
شده  یانداز مؤسسه راه) ۱۳۹۵بار در فراخوان سوم (مھرماه  نیاول یگرنت محقق جوان برا
 طهیمستقل و توسعه ح یھا محققان جوان فعال در انجام طرح قیگرنت به منظور تشو نیاست. ا

ھا  گرنت به فھرست فراخوان نیا هیارا یبند اطالع از زمان ی. براباشد یآنھا م یتخصص تیفعال
 .دیکنمراجعه 

  (Principle Investigator)  یاصل یمتقاضشرایط 

در وزارت بھداشت،  یعلوم پزشک یقاتیھا/ مراکز تحق از دانشگاه یکی یعلم أتیعضو ھ -۱ 
قابل   یعلم أتیھ یاعضا یسنج در سامانه علم یو لیبوده و پروفا یدرمان و آموزش پزشک

 .دسترس باشد

 به بعد) ۱۳۶۰ ری: متولد اول تازدھمیزمان فراخوان (در فراخوان  انیسال تا پا ۴۰سن کمتر از  -۲

 یسنج طبق سامانه علم( Scopus هیباالتر در نما ای ۵معادل  (h-index) رشیشاخص ھ -۳
 )یعلم أتیھ یاعضا

 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 ۳۰۰
 .باشد یدرخواست نهیاز سقف مجاز ھز شیب تواند یکل م نهیھز گر،ید یکل از نھادھا نهیھز

 مرور نظام مند و متاآنالیزھا

مشروط به  ن،یکاکر کیستماتیس یتنھا مرورھا زی/متاآنالکیستماتیدر خصوص مطالعات مرور س
 رفتهیدر شش ماه گذشته پذ Cochrane Database of Systematic Reviews انتشار پروتکل آن در

 .رندیگ یقرار م یو مورد بررس

 .شود یداده م صی) تخصھا تهیگرنت در ھر فراخوان (در مجموع کم ۵۰حداکثر 

 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
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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  

 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  

 

  Researcher-http://nimad.ac.ir/content/142/Youngکسب اطالعات بیشتر: 
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