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 معاين محترم پژيَشي داوشگاٌ علًم پسشكي ...

 معاين محترم بُداشتي داوشگاٌ علًم پسشكي ...

 معاين محترم درمان داوشگاٌ علًم پسشكي ...

 رئيس محترم داوشكدٌ .......

 تحقيقاتي........رئيس محترم مركس 

 مديرعامل محترم سازمان اوتقال خًن

 رئيس محترم پژيَشكدٌ علًم بُداشتي، جُاد داوشگاَي

 رييس محترم اوجمه علمي ....

 رييس محترم شبكٍ تحقيقات ....

 

 با سالم ي عرض ادب

               

تحقیقات "تِ ًیاسّای پضٍّؼ ّای مارتزدی پاعخگَیی تزای  مًسسٍ ملي تحقيقات سالمت جمًُري اسالمي ايراناحتزاها، 

ّای پیؾٌْادی در هحَرّایی مِ در پذیزػ طزح ایدر ٍسارت تْذاؽت، درهاى ٍ آهَسػ پشؽنی، آهادگی خَد را تز "ًظام عالهت

سال مرحلٍ ديم  فراخًان ارسالتؼذ ایي ًاهِ آهذُ اعت، اػالم هی دارد. هشیذ اهتٌاى خَاّذ تَد تا هغاػذت السم خْت  ِصفح

ي در صًرت امكان دستًر اوعكاس در ) بٍ اعضاي محترم َيات علمي، محققيه ي داوشكدٌ َا ي مراكس تحقيقاتي 1394

 ( تا ؽزایط سیز هثذٍل گزدد:صفحٍ خاوگي حًزٌ مربًطٍ

ؽَرای هؼیي هَعغِ هلی تحقیقات عالهت در ّز هاُ خلغِ دارد. در ّز ًَتت، پیؾٌْادّای رعیذُ )تا تاریخ ّای خذٍل پیَعت(  -1

هطزح ٍ در صَرت هٌاعة تَدى تزای هزاحل تؼذی تصَیة ٍ ػقذ قزارداد تز رٍی آًْا اقذام هی ؽَد. لذا تَصیِ هی گزدد در 

تخَاٌّذ پیؾٌْاد طزح را تْیِ ًوایٌذ ٍ در آى سهاى فزآخَاى تؼذی هَعغِ )مِ هَضَػات صَرتینِ هدزی)یاى( هحتزم تؼذ اس هذتی 

 دیگزی پذیزفتِ ًؾذُ تاؽذ.  ،طزحاطویٌاى حاصل ًوایٌذ مِ تزای ػٌَاى پیؾٌْادیتِ رٍس هی ؽَد( اػالم ًؾذُ تاؽذ،اتتذا 

( رعیذُ تاؽذ مِ تایغتی ًغخِ اصل آى تِ آدرط ًغخِ اصلی تایذ تِ اهضای ملیِ پیؾٌْاد دٌّذگاى )هدزیاى ٍ ّوناراى اصلی -2

قاتل دریافت  هلی هَعغِ صفحِ خاًگیتحَیل گزدد. فزم پیؾٌْاد طزح اس  78تْزاى، خیاتاى قذط، خیاتاى ایتالیا، پالك 

 .ارعال گزددnihr.research@tums.ac.irآدرط مِ حتواً پظ اس تنویل تِ  (http://nihr.tums.ac.ir)اعت

 طزح پضٍّؾی تا هؾارمت هحققاى تیؼ اس یل داًؾگاُ ٍ یا هؾارمت تخؼ ّای هزتثط ٍسارت تْذاؽت در اٍلَیت خَاٌّذ تَد. -3

دریافت اعت. هثلغ درج ؽذُ در فزاخَاى حذامثز قاتل  هَعغِ صفحِ خاًگیٍخَد دارد مِ در (RFP)طزح ّا، ؽزح ًیاس  ملیِتزای  -4

تَخِ ایٌنِ مِ در ؽزایط هغاٍی طزح ّایی هصَب  .تَدخِ پیؾٌْادی اعت ٍ تایذ در ؽزح پیؾٌْاد طزح، ّشیٌِ ّا تَخیِ گزدًذ

 هی گزدًذ مِ ّشیٌِ موتزی درخَاعت مزدُ تاؽٌذ.

 اضافِ ؽذُ (RFP)خذهات ؽزح ییات خذیذی مِ در چارچَب تا تَخِ تِ خش ارزيابي فىايري سالمتطزح ّای تزای  پیؾٌْادات -5

هیلیَى ریال قاتل ٍ تزای ردیف ّای چْار ٍ پٌح دٍیغت ٍ چْل  ینصذ ٍ پٌداُ هیلیَى ریال ّشیٌِ عقفتزای ردیف یل تا عِ تا 

 تاهیي اػتثار خَاٌّذ تَد.

 

 

http://nihr.tums.ac.ir/
mailto:nihr.research@tums.ac.ir
http://nihr.tums.ac.ir/Images/UserFiles/1/file/NEW%20RFP%20HTA%20final-291093-approved(1).pdf
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 عىاييه فراخًان:

 تحقيقات وظام سالمتالف ( طرح َاي مرتبط با 

 تذٍیي پزٍتنل اخزایی گزدآٍری دادُ ّا تزای دیذُ تاًی عیاعت ّای مالى عالهت -1

 میفیت سًذگی هزتثط تا عالهت  تیواراى تاالعوی هاصٍر ٍ ایٌتزهذیا در مؾَر -2

 ای مؾَرتاثیز طزح تحَل ًظام عالهت تز ًظام تیوِ  -3

 مٌٌذگاى هٌاتغ تاثیز اخزای متاب ارسػ ًغثی تز رفتار تاهیي -4

 ّای هؾوَل طزح تحَلخذهات ارائِ ؽذُ در تیوارعتاى هقتضی تَدى -5

 تاثیز طزح تحَل عالهت تز ػذالت اقتصادی در اعتفادُ اس خذهات تیوارعتاًی )عزپایی ٍ تغتزی( -6

 حفاظت مالي با ريیکرددر سطح  استاو ي استقرار وظام پایص پًضص َمگاوي سالمتطراحي  -7

 8040تا  8014مقایسٍ، اعتبار سىجي ي ارزیابي، صحت ي دقت دادٌ َای ثبت ضذٌ در باوک َای اطالعاتي مًجًد در ثبت مرگ مادران از  -1

 َای پيطگيراوٍ تذيیه بروامٍ بازاریابي اجتماعي تغيير رفتار خيریه برای يقف در حًزٌ -4

 ( در گسارش دیذٌ باوي عذالت در سالمت در جمًُری اسالمي ایرانFinancial protectionتحليل دادٌ َای مربًط بٍ حفاظت مالي ) -83

( در گسارش دیذٌ باوي عذالت در سالمت در جمًُری اسالمي Morbidity( ي واتًاوي)mortalityتحليل دادٌ َای مربًط بٍ مرگ ي مير) -88
 ایران

 ( در گسارش دیذٌ باوي عذالت در سالمت در جمًُری اسالمي ایرانCoverageيل دادٌ َای مربًط بٍ پًضص خذمات سالمت )تحل -81

( در گسارش دیذٌ باوي عذالت در سالمت در Risk factors and behaviorsتحليل دادٌ َای مربًط بٍ عًامل رفتاری ي عًامل خطر ) -80
 جمًُری اسالمي ایران

( در گسارش دیذٌ باوي عذالت در سالمت در جمًُری Health system responseمربًط بٍ پاسخگًیي وظام سالمت )تحليل دادٌ َای  -84
 اسالمي ایران

 َا ي پيطىُاد اقذامات اجرایي ي بررسي ملسيمات دستيابي بٍ عذالت در سالمت در جمًُری اسالمي ایران بررسي چالص -85
 

 ب ( طرح َاي ارزيابي فىايري سالمت 

 تا ّویَپاتیدرهاى  -1

 ) هَرد هقایغِ تا تحزیل هغٌاطیغی هغش رایح تذٍى تاسٍی رتاتیل(فٌاٍری تحزیل هغٌاطیغی هغش تا تاسٍی رتاتیل -2

3- Infrared Whole Body Hyperthermia Device )در )اعتفادُ مٌتزل ؽذُ اس گزها تزای اّذاف پشؽنی تَیضُ درهاى عزطاى (

 هقایغِ تا رادیَتزاپی ٍ ؽیوی درهاًی (

) هَرد هقایغِ ٍمیَم تزاپی سخن ٍ امغغَری ّای هزتَطِ )رٍػ ایداد فؾار هٌفی در عطح سخن تا هنؼ هینزٍب ّا ٍ تزؽحات هضز( -4

 تا دیگز رٍػ ّای درهاى سخن (

( در درهاى عزطاًْای هختلف )در Intera Operative Radiation Therapyارسیاتی فٌاٍری پزتَ درهاًی در حیي خزاحی ) -5

 رادیَتزاپی هؼوَلی یا تصَرت تزمیثی تا ؽیوی درهاًی( هقایغِ تا

 
 خذٍل تاریخ ّای خوغ تٌذی پیؾٌْادات پضٍّؾی تزای طزح در ؽَرای هؼیي هَعغِ هلی تحقیقات عالهت خوَْری اعالهی ایزاى
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 ًٍَؽت:ر

 

 خٌاب آقای دمتز ایزج حزیزچی قائن هقام هحتزم ٍ هؼاٍى مل ٍسارت تْذاؽت، درهاى ٍ آهَسػ پشؽنی خْت اعتحضار -

 خٌاب آقای دمتز عیاری، هؼاٍى هحتزم تْذاؽت ٍسارت تْذاؽت، درهاى ٍ آهَسػ پشؽنی خْت اعتحضار -

 درهاى ٍسارت تْذاؽت، درهاى ٍ آهَسػ پشؽنی خْت اعتحضار خٌاب آقای دمتز هحوذ حاخی آقاخاًی هؼاٍى هحتزم -

 خٌاب آقای دمتز صذرالغادات هؼاٍى هحتزم تَعؼِ ٍ هذیزیت هٌاتغ ٍسارت تْذاؽت، درهاى ٍ آهَسػ پشؽنی خْت اعتحضار  -

د هزتثط تا پضٍّؼ در خٌاب آقای دمتز ایاسی قائن هقام هحتزم ٍسیز تْذاؽت درهاى ٍ آهَسػ پشؽنی خْت اعتحضار در خصَؿ هَار -

 اهَر خیزیِ

 خٌاب آقای دمتز پَرفتح اهلل، هذیز ػاهل هحتزم عاسهاى اًتقال خَى خْت اعتحضار ٍ تاهیي هٌاتغ -

خٌاب آقای دمتز آخًَذسادُ، قائن هقام هحتزم هؼاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری ٍسارت تْذاؽت، درهاى ٍ آهَسػ پشؽنی ٍ ػضَ هحتزم ؽَرای  -

 ت اعتحضار ٍ در صَرت اهناى دعتَر تِ اطالع رعاًی اس طزیق عایت هؼاًٍت تحقیقاتپضٍّؾی هَعغِ خْ

خٌاب آقای دمتز ػلیزضا اٍلیایی هٌؼ هذیز مل هحتزم دفتز ارسیاتی فٌاٍری تذٍیي اعتاًذارد ٍ تؼزفِ عالهت خْت اعتحضار ٍ تاهیي  -

 هٌثغ هالی 

 ٍب دااى دعتَر تِ اطالع رعاًی اس طزیق ٍ در صَرت اهنخْت اعتحضار وَهی خٌاب آقای دمتز ػثاط سارع ًضاد رئیظ هحتزم رٍاتط ػ -

 

 

 

 

 

 


