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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

به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت پاسخگویی برای  موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ایراناحتراما، 

آمادگی  دیده بانی، ارزیابی طرح تحول سالمت و پژوهشهای کاربردی، ،آموزش پزشکی در خصوص تقویم پیمایشهای ملیدرمان و 

بعد این نامه آمده است، اعالم می دارد. مزید امتنان خواهد بود  ههای پیشنهادی در محورهایی که در صفحپذیرش طرح ایخود را بر

به اعضاي محترم هيات علمي، محققين و دانشكده ها و  1395له سوم سال مرح فراخوان ارسالتا مساعدت الزم جهت 

 ( با شرایط زیر مبذول گردد:و در صورت امكان دستور انعكاس در صفحه خانگي حوزه مربوطه) مراكز تحقيقاتي

شورای معین موسسه ملی تحقیقات سالمت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده مطرح و در صورت مناسب بودن  -1

برای مراحل بعدی تصویب و عقد قرارداد بر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در صورتیکه مجری)یان( محترم بعد از 

ه نمایند و در آن زمان فرآخوان بعدی موسسه )که موضوعات به روز می شود( اعالم نشده مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهی

 دیگری پذیرفته نشده باشد.  ،طرحاطمینان حاصل نمایند که برای عنوان پیشنهادیباشد،ابتدا 

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

 صفحه خانگیتحویل گردد. فرم پیشنهاد طرح از  70پالك  خیابان بزرگمهر،  ،وصال شیرازی، خیابان انقالبآدرس تهران، خیابان 

 nihr.research@tums.ac.irآدرس که حتماً پس از تکمیل به  (http://nihr.tums.ac.ir)قابل دریافت است ملی موسسه

 .ارسال گردد

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

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

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

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

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

ایی توجه اینکه که در شرایط مساوی طرح ه .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 

 ؛ارزشيابي مواد  قانوني مربوط به بخش سالمت در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور -1

 ؛ ارزشيابي برنامه ششم توسعهتعيين شاخص های پایه مورد نياز و نحوه سنجش آنها برای پایش و  -2

  ؛سالمت روان ملي پيمایش -3

  ؛تدوین پروتکل پيمایش های ملي -4

  ؛بررسي مروری نظام های پاسخ سریع در تحقيقات و سياست گذاری سالمت -5

  ؛اولویت های ارزشيابي سياست های وزارت بهداشت در دو دهه گذشته و اولویت های آینده نگاری در حوزه نظام سالمتتعيين  -6

 ؛تهيه مستند کاربست گزارشهای بين المللي سالمت -7

  ؛بررسي تاثير شاخص های کالن اقتصادی بر هزینه های کل سالمت -8

  ؛در حوزه سالمتمالي  مطالعه مروری نظامند برای تعيين روشهای تحليل فضای -9

  ؛تدوین پلت فورم همگاني سالمت برای ساکنين غير ایراني ساکن در کشور جمهوری اسالمي ایران -10

  ؛تعيين نرخ مراجعه سرپایي با رویکرد عدالتي و ارائه بهترین مدل برای ایران -11

سالمت برای ارائه راهکارها و گزینه های  مرور مقایسه ای مدل های مشارکت بخش دولتي و خصوصي در تامين منابع مالي و خدمات -12
  ؛سياستي در کشور جمهوری اسالمي ایران

  ؛مطالعه مروری روش های پرداخت به ارائه کننده خدمت استراتژی های خرید راهبردی در نظام سالمت -13

  ؛1409و  1404، 1399تحليل فضای بودجه ای حوزه سالمت و پيش بيني آن برای سال  -14

  ؛1404ت سازماني نظام سالمت در ایران در دستيابي به پوشش همگاني سالمت تا سال تحليل وضعيت ظرفي -15

  ؛بررسي چيدمان سازماني و عملياتي بيمه های اجتماعي سالمت جمهوری اسالمي ایران -16

  ؛بروزرساني مراکز جامع سرطان -17

 ؛ 1396در جمهوری اسالمي ایران درسال  و عوامل مرتبط با آن باروریبررسي شيوع نا -18

در جمعيت زنان و مردان ميانسال  بررسي و تحليل وضعيت پایه شاخصهای سبک زندگي، عوامل خطر، موربيدیتي جسمي ، رواني و باروری -19
  ؛زندگي سالم به اميد افزایش و  در راستای برنامه ریزی برای کاهش مرگ و مير زودهنگام 1395 سال در کشور  سال( 59-30)

بهره مندی )کمي( از خدمات سالمت در جمعيت دارای بيماری حاد و مزمن قبل و بعد از تغييرات پرداخت کارانه پزشکان بعد ارزیابي الگوی  -20
  ؛از اجرای طرح تحول سالمت

  ؛ی مقدار مصرف خدمات سالمت با نظام پرداخت در طرح تحول سالمتارزیابي ارتباط تغييرات الگو -21

  ؛بررسي و تحليل وضعيت سالمت کودک دچار ناتواني ذهني و جسمي صفر تا هشت ساله -22

  ؛ارزیابي ادغام آموزه های حفظ تندرستي و درمان های ساده خانگي طب ایراني در نظام مراقبت های اوليه سالمت روستایي -23

 ؛ تحليل سياست های مدیریت بحران در خصوص کاهش اثرات مخاطرات آب و هوایي -24

   ؛بررسي کاربست تحقيقات مدیریت بحران -25

 ب ( ارزیابي فناوري سالمت 

مبتال به سرطان  مارانیسرطان پستان در ب یآگه شیپ صیتشخ یبا ابزارها سهیژن  در مقا انیب هینما یجامع فناور یابیارز -1

 ؛هیپستان در مراحل اول

 

 

 

http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/09/RFP-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/09/RFP-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/09/RFP-DHS-950606.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/Acute-and-Chronic-Disorders.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/Acute-and-Chronic-Disorders.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/Fee-for-other-Services.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/Health-of-children.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/Health-of-children.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/RFP-form_2-traditional-medicine.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/RFP-form_2-traditional-medicine.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/Climate.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/Climate.pdf
http://nihr.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/Crisis-in-Kerman.pdf
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 رونوشت:

 

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

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

 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  -

 ، معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضارایازیجناب آقای دکتر  -

جهت استحضار و در صورت امکان ی فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکجناب آقای دکتر آخوندزاده، قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و  -

 دستور به اطالع رسانی از طریق سایت معاونت تحقیقات

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

 آقای دکتر عباس زارع نژاد رئیس محترم روابط عمومی جهت استحضار و در صورت امکان دستور به اطالع رسانی از طریق وب داجناب  -

 نمایندگان محترم معاونین در شورای معین جهت استحضار -

 




