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مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

دکتر بیتا مسگرپور

 ۳خرداد ۱۳۹۷

تاریخچه مرکز


مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران در حقیقت احیای «مرکز ملی تحقیقات
علوم پزشکی کشور» است که تشکیل آن در تاریخ  16اسفند سال  1371و در پنجاه و
پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تصویب رسید.



در نامهای که در این خصوص به امضای دکتر رضا ملکزاده وزیر بهداشت وقت رسیده است
(شماره  420مورخ  )72/1/18از مرکز به عنوان «مرکز تحقیقات ملی بهداشت و درمان»
نامبرده شده و در پیوست نامه در متنی که به توجیه فلسفه وجودی و اهداف مرکز نگاشته
شده ،آمده است« :طرح سازمان تحقیقات بهداشتی ملی با توجه به ضرورتهای حیاتی آن
و با مدل قرار دادن عظیمترین مؤسسه تحقیقات بهداشتی جهان ( NIHآمریکا) در ضمن
ملحوظ داشتن نیازهای خاص فرهنگی -ملی تنظیم گردیده است».
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)National Institutes of Health (NIH

تاریخچه مرکز


راهاندازی مرکز تا سال  1377که اساسنامه آن به تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم

پزشکی کشور رسید به تأخیر افتاد و در سال  1378با ردیف بودجه مستقل فعالیت جدی
خود را با مدیریت پروژههای استراتژیک ،ملی و جامع در حوزههای گوناگون بهداشت و درمان
کشور که به هر دلیل در دانشگاهها و مراکز تحقیقات دانشگاهی قابل انجام نیست ،آغاز نمود.


این مرکز پس از  2069روز فعالیت در  23آبانماه سال  1383با تصمیم شورای عالی اداری
مبنی بر اصالح ساختاری وزارت بهداشت ،در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
ادغام شد که در عمل منجر به تعطیلی این مرکز گردید.
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بزرگترین مراکز دولتی حامی پژوهشهای سالمت در دنیا
Public health research funding organizations

Country

Total health research
Expenditures (in million 2013 US $)

National Institutes of Health (NIH)

USA

26,081.3

European Commission (EC)
a) FP7 - Cooperation programme - Health
b) European Research Council (ERC)

EU

3717.7
1181.7
783.4

UK Medical Research Council (MRC)

UK

1321.5

Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm)

FRA

1041.2

United States Department of Defense (US DoD)

USA

1017.7

Canadian Institutes of Health Research (CIHR)

CAN

883.6

Australian National Health and Medical Research Council AUS
(NHMRC)

777.6

Deutsche Forschungsgemeinschaft / German Research
Foundation (DFG)

DEU

630.6

National Natural Science Foundation of China (NSFC)

CHN

621.3

هدف از تأسیس مؤسسه
 ایجاد یک نهاد عالیرتبهه علمهی جها،هدف از تأسیس این مؤسسه

اش



 حمایت و توسعه تحقیقاد لوا پ شكيادر ش، مدیریت،رهبری
.  و فندوشی ش لو پ شكيدر اس، ن آوشی، ت سعه،يدمل آم زش

ش این شاستد پیشرفت کمهی و کیفهی تحقیقهات و آمهوزش نیهروی
حل م دال اسدسر بخش سالم و ايدله فرهنگ
ا ش از اهاداف ا اور



انسانی محقق جه

تحقیق و ش نتیجه ت سعه شدیداش لومر و اقتصد ی
. مؤسسه اس
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ارکان مؤسسه
 هیأت امنا :وزیر (شئیس هیأ امند) ،معدون تحقیقد و فندوشی ( بیر هیأ
امند) ،معدون شئیسجمه ش و شئیس سدزمدن مدیری و برندمهشیكی ید نمدینده ای دن،
معدون ت سعه مدیری و مندبع وزاش بهداي و  7نفر از ان مندان برجسته لو پ
شكيدر


شئیس



ي شای لدلر م سسه
 شئیس


بیر

 شؤسدی میتههدی لومر هفتگدنه

ساختار تشکیالتی مؤسسه
هیأت امنا

شورای عالی مؤسسه

رئیس

دفتر ریاست ،روابط عمومی
و امور بینالملل

دبیر

اخالق در پژوهش
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کمیتههای علمی

مدیر پشتیبانی
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افتتاح رسمی محل جدید مؤسسه

