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بسمه تعالی 
آنی- آنی

کلیه معاونین محترم پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی(...)                

با سالم و احترام
   به استحضار میرساند مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در نظر دارد کارگاه آموزشی دو روزه «نگارش 
پروپوزال استاندارد در پژوهشهای فناوری سالمت مطابق الگوی انستیتوی ملی سالمت آمریکا (NIH)» را با مشخصات زیر 

برگزار کند: 

استاد مدعو: دکتر علی موسوی شائق، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
مباحث کارگاه: کارگاه با معرفی استانداردهای الزم برای نگارش یک پروپوزال برای انستیتوی ملی سالمت شروع میشود و در ادامه 

شرکت کنندگان با انجام کار گروهی به تکمیل پروپوزال خود میپردازند (برنامه و اطالعات بیشتر به پیوست است).

مخاطبان: گروههای تحقیقاتی ٣ الی ٥ نفره (شامل محقق اصلی (PI)، یک نفر متدولوژیست و همکاران طرح). این کارگاه برای تیمهای 
تحقیقاتی طرحهای اولیه پذیرفته شده در فراخوان پنجم نیماد اولویت دارد.

زمان: ١٨ لغایت ١۹ بهمنماه ١٣۹۶ (از ساعت ٨:٠٠ لغایت ١٧:٣٠)
ثبتنام و اطالعات بیشتر: مراجعه به آدرس http://nimad.ac.ir صفحه آموزش پژوهش/کارگاه نگارش پروپوزال استاندارد در 
پژوهشهای فناوری پزشکی و ارسال ١) پروپوزال ایده تحقیقاتی و ۲) فرم ثبتنام و ٣) رزومه افراد گروه (همه مستندات طبق فرمت 

nimadiran@gmail.com اعالم شده به پیوست) به آدرس

مهلت ارسال مدارک: یکشنبه ۸ بهمنماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ بعدازظهر
هزینه ثبتنام: ششصدهزار تومان برای تیمهای ٣ نفره، هشتصدهزار تومان برای تیمهای ۴ نفره و یک میلیون تومان برای تیمهای ٥ نفره

محل برگزاری: این کارگاه در تهران برگزار میشود و محل برگزاری به متقاضیانی که مورد پذیرش قرار گیرند اطالع داده خواهد شد.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اطالعیه برگزاری کارگاه فوق (و پیوستهای این نامه) در اسرع وقت به نحو مقتضی 
در آن دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وابسته اطالعرسانی شود.
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