
 معرفی

فراخوان  یقاتیتحق یھا تیبر اساس اولو رانیا یعلوم پزشک قاتیتوسعه تحق یمؤسسه مل
 .کند یم یمال تیحما یقاتیتحق یھا شده توسط مؤسسه از طرح

 طهیمؤسسه که از صاحبنظران ھر ح یعلم تهیمؤسسه توسط ھفت کم یقاتیتحق یھا تیاولو
 تهیھر کم یبه صفحات اختصاص تهیھر کم تیاطالع از اولو ی. براشود یم نییشده تع لیتشک

 .دیمراجعه کن

 مجدد طرح ارسال

قرار نگرفته ارسال مجدد آن تنھا در  رشیمورد پذ یقبل یھا  در فراخوان یچنانچه طرح ارسال
شده (به خصوص اعمال نظرات  هیطرح ارا یو به روزرسان راتییمورد قبول است که تغ یطیشرا

داده شده باشد.  حیبه طور کامل و شفاف توض یا داوران در مرحله طرح کامل) در مستند جداگانه
 .نخواھد کرد و مسکوت اعالم خواھد شد دایراه پ یصورت طرح به مراحل بعد نیا ریدر غ

آن  نیمھمتر طرح باشد که کیانجام  یالزم برا اتیواجد خصوص ستیبا یانجام طرح م محل
 .الزم است یھا رساختیو وجود ز یانطباق موضوع

 یپژوھش میت

 زی) و نژهی(به و یاصل یمتقاض یقاتیو تحق یلیمنطبق بر سوابق تحص ستیبا یموضوع طرح م
خواھد شد. عدم حضور افراد  (fast reject) عیصورت، طرح رد سر نیا ریھمکاران طرح باشد. در غ

طرح خواھد  نییپا ازیمنجر به امت یاشکال جد کیبه عنوان  زیھمکار نمتخصص مربوطه به عنوان 
 یدر طرح بررس کسیبا تجربه در فارماسوت یمتخصص داروساز کیشد (به عنوان مثال حضور 

آن  ونیکه فرموالس یطیدر شرا یماریب کی یریشگیدر درمان/ پ یفراورده طب سنت کیاثرات 
ھرگونه اطالعات نادرست در خصوص  هیاست). ارا یالزام شود یپژوھش انجام م میتوسط ت

 .اخالق خواھد شد تهیطور عمد) موجب ارجاع پرونده طرح به کم هھمکاران طرح (ب

 شر ایط متقاضی اصلی طرح

طرح در ھر فراخوان ثبت کند و چنانچه طرح مصوب در حال اجرا  کیفقط  تواند یم یھر فرد متقاض
درصد و انجام تعھدات)   ۱۰۰کار  شرفتیکه آن را به اتمام نرساند (پ یداشته باشد تا زمان

  .را ارسال کند یدیطرح جد تواند ینم

 یھا سابقه انجام طرح ستیبا یم (Principle Investigator) یمحقق اصل یبه عبارت ای یمتقاض
  .مشابه را داشته باشد یبا موضوع مرتبط و متدولوژ

با  میرمقیغ یرانیمحقق ا ایدر داخل کشور) باشد  یداخل (محل کار و میمق دیبا یاصل محقق
 .در داخل کشور باشد یعلوم پزشک یھا از دانشگاه یکیبه  یدانشگاھ یوابستگ

در  ستیبا یم (Clinical Trial) ینیبال ییمطالعات کارآزما (Principle Investigator) یاصل محقق
آن را ارسال کند  یرا گذرانده باشد و گواھ RCT-GCP / کارگاهیدو سال گذشته دوره آموزش یط

 .)شود ی(کارگاه مشابه در مؤسسه برگزار م

 رعلومیغ یھا دانشگاه تواند یم -یفقط در گرنت اصل- یمحقق اصل یدانشگاھ یوابستگ
سالمت،  یقاتیتحق یھا از طرح تیبا توجه به رسالت مؤسسه در حما یباشد ول یپزشک



 رعلومیغ یھا در دانشگاه یکه محقق اصل ییھا بودجه مؤسسه به طرح درصد از ستیحداکثر ب
 أتیعضو ھ کیحداقل  یھمکار ییھا طرح نی. در چنابدی یم صیشاغل است تخص یپزشک

 .کشور ضرورت دارد یعلوم پزشک یھا از دانشگاه یعلم

 توانند یمؤسسه نم یعلم یھا تهیکم یو اعضا رانیمؤسسه، رؤسا، دب ریمؤسسه، دب سیرئ
نوع گرنت  نیشده به مؤسسه در ا هیارا یھا طرح  (Principle Investigator) یمحقق اصل

 .باشند

 بازه زمانی

 ۱٤۰۰آذر  ۳۰اول آذر لغایت 

 

 اولویت ھای پژوھشی فراخوان

 ھای بنیادی شناسی، ژنتیک و سلول ھای کمیته آسیب .  اولویت۱

call-genrtic-http://nimad.ac.ir/content/72/pathology  

 ھای غیرواگیر ھای کمیته بیماری .  اولویت۲

Call-http://nimad.ac.ir/content/23/NCD  

 ھای واگیر و اختالالت ایمنی ھای کمیته بیماری .  اولویت۳

call-http://nimad.ac.ir/content/22/CD  

 شناسی و سرطان ھای کمیته خون .  اولویت٤

call-cancer-http://nimad.ac.ir/content/21/hematology  

 .  کمیته علوم اعصاب و بھداشت روان٥

com-health-mental-http://nimad.ac.ir/content/76/Neuro  

 علوم پزشکیھای  ھای کمیته فناوری و نوآوری .  اولویت٦

call-http://nimad.ac.ir/content/19/tech  

 ھای کمیته کشف و ارزیابی داروھا .  اولویت۷

Call-http://nimad.ac.ir/content/18/Pharma  

 

  Grant-http://nimad.ac.ir/content/12/Mainاطالعات بیشتر: کسب 
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