کمیتههای علمی

(به ترتیب الفبا)

 کمیته آسیبشناسی ،ژنتیک و سلولهای بنیادی

 کمیته علوم اعصاب و بهداشت روان

 کمیته بیماریهای غیرواگیر

 کمیته فناوری و نوآوریهای علوم پزشکی

 کمیته بیماریهای واگیر و اختالالت ایمنی

 کمیته کشف و ارزیابی داروها

 کمیته خونشناسی و سرطان
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فراخوان طرح های تحقیقاتی ،خرداد 1397

فراخوان طرح های تحقیقاتی
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خصوصیات طرحهای تحقیقاتی نیماد


تعیین اولویتهای تحقیقاتی در کمیتههای هفتگانه



اعالم فراخوان :یک یا دو بار در سال (از سال  ۹۶دو بار)



عدم تمدید مهلت فراخوان و تذکر آن از همان ابتدا




طرح فرادانشگاهی در راستای الین پژوهشی متقاضی اصلی )(PI
دریافت طرحهای تحقیقاتی به صورت آنالین و در دو مرحله:


طرحهای تحقیقاتی اولیه یا ( Pre- proposalانگلیسی)



طرحهای تحقیقاتی کامل )( (Full proposalانگلیسی)  >---حداقل یک داور خارجی



دریافت تاییدیه همکاری از همکاران معرفی شده در سامانه



جدول استاندارد هزینه پرسنلی افراد مشارکتکننده در طرحهای مؤسسه



انعقاد قرارداد با متقاضی اصلی )(PI



نظارت مستمر بر طرح



رئیس مؤسسه ،دبیر مؤسسه ،رؤسا ،دبیران و اعضای کمیتههای علمی مؤسسه نمی توانند  PIطرح باشند.

هزینه پرسنلی افراد مشارکتکننده در طرحهای مؤسسه
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خصوصیات طرحهای تحقیقاتی نیماد


طرحهدیر ه م ض ع آنهد برشسر اثربخ ر و ل اشض تر یبد (الم از يیمیدیر و گیدهر) اس
مربدیس ابتدا مطدلعد شدیه (حی انر ،سو لر ،آنكیمر و نظدیر آن) آن ش سطح ان گدهر انجدپ ي و
طرح اشایه يده به مؤسسه بر اسدس نتدیج مرحوه اول طراحر و اشسدل ي (مص به ي شای لدلر مؤسسه
م شخ  7یمده .)۱۳۹۵
ه  7۰ش د



طرحهدی اثربخ ر اشوی یک برند خدص زمدنر م ش شذیرش میته قراش خ اهد گرف
اشویر مرب طه تأمین يده بديد.
مندبع آن از ير



انجدپ مطدلعد دشآزمدیر بدلینر ) (Clinical Trialه قیقد مداخالتر شا م ش آزم ن اثربخ ر ید
دشآمدی قراش مر هند ه مشابه خارجی آن انجام شده است و نتیجهی مثبتی از آن استخراج
نشده از نظر میته مر و يندخته مري .



انجدپ مطدلعد دشآزمدیر بدلینر ) (Clinical Trialه قیقد مداخالتر شا م ش آزم ن اثربخ ر ید
دشآمدی قراش مر هند و موارد متعدد مشابه خارجی آن وجود دارد ،در حالی که نتایج متناقضی
از آن وجود دارد زمدنر م ش برشسر ش میتههدی تخصصر مرب طه قراش مرگیر ه ش شروش زال
خال ه آندلیك مندسبر (متدآندلیك) از طرف محقق اشایه يده بديد.

خصوصیات طرحهای تحقیقاتی نیماد


لدپ شج دمل مطدلعد م دبه ت سط محقق ش بخش مرتبط ش شروش زال ن دنهی لدپ يفدفی ید
فدی محقق ش انجدپ مطدلعه اس ه منجر به ش آن ت سط میتههدی تخصصر قبل ید بعد از
فرآیند اوشی خ اهد يد.



طرحهدیر ه بد م دش سدزمدنهد و نهد هدی بینالموور انجدپ مري مربدیس مراحل انجدپ طرح
ش به ط ش يفدف ت ضیح ا ه ي  .جوب
ش ایران دمال تبیین يده و ستدوش طرح برای
م دش هدی مور و بینالموور ( ش ش اشایه مستندا قدن نر) ،به سب امتیدز بدالتری برای طرح
منجر خ اهد يد.
چندنچه طرح اشسدلر ش فراخ انهدی قبور م ش شذیرش قراش نگرفته اشسدل مجد آن تنهد ش
يرایطر م ش قب ل اس ه تغییرا و به شوزشسدنر طرح اشایه يده (به خص ص المدل نظرا
اوشان ش مرحوه طرح دمل) ش فدیل جداگدنهای به ط ش دمل و يفدف ت ضیح ا ه يده بديد .ش
غیر این ش طرح به مراحل بعدی شاه شیدا نخ اهد ر و مسد الالپ خ اهد يد.



لدپ تندسب فدحش میدن نیدزهدی تدنیدر ،فنر ،ابكاشهد و متدهدی م ش نیدز تحقیق بد محیط
شی نهد يده برای اجرای تحقیق ( ان گده محل تحقیق) مرت اند منجر به ش آن ت سط میتههدی
تخصصر ي .
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ادعاهای نادرست در خصوص طرحهای تحقیقاتی نیماد



بودجه طرح میبایست باال باشد.



طرح کهورت یا  registryارجحیت دارد.



شانس پذیرش طرح از دانشگاه علوم پزشکی تهران باالتر است.



اگر متقاضی اصلی ) (PIفرد شناخته شدهای نبوده و ارتباطات کافی
نداشته باشد شانسی برای پذیرش طرح ندارد.



برای تجهیز آزمایشگاه یا هر زیرساخت دیگر تحقیقاتی میتوان آن را در
قالب طرح به مؤسسه ارایه داد.

طرحهای پژوهشی اولیه
• فرم طرح پژوهشی در هر فراخوان بازبینی میشود .بنابراین فرم را فقط بعد از اعالم فراخوان و با مراجعه به
سامانه ثبت طرح تحقیقاتی دریافت کنید .فرمهای تکمیل شده فراخوانهای قدیم ،مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
• طرح پژوهشی اولیه باید به زبان انگلیسی و در قالب فرم موجود در سامانه تکمیل و ارسال شود .البته عنوان طرح و
خالصه آن میبایست عالوه بر انگلیسی به فارسی نیز ارایه شود.
• اطالعات مختصری از هر طرح اولیه به دو زبان انگلیسی و فارسی در محیط سامانه نیز میبایست تکمیل شود که
گزارشگیری خودکار از این اطالعات را برای مؤسسه امکانپذیر میسازد .عدم انطباق اطالعات وارد شده در سامانه با
فرم طرح پژوهشی اولیه میتواند به عنوان امتیاز منفی در داوری تلقی شود.
• انتخاب کمیته تخصصی مرتبط با موضوع طرح به عهده متقاضی است .هرچند در صورت عدم انطباق موضوع طرح
با اولویتهای کمیته انتخاب شده ،شورای عالی مؤسسه حق انتقال طرح به کمیته دیگر را دارد.
• اطالعات مربوط به سوابق تحقیقاتی متقاضی /محقق اصلی و همکاران طرح در ادامه فرم طرح پژوهشی اولیه آمده
است .لطفا از ارسال فرمهای رزومه متفرقه خودداری فرمایید.
• تمامی قسمتهای فرم میبایست تکمیل شود .در موارد لزوم با درج N/Aیا Not Applicableگزینه مربوطه را
تکمیل فرمایید .الزم به ذکر است فرمهایی که به طور کامل تکمیل نشده باشند ،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
• در بخش پیوست سایر مستندات ،بنا به ضرورت نسبت به ارسال تصویر قرارداد با سایر مؤسسات تحقیقاتی
داخل/خارج و یا مؤسسات حامی پژوهش ) (granting bodiesاقدام فرمایید.
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ارزیابی طرحهای پژوهشی اولیه

فرایند ارزیابی طرحهای تحقیقاتی اولیه یا Pre- proposal
طرح تحقیقاتی اولیه
)(pre-proposal

اولویتهای تحقیقاتی
فراخوان شده

ارزیابی داخلی (توسط سه نفر از
اعضای کمیته علمی یا داور external
به پیشنهاد رئیس و دبیر کمیته)

معیارهای ارزیابی طرحهای
تحقیقاتی اولیه

نمره ارزیابی ( )0-20بر
اساس چکلیست داوری

تعیین فهرست طرحهای برتر
) (shortlistدر هر کمیته

تعیین فهرست طرحهای برتر
در شورای عالی مؤسسه

درخواست ارسال طرح کامل
)(full proposal
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فرایند ارزیابی طرحهای تحقیقاتی کامل یا full- proposal
طرح تحقیقاتی کامل
)(full-proposal

حداقل یک داور از

ارزیابی خارجی (توسط سه
داور به پیشنهاد کمیته علمی)

معیارهای ارزیابی طرحهای
تحقیقاتی کامل

• محققان ایرانی غیرمقیم یا
• محققان غیرایرانی

ارزیابی هزینه

تعیین فهرست طرحهای برتر
) (shortlistدر هر کمیته

تعیین فهرست طرحهای برتر
در شورای عالی مؤسسه

* پیشرفت هر طرح تحقیقاتی توسط یک/دو ناظر مورد
ارزیابی مداوم قرار خواهد گرفت.

ارزیابی اخالق در پژوهش (در
صورت نیاز) توسط کمیته اخالق
در پژوهش

پذیرش طرح و

انعقاد قرارداد*

سامانه برخط مدیریت طرحهای پژوهشی
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امکانات پیشرفته برای مدیریت طرحها از زمان ثبت
طرح تا انعقاد قرارداد و نظارت بر اجرا

رصد عملکرد بازدیدکنندگان سامانه
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عملکرد مؤسسه در یک نگاه
 3861نفر

ثبتنام در سامانه مدیریت پژوهش

 2697طرح

ارسال کردهاند

 4073طرح ناقص

که ارسال نشده

 2687داوری

طرح انجام شده (مثبت ،منفی ،تکمیل اطالعات)

 1600نفر

داوری طرحها را انجام دادهاند (از داخل و خارج ایران)

 537نظارت

طرح انجام شده

عملکرد مؤسسه در یک نگاه
 2725535مشاهده
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(اسفندماه )1396

(بیش از  2/5میلیارد)

(اسفندماه )1396

کل صفحات سامانه (از )93/12/18

 169503مشاهده

تعداد مشاهده صفحات امروز سامانه

 75482نامه الکترونیک

ارسالی توسط سامانه

 101988پیامک

ارسالی توسط سامانه

 83عضو

کمیتههای علمی ( 8 +عضو کمیته اخالق در پژوهش)

 41جلسه

کمیتههای تخصصی  +شورای عالی مؤسسه

( 16اسفند)
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عملکرد مؤسسه در حمایت از طرحهای پژوهشی

از 19خرداد  94تا اسفند 96

فراخوانها 4 :فراخ ان شدیدن یدفته و ش میدنه فراخ ان پنجم
طرحهای دریافتی در طی  4فراخوان 1627 :شروش زال اولیه
طرحهای اولیه پذیرفته شده در طی  4فراخوان 504 :شروش زال اولیه
طرحهای مصوب 223 :شروش زال دمل (  30گرن محقق ج ان)
درصد قبولی 13/7 :درصد
 223متقاضی اصلی و  1160نفر همکار طرح

پراکندگی طرحهای رسیده و مصوب بر اساس فراخوان

448

شروش زال اولیه
شروش زال دمل
شروش زال شذیرفته يده

415

367

177

148

89

66

فراخوان چهارم

فراخوان سوم

107

72

39

29

فراخوان دوم

فراخوان اول

تعداد کل طرحهای دریافتی 1627 :طرح اولیه
تعداد طرحهای مصوب 223 :طرح کامل
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پراکندگی طرحهای رسیده و مصوب بر اساس کمیته تخصصی

24

کمیته علوم اعصاب و سالمت روان

192

پروپوزال مصوب
پروپوزال اولیه

24

کمیته خون شناسی و سرطان

258
28

کمیته بیماریهای واگیر و اختالالت ایمنی

176
31

کمیته کشف و ارزیابی داروها

210
38

416

کمیته بیماریهای غیرواگیر

39

کمیته آسیب شناسی ،ژنتیک و سلولهای بنیادی

390
39

477

600

400

200

کمیته فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

0

طرحهای مصوب چهار فراخوان مؤسسه نیماد بر اساس
وابستگی دانشگاهی متقاضیان اصلی )-(PIدو مورد و بیشتر

15

5/29/2018

طرحهای مصوب چهار فراخوان مؤسسه نیماد بر اساس
وابستگی دانشگاهی متقاضیان اصلی )-(PIیک مورد

یک متقاضی اصلی از هر یک از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی زیر در طرحهای مصوب نیماد
لو پ شكيدر اش بیل

شژوه گده شویمر و شترويیمر ایران

لو پ شكيدر البرز

ان گده نعتر يریف

لو پ شكيدر بدبل

ان گده يهید به تر

لو پ شكيدر زابل

ان گده نعتر امیر بیر

لو پ شكيدر سدوه

ان گده يدهد

ان دده ندانپكيدر ان گده آزا تهران
ان گده ا سف ش  -لو پ شكيدر سبكواش
مر ك شكيدر ان گده تدف
ان گده نی سدوث ولك ،استرالید
آژانس بینالموور تحقیقد سرطدن ،فرانسه

لو پ شكيدر يهر ر

ان گده محقق اش بیور

ان گده دلیفرنید -سدنفرانسیسد

لو پ شكيدر هرمكگدن

ان گده هرمكگدن

ان گده میدمر -ان دده شكيدر میور

ان گده جندی يدش ش اه از
شژوه دده سرطدن شستدن ،جهد

ان گده الكهرا

ير

انش بنیدن سو ل بدف زیس

ان گدهر شژوه گده مور مهندسر ژنتیک و زیس فنآوشی

عملکرد مؤسسه در فراخوان پنجم

آبان ماه 1396

تعداد طرحهای دریافتی 486 :طرح اولیه
تعداد طرحهای اولیه مصوب134 :طرح اولیه
درصد قبولی (در مرحله غربالگری) 27/6 :درصد
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فراخوان پنجم بر اساس کمیته تخصصی
13

کمیته بیماریهای واگیر و اختالالت ایمنی

37

شروش زال اولیه مص ب
شروش زال اولیه

17

کمیته علوم اعصاب و سالمت روان

49
14

کمیته کشف و ارزیابی داروها

49
11

کمیته خون شناسی و سرطان

56
16

75

کمیته آسیب شناسی ،ژنتیک و سلولهای بنیادی

29

کمیته بیماریهای غیرواگیر

96
34

124

150

100

50

کمیته فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

0

گرنت پژوهشگر فرهیخته


اختصاص گرنت  25۰میلیون ریالی به اعضای هیأت علمی دانشگاهها /اعضای
کمیته های علمی مؤسسه با شاخص h≥ 15



پنج فراخوان تاکنون


فراخوان اول 15 :اسفند سال  1۳۹4لغایت  ۳۰خرداد



فراخوان دوم 1-۳۰ :دیماه 1۳۹5
فراخوان سوم 5 :اسفندماه  1۳۹5لغایت  ۳1فروردین 1۳۹۶



فراخوان چهارم 1 :مهرماه  1۳۹۶لغایت  ۳1مهر 1۳۹۶



فراخوان پنجم1 :اردیبهشتماه  1۳۹۷لغایت  ۳1اردیبهشت 1۳۹۷





پذیرش  52۷طرح در فراخوان اول تا چهارم

 652عضو هیأت علمی شاغل با شاخص ( h≥ 15اردیبهشت )97
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تعداد گرنت پژوهشگر فرهیخته در مؤسسه  NIMADبر اساس محل خدمت
پژوهشگر -سال  1394لغایت ( 1396در مجموع  527گرنت)

18
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فرصتهای جذب حمایت مالی
در مؤسسه نیماد

گرنت اصلی مؤسسه

19



متقاضی اصلی :شژوه گر ایرانر اشای تجرباه شاژوهش ش حیطاه لوا پ شكيادر و
سالم (اول ی بد شژوه گران ان گدههدی لو پ شكيدر)



موضوع گرنت :طرح شژوه ر الن ،شاهبر ی و فرا ان گدهر منطبق بر اول ی هدی
میتههدی لومر مؤسسه



اعتبار گرنت :بر اسدس م ض ع و محدو ه طرح متغیر اس .



لقد قراش ا بد شژوه گر و شر اخ  ۲۵تد  ۴۰ش د بعد از لقد قراش ا و مدبقر بر
اسدس گكاشش شی رف دش و تأیید ندظر



فراخوان بعدی :آذش سدل ۱۳۹7

5/29/2018

گرنت محقق جوان


متقاضی اصلی :هیأ لومر ج ان ( ۴۰سدل و متر) و برتر (يدخص  hمعد ل  ۵و ید
بدالتر) يدغل ش ان گدههدی لو پ شكيدر و مرا ك تحقیقدتر وابسته به وزاش بهداي ،
شمدن و آم زش شكيدر



موضوع گرنت :منطبق بر س ابق تحقیقدتر شژوه گر متقدضر ( ش شاستدی ت سعه خط
شژوه ر و تمر ك تحقیقدتر ش آینده)



اعتبار گرنت :حدا ثر مبوغ  ۳۰۰میوی ن شیدل



لقد قراش ا بد شژوه گر و شر اخ  ۲۵تد  ۴۰ش د بعد از لقد قراش ا و مدبقر بر اسدس
گكاشش شی رف دش و تأیید ندظر



فراخوان بعدی :آذش سدل ۱۳۹7

گرنت با اعتبار محدود )(Small Grant


متقاضی اصلی :شژوه گر يدغل ش ان گدههدی لو پ شكيدر و مرا ك تحقیقدتر وابسته
به وزاش بهداي  ،شمدن و آم زش شكيدر به استثنای دانشگاههای تیپ یک و
مستقر در تهران
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موضوع گرنت :طرح شژوه ر فرا ان گدهر منطبق بر اول ی هدی میتههدی لومر
مؤسسه



اعتبار گرنت :حدا ثر مبوغ  ۵۰۰میوی ن شیدل



لقد قراش ا بد شژوه گر و شر اخ  ۲۵تد  ۴۰ش د بعد از لقد قراش ا و مدبقر بر اسدس
گكاشش شی رف دش و تأیید ندظر



فراخوان بعدی :آذش سدل ۱۳۹7

5/29/2018

گرنت مقاله برتر ()Top Paper











متقاضی اصلی :شژوه گر يدغل ش ان گدههدی لو پ شكيدر و مرا ك تحقیقدتر وابسته
به وزاش بهداي  ،شمدن و آم زش شكيدر ه ن یسنده اول ید مسؤول یک مقدله ا یل/
مروشی منت ر يده ش یدر از مجال بد ضریب تأثیر) (IFبرابر  ۶و ید بی تر و ید مجوه قراش
گرفته ش فهرس  %۵برتر شيتههدی م ض لر مبتنر بر  CiteScoreش سدل  ۲۰۱7ید
 ۲۰۱۸بديند.
موضوع گرنت :طرح شژوه ر فرا ان گدهر منطبق بار اول یا هادی میتاههادی لومار
مؤسسه
اعتبار گرنت :حدا ثر مبوغ  ۵۰۰میوی ن شیدل
لقد قراش ا بد شژوه گر و شر اخ  ۲۵تد  ۴۰ش د بعد از لقد قراش ا و مدبقر بر اسدس
گكاشش شی رف دش و تأیید ندظر
فقط یک ن یسنده (اول ید مسؤول) هر مقدله واجد يرایط مرت اند ش هر ن ب فراخ ان این
گرن اقداپ ند.
فراخوان بعدی :آذش سدل ۱۳۹7

گرنت پژوهشگر فرهیخته
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متقاضههی اصههلی :شژوه ااگر برتاار (ياادخص  hمعااد ل  ۱۵و یااد باادالتر) ياادغل ش
ان گدههدی لو پ شكيدر و مرا ك تحقیقادتر وابساته باه وزاش بهدايا  ،شمادن و
آم زش شكيدر
موضوع گرنت :منطبق بر س ابق تحقیقدتر شژوه گر متقدضر
اعتبار گرنت :حدا ثر مبوغ  ۲۵۰میوی ن شیدل
حض ش حداقل یک ان ج به لن ان همددش طرح به ط شی ه ن یسانده اول حاداقل
یک مقدله منتج از طرح بديد.
انت دش حداقل یک مقدله منتج از طرح ش یدر از مجال بد ضریب تأثیر) (IFبرابر و ید
بی تر از یک
لقد قراش ا بد شژوه گر و شر اخ  ۴۰ش د بعد از لقد قراش ا و  ۶۰ش اد بعاد از
اشسدل گكاشش نهدیر
فراخوان بعدی :آبدن سدل ۱۳۹7

5/29/2018

سامانه برخط مدیریت طرحهای پژوهشی
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صفحه اول
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صفحه دوم

صفحه سوم
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صفحه چهارم

صفحه پنجم
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صفحه ششم

صفحه هفتم

27

5/29/2018

صفحه هفتم

صفحه هشتم

28
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صفحه نهم

صفحه دهم
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صفحه یازدهم

سامانه برخط مدیریت طرحهای پژوهشی
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پشتیبانی سامانه طرحهای پژوهشی نیماد

پشتیبانی سامانه طرحهای پژوهشی نیماد
پرسشهای متداول
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پشتیبانی سامانه طرحهای پژوهشی نیماد
گزارش خطا و مشکلهای فنی

برگزاری کارگاههای آموزشی
 سال  1۰ :1۳۹4کارگاه  4 +سخنرانی
 سال  12 :1۳۹5کارگاه
 سال  1۰ :1۳۹۶کارگاه
 بهرهمندی از اساتید

32



ایرانی غیرمقیم ۶ :نفر (آمریکا)  1 +نفر (کانادا)  1 +نفر (استرالیا) +
 1نفر (انگلیس)



خارجی 2 :نفر (آمریکا و کانادا)



ایرانی مقیم 2 :نفر

5/29/2018

برگزاری کارگاههای آموزشی


 ۳کارگاه کشوری «مرور علمی مقاالت مجالت علوم پزشکی» استاد مدعو :دکتر
سعید شهراز دانشگاه  Tuftآمریکا



 1کارگاه مدیریت برای توانمندسازی مدیران حوزه تحقیقات و فناوری با دعوت
از دکتر پژمان آذرمینا مدیر و مؤسس شرکت Thinkocratsدر آمریکا



 ۳کارگاه طراحی و تحلیل  Complex surveyاستاد مدعو :دکتر گودرز
دانایی ،استادیار دانشگاه  Harvardآمریکا



 2کارگاه  Scientific Writingبا همکاری مؤسسه بینالمللی سفیر -استاد
مدعو :دکتر کاظم رحیمی از آکسفورد



 5کارگاه پروپوزالنویسی پیشرفته ،اساتید مدعو :دکتر سعید شهراز از دانشگاه
 Tuftآمریکا ،دکتر علی میرزازاده و دکتر محسن مالکینژاد از دانشگاه UCSF
آمریکا

برگزاری کارگاههای آموزشی
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 2کارگاه «مقدمهای بر تحلیل شبکههای اجتماعی» استاد مدعو:
جناب آقای دکتر رضا یوسفی نورایی از دانشگاه دانشگاه
 McMasterکانادا



 2کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز ،استاد مدعو :دکتر
اشکان افشین از دانشگاه واشنگتن آمریکا



 2کارگاه نگارش مقاالت علمی صریح و موفق ،استاد مدعو:
دکتر علی میرزازاده و پروفسور ویلی مک فارلند از دانشگاه
 UCSFآمریکا



 1کارگاه مرور سیستماتیک پیشرفته و کاربرد  GRADEدر
راهنماهای بالینی ،استاد مدعو :دکتر بهنام صادقی راد و خانم
ربکا مورگان از دانشگاه  McMasterکانادا



 1کارگاه راههایی برای تفسیر ساده یافتههای آماری ،استاد
مدعو :دکتر علیاکبر حقدوست از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5/29/2018

معرفی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم عالقهمند به
همکاری در پروژههای پژوهشی

راهاندازی مرکز کاکرین ایران
 مؤسسه کاکرین در واقع یک شبکه مستقل جهانی متشکل از محققان،
متخصصان ،مدیران ،بیماران و مردم عالقمند به حوزه سالمت است.
 در طول بیست سال گذشته ،کاکرین به تغییر شکل تصمیمگیری در
حوزه سالمت کمک کرده است .این مؤسسه با جمعآوری و تحلیل
بهترین شواهد پژوهشی به درمانگران کمک میکند تا بهترین تصمیم
بالینی را برای بیمار خود اتخاذ کنند و به بیماران کمک میکند تا
نسبت به درمان خود آگاهانه تصمیم بگیرند.
 این مؤسسه هماکنون در  52کشور /منطقه نمایندگی دارد.
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راهاندازی مرکز کاکرین ایران
سال  :1394انجام مذاکرات اولیه
سال :1395
 دعوت از مدیر اجرایی مؤسسه