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رییس محترم مرکز تحقیقاتی ...
رییس محترم دانشکده ...
رئیس محترم مرکز تحقیق و توسعه بالینی ...
رئیس محترم بیمارستان ...
با سالم،
احتشاما عطف بٍ وامٍ ضماسٌ /143/361ظ 59/مًسسٍ ملی تحقیقات سالمت جمًُسی اسالمی ایشان بشای
پاسخگًیی بٍ ویاصَای پژيَصَای کاسبشدی «تحقیقات وظام سالمت» دس يصاست بُذاضت ،دسمان ي آمًصش
پضضکی ،آمادگی خًد سا بشای پزیشش طشحَای پیطىُادی دس محًسَای ریل اعالم میداسد.
عىايیه فشاخًان:
الف) طشحْای هشتثط تا تحقیقات ًظام سالهت
 .1اسصیاتی ًظام آهَصضی هشاقثیي سالهت خاًَادُ ،سٍاًطٌاساى ٍ کاسضٌاساى تغزیِ تِ کاس گشفتِ ضذُ دس طشح تحَل
حَصُ تْذاضت
 .2اسصیاتی صهاًثشی خذهات دس ٍاحذّای اسائِ دٌّذُ خذهت ًظام ضثکِ
 .3اسصیاتی تاثیشات طشح تحَل سالهت دس حفاظت هالی خاًَاسّا ٍ تشسسی هطاسکت هالی آًْا دس ّضیٌِ ّای سالهت
 .4تعییي قیوت توام ضذُ خذهات تش حسة ٍاحذّای اسائِ دٌّذُ خذهت دس ٍاحذّای ًظام ضثکِ (تش اساس صهاًثٌذی
هاُ ٍ سال)
 .5اسصیاتی الگَی تْشُ هٌذی (کوی) اص خذهات سالهت دس جوعیت داسای تیواسی حاد ٍ هضهي قثل ٍ تعذ اص تغییشات
پشداخت کاساًِ پضضکاى تعذ اص اجشای طشح تحَل سالهت
 .6اسصیاتی استثاط تغییشات الگَی هقذاس هػشف خذهات سالهت تا ًظام پشداخت دس طشح تحَل سالهت
 .7تشسسی ٍ تحلیل ٍضعیت سالهت کَدک دچاس ًاتَاًی رٌّی ٍ جسوی غفش تا ّطت سالِ
 .8اسصیاتی ادغام آهَصُ ّای حفظ تٌذسستی ٍ دسهاى ّای سادُ خاًگی طة ایشاًی دس ًظام هشاقثت ّای اٍلیِ سالهت
سٍستایی
 .9ضیَُ اٍلَیت تٌذی تَهی پشٍطُ ّای اسصیاتی فٌاٍسی سالهت
 .10تحلیل سیاست ّای هذیشیت تحشاى استاى کشهاى دس خػَظ کاّص اثشات هخاطشات آب ٍ َّایی
 .11تشسسی کاستست تحقیقات هذیشیت تحشاى دس استاى کشهاى
ب) اسصیاتی فٌاٍسی سالهت
 .1اسصیاتی فٌاٍسی پیًَذ هغض استخَاى تِ سٍش سشپایی دس هقایسِ تا سًٍذ سایج پیًَذ هغض استخَاى کِ تِ غَست تستشی
ٍ تا دٍ سٍش ( )allogeneic transplantation ٍ autologous transplantationدس دسهاى تیواساى هثتال تِ
 multiple myelomaاًجام هی گیشد.
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اسصیاتی فٌاٍسی اسائِ خذهات تِ تیواساى سکتِ هغضی حاد دس قالة ٍاحذّای اسائِ هشاقثت تخػػی سکتِ هغضی
) (Stroke unitدس هقایسِ تا عذم ایجاد ایي ٍاحذّا
اسصیاتی فٌاٍسی تضسیق چشتی تِ ّوشاُ سلَلْای تٌیادی هطتق اص چشتی تشای حجن دادى تِ غَست
اسصیاتی فٌاٍسی پیًَذ سلَلْای تٌیادی استشٍهال هضاًطیوی هطتق اص تافت چشتی آلَطى دس تیواساى دچاس اهیَتشٍفیک
لتشال اسکلشٍصیس
اسصیاتی فٌاٍسی دستگاُ تشکیثی تػَیشتشداسی سِ تعذی اٍسٍاستیطي لوسی تا ّش تعذاد ًوًَِ تایَسی دس هقایسِ تا
سٍش سایج اٍلتشا سًََگشافی تشاًس سکتال ) (Trusتِ هٌظَس تطخیع سشطاى

اسسال فشاخًان مشحلٍ ايل سال  3159با ضشایط صیش مبزيل گشدد:

-1ضَسای هعیي هَسسِ هلی تحقیقات سالهت دس ّش هاُ جلسِ داسد .دس ّش ًَتت ،پیطٌْادّای سسیذُ تا تاسیخ
ّای جذٍل پیَست( هطشح ٍ دس غَست هٌاسة تَدى تشای هشاحل تعذی تػَیة ٍ عقذ قشاسداد تش سٍی آًْا اقذام هی
ضَد .لزا تَغیِ هی گشدد دسغَستیکِ هجشی)یاى) هحتشم تعذ اص هذتی تخَاٌّذ پیطٌْاد طشح سا تْیِ ًوایٌذ ٍ دس آى
صهاى فشآخَاى تعذی هَسسِ) کِ هَضَعات تِ سٍص هی ضَد (اعالم ًطذُ تاضذ،اتتذا اطویٌاى حاغل ًوایٌذ کِ تشای
عٌَاى پیطٌْادی،طشح دیگشی پزیشفتِ ًطذُ تاضذ.
-2وظخً اصلی باید بو امضاي كليو پيشنياد دىندگان) مجریان ً ىمكاران
اصلي (رسيده باشد کً بایظتی وظخً اصل آن بً آدرص تٍزان ،خیابان
قذص ،خیابان ایتالیا ،پالك  78تحُیل گزدد .فزم پیؼىٍاد طزح اس صفحً
خاوگی مُطظً ملی قابل دریافت اطت ) (http://nihr.tums.ac.irکً حتما پض اس
تکمیل بً آدرص  nihr.research@tums.ac.irارطال گزدد.
-3طزح پژٌَؼی با مؼارکت محققان بیغ اس یل داوؼگاي َ یا مؼارکت بخغ
ٌای مزتبط َسارت بٍذاػت در اَلُیت خُاٌىذ بُد.
-4فزاخُان مُطظً ٌزفصل یل بار اعالم می ػُد .اما ویاسٌای اعالم ػذي
تُطط َسارت بٍذاػت َ درمان َ آمُسع پشػکی بً محض دریافت در طایت
مُطظً ملی تحقیقات طالمت قابل دطتزطی خُاٌذ بُد .لذا محققیه می
تُاوىذ بً صُرت دَري ای اس طایت مُطظً ملی باسدیذ ومایىذ َ در صُرت
عالقً مىذی وظبت بً فعالسازي  RSSاقذام ومایىذ.
-5براي كليو طرح ىا ،شرح نياز )ً (RFPجٌد دارد کً در صفحً خاوگی
مُطظً قابل دریافت اطت .مبلغ درج ػذي در فزاخُان حذاکثز بُدجً
پیؼىٍادی اطت َ بایذ در ػزح پیؼىٍاد طزحٌ ،شیىً ٌا تُجیً گزدوذ .
تُجً ایىکً کً در ػزایط مظاَی طزح ٌایی مصُب می گزدوذ کً ٌشیىً
کمتزی درخُاطت کزدي باػىذ.
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