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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 .......
رئيس محترم مركز تحقيقاتي........
رئيس محترم پژوهشكده علوم بهداشتي ،جهاد دانشگاهي
ریيس محترم انجمن علمي ....
ریيس محترم شبكه تحقيقات ....
با سالم و عرض ادب،
احتراما ،موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ایران برای پاسخگویی به نیازهای پژوهش های کاربردی "تحقیقات
نظام سالمت" در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آمادگی خود را برای پذیرش طرحهای پیشنهادی در محورهایی که در
صفحه بعد این نامه آمده است ،اعالم می دارد .مزید امتنان خواهد بود تا مساعدت الزم جهت ارسال فراخوان مرحله دوم سال
 1395به اعضاي محترم هيات علمي ،محققين و دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي (و در صورت امكان دستور انعكاس در
صفحه خانگي حوزه مربوطه) با شرایط زیر مبذول گردد:
 -1شورای معین موسسه ملی تحقیقات سالمت در هر ماه جلسه دارد .در هر نوبت ،پیشنهادهای رسیده (تا تاریخ های جدول پیوست)
مطرح و در صورت مناسب بودن برای مرا حل 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
به روز می شود) اعالم نشده باشد،ابتدا اطمینان حاصل نمایند که برای عنوان پیشنهادی،طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.
 -2نسخه اصلی باید به امضاي كليه پيشنهاد دهندگان (مجریان و همكاران اصلي) رسيده باشد که بایستی نسخه اصل آن به
آدرس تهران ،خیابان قدس ،خیابان ایتالیا ،پالك  78تحویل گردد .فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگی موسسه ملی قابل دریافت
است ) (http://nihr.tums.ac.irکه حتماً پس از تکمیل به آدرسnihr.research@tums.ac.irارسال گردد.
 -3طرح پژوهشی با مشارکت محققان بیش از یك دانشگاه و یا مشارکت بخش های مرتبط وزارت بهداشت در اولویت خواهند بود.
 -4فراخوان موسسه هرفصل یك بار اعالم می شود .اما نیازهای اعالم شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به محض
دریافت در سایت موسسه ملی تحقیقات سالمت قابل دسترسی خواهد بود .لذا محققین می توانند به صورت دوره ای از سایت
موسسه ملی بازدید نمایند و در صورت عالقه مندی نسبت به فعالسازي  RSSاقدام نمایند.
 -5براي كليه طرح ها ،شرح نياز )(RFPوجود دارد که در صفحه خانگی موسسه قابل دریافت است .مبلغ درج شده در فراخوان
حداکثر 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.
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عناوین فراخوان:
الف ) طرح هاي مرتبط با تحقيقات نظام سالمت
 -1تدوین استاندارد برنامه ریزی و طراحي بخشهای تصویربرداری
 -2بروزرساني مراکز جامع سرطان
 -3استاندارد برنامه ریزی و طراحي مراکز جراحي محدود
 -4تدوین استاندارد برنامه ریزی و طراحي مراکز سوختگي
 -5تدوین استاندارد برنامه ریزی و طراحي مراکز ناباروری
 -6گزارش توصيفي از وضعيت سالمت باروری در جمهوری اسالمي ایران درسال 1394
 -7تهيه اولویت های پژوهشي معاونت های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
 -8ارزیابي تاثير اجرای برنامه تحول نظام سالمت بر ميزان کارایي بيمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -9بررسي و تحليل وضعيت پایه شاخصهای سبک زندگي ،عوامل خطر ،موربيدیتي جسمي  ،رواني و باروری در جمعيت زنان و مردان ميانسال ( -59
 30سال) کشور در سال  1395در راستای برنامه ریزی برای کاهش مرگ و مير زودهنگام و افزایش اميد به زندگي سالم
 -11ارزیابی نظام آموزشی مراقبین سالمت خانواده ،روانشناسان و کارشناسان تغذیه به کار گرفته شده در طرح تحول حوزه بهداشت
 -11ارزیابي زمانبری خدمات در واحدهای ارائه دهنده خدمت نظام شبکه
 -12ارزیابي تأثيرات طرح تحول سالمت در حفاظت مالي خانوارها و بررسي مشارکت مالي آنها در هزینه های سالمت
 -13تعيين قيمت تمام شده خدمات برحسب واحدهای ارایه دهنده خدمت در واحدهای نظام شبکه (براساس زمانبندی ماه و سال)
 -14ارزیابی الگوی بهره مندی (کمی) از خدمات سالمت در جمعیت دارای بیماری حاد و مزمن قبل و بعد از تغییرات پرداخت کارانه
پزشکان بعد از اجرای طرح تحول سالمت
 -15ارزیابي ارتباط تغييرات الگوی مقدار مصرف خدمات سالمت با نظام پرداخت در طرح تحول سالمت
 -16بررسي و تحليل وضعيت سالمت کودک دچار ناتواني ذهني و جسمي صفر تا هشت ساله
 -17ارزیابي ادغام آموزه های حفظ تندرستي و درمان های ساده خانگي طب ایراني در نظام مراقبت های اوليه سالمت روستایي
 -18شیوه اولویت بندی بومی پروژه های ارزیابی فناوری سالمت
 -11تحلیل سیاست های مدیریت بحران استان کرمان در خصوص کاهش اثرات مخاطرات آب و هوایی
 -21بررسی کاربست تحقیقات مدیریت بحران در استان کرمان
ب ) ارزیابي فناوري سالمت
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

ارزیابی جامع فناوری نمایه بیان ژن در مقایسه با ابزارهای تشخیص پیش آگهی سرطان پستان در بیماران مبتال به سرطان پستان در
مراحل اولیه
ارزیابی جامع فناوری شوك ویوتراپی در مقایسه با عدم ارائه این خدمت در درمان بیماران مبتال به اختالل عملکرد نعوظ
ارزیابی جامع فناوری آنژیوپالستی اولیه در مقایسه با دارودرمانی در بیماران مبتال به سکته فوق حاد قلبی
ارزیابی جامع فناوری پروفیالکسی بیماران مبتال به هموفیلی  Aو  Bنوع شدید در مقایسه با روش درمان موردی
ارزیابی فناوری پیوند مغز استخوان به روش سرپایی در مقایسه با روند رایج پیوند مغز استخوان که به صورت بستری و با دو روش
( autologous transplantationو  )allogeneic transplantationدر درمان بیماران مبتال به multiple myeloma
انجام می گیرد.
ارزیابی فناوری تزریق چربی به همراه سلولهای بنیادی مشتق از چربی برای حجم دادن به صورت
ارزیابی فناوری پیوند سلول های بنیادی استرومال مزانشیمی مشتق از بافت چربی آلوژن در بیماران دچار آمیوتروفیك لترال
اسکلروزیس
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جدول تاریخ های جمع بندی پیشنهادات پژوهشی برای طرح در شورای معین موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

تاریخ

تاریخ

95/07/21

95/09/24

95/08/19

رونوشت:
 جناب آقای دکتر ایرج حریرچی قائم مقام محترم و معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار جناب آقای دکتر سیاری ،معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار جناب آقای دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار 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 جهت استحضار و درصورت امکان دستور به اطالع رسانی از طریق سایت معاونت تحقیقات
 جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سالمت جهت استحضار و تامینمنبع مالی
 -جناب آقای دکتر عباس زارع نژاد رئیس محترم روابط عمومی جهت استحضار و در صورت امکان دستور به اطالع رسانی از طریق وب دا
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