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دارد

تاريخ :
شماره :

پيوست :
بسمه تعالی

معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ...
معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ...

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ...
رئیس محترم دانشکده .......

رئیس محترم مركز تحقیقاتی........
رئیس محترم پژوهشکده علوم بهداشتی، جهاد دانشگاهی

رییس محترم انجمن علمی ....
رییس محترم شبکه تحقیقات ....

موضوع: فراخوان موضوعی (ارزیابی فناوری سالمت)

با سالم و احترام
       موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارائه شواهد مناسب و بهنگام برای بکارگیری فناوریهای سالمت در کشور، آمادگی 
خود را برای پذیرش طرحهای پیشنهادی در محورهایی که در ذیل آمده است، اعالم می دارد. مزید امتنان خواهد بود تا 
مساعدت الزم جهت ارسال فراخوان به اعضای محترم هیات علمی، محققین و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی (و در صورت 

امکان دستور انعکاس در صفحه خانگی حوزه مربوطه) با شرایط زیر مبذول گردد:
نسخه اصلی پروپوزال باید به امضای کلیه پیشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسیده باشد و به آدرس  (۱
تهران، خیابان انقالب، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر،  پالك ۷۰ ارسال گردد. فرم پیشنهاد طرح از 
صفحه خانگی موسسه ملی قابل دریافت است (http://nihr.tums.ac.ir)  و لطفا پس از تکمیل به آدرس 

nihr.research@tums.ac.ir نیز ارسال گردد.
برای کلیه طرح ها، شرح نیاز (RFP) وجود دارد که پیوست است. مبلغ درج شده در فراخوان برآورد اولیه از  (۲
بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرایط مساوی 

طرح هایی مصوب می گردند که هزینه کمتری درخواست کرده باشند.

عناوین فراخوان:
۱- ارزیابی فناوری سالمت  داروی آلمتوزوماب (Lemtrada ) در مقایسه با ناتالیزوماب (Tysabri ) در بیماران مولتیپل 

اسکلروزیس عود کننده فروکش کننده
۲- ارزیابی فناوری سالمت  اسپری دهانی مومتازون/فورموترول ( Zenhale ) در مقایسه با اسپری دهانی 

بودزوناید/فورموترول ( Symbicort ) در بیماران مبتال به آسم در ایران
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۳- ارزیابی فناوری سالمت  تعویض دریچه آئورت توسط دریچه مصنوعی Perceval در    مقایسه با جایگذاری دریچه 
آئورت مصنوعی بوسیله روش TAVI در بیماران دچار تنگی دریچه آئورت

۴- ارزیابی فناوری سالمت مراقبت تغذیه وریدی کامل (TPN)  نوزادان بستری در  NICU در مقایسه با روش  ترکیبی 
وریدی-روده ای
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رونوشت:

- جناب آقای دكتر قاسم جان بابایی معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار
- جناب آقای دكتر محمدحسین رحمتی مدیر كل محترم دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سالمت جهت استحضار و تامین منبع مالی 

- جناب آقای دكتر عباس زارع نژاد رئیس محترم روابط عمومی جهت استحضار و در صورت امکان دستور به اطالع رسانی از طریق وب دا
- اعضای محترم شورای پژوهشی جهت استحضار




