذٍیي استاًذارد ٍ تعزفِ سالهت جْت استحضار ٍ تاهیي هٌثع هالی جٌاب آقای دمتز عثاس سارع ًژاد رئیس هحتزم رٍاتط عوَهی جْت استحضار ٍ در صَرت اهناى دستَر تِ اطالع رساًی اس طزیق ٍب داً -وایٌذگاى هحتزم هعاًٍیي در ضَرای هعیي جْت استحضار
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