
 یانداز مؤسسه راه) ۱۳۹۷بار در فراخوان ششم (خردادماه  نیاول یگرنت با اعتبار محدود برا
 یاعضا یقاتیتحق یھا -مؤسسه از پروپوزال یھا- تیگرنت به منظور توسعه حما نیشده است. ا

اند و در - مؤسسه نشده یھا -که تاکنون موفق به جذب گرنت ییھا -دانشگاه یعلم أتیھ
 یھا ھا/دانشکده آن دانشگاه یعلم أتیھ یاعضا یپژوھش یھا تیتمرکز فعال وتوسعه  یراستا

گرنت به  نیا هیارا یبند اطالع از زمان ی. براباشد یم یموضوع طهیح کیدر  یعلوم پزشک
 .دیھا مراجعه کن فھرست فراخوان

 یاصل یمتقاض

(وابسته به وزارت  یعلوم پزشک یقاتیھا/ مراکز تحق -دانشگاه یعلم أتیعضو ھ ستیبا یم
 یعلم أتیھ یدر فھرست سامانه اعضا یو لی) باشد و پروفایبھداشت، درمان و آموزش پزشک

  .قابل دسترس باشد

ھا/  -دانشگاه یعلم أتیھ یگرنت به اعضا نیگرنت با اعتبار محدود، ا هیبا توجه به ھدف ارا 
علوم  یقاتیھا/ مراکز تحق -ن و دانشگاهمستقر در شھر تھرا یعلوم پزشک یقاتیمراکز تحق

 .ردیگ -یکرمان و اھواز تعلق نم ز،یمشھد، اصفھان، تبر راز،یش یپزشک

 یھا تهیشده توسط کم هیارا یھا تیبر اولو ستیبا یم گرنت  نیشده در ا هیارا یقاتیتحق پروپوزال
مصوب  یھا فراتر از پروپوزال یمؤسسه منطبق بوده و از نظر دامنه موضوع، محتوا و متدولوژ

 یھا تهیکم یبه صفحات اختصاص تهیھر کم یھا تیاطالع از فھرست اولو یباشد. برا یدانشگاھ
  .دیمؤسسه مراجعه کن یمعل

  موضوع پروپوزال

 نیباشد و عدم تحقق ا یاصل یمتقاض یقاتیو تحق یالتیسوابق تحص یدر راستا ستیبا یم
 .پروپوزال خواھد شد (fast rejection) عیشرط منجر به رد سر

قرار نخواھد  رشیگرنت مورد پذ نیاز اشکال آن در ا کی چیدر ھ زیمند/ متاآنال مرور نظام مطالعات
 .گرفت

 ھزینه مجاز 

حداکثر  ستیبا یگرنت م نیمشمول ا یھا از طرح تیحما یاز مؤسسه برا یدرخواست نهیھز
از  یبخش نیبر تأم یمبن ینامه رسم هیدر نظر گرفته شود. تنھا در صورت ارا الیر ونیلیم ۵۰۰
 .باشد یدرخواست نهیاز سقف مجاز ھز شیب تواند یکل م نهیھز گر،ید یکل از نھادھا نهیھز

 . شود یداده م صی) تخصھا تهیگرنت در ھر فراخوان (در مجموع کم ۳۰ حداکثر

 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  

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


 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 کمیته خونھای  .  اولویت٤

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

 .  کمیته علوم اعصاب و بھداشت روان٥

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

 ھای علوم پزشکی 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/145/Smallکسب اطالعات بیشتر: 

http://nimad.ac.ir/content/23/NCD-Call
http://nimad.ac.ir/content/23/NCD-Call
http://nimad.ac.ir/content/22/CD-call
http://nimad.ac.ir/content/22/CD-call
http://nimad.ac.ir/content/21/hematology-cancer-call
http://nimad.ac.ir/content/21/hematology-cancer-call
http://nimad.ac.ir/content/76/Neuro-mental-health-com
http://nimad.ac.ir/content/76/Neuro-mental-health-com
http://nimad.ac.ir/content/19/tech-call
http://nimad.ac.ir/content/19/tech-call
http://nimad.ac.ir/content/18/Pharma-Call
http://nimad.ac.ir/content/18/Pharma-Call
http://nimad.ac.ir/content/145/Small-Grant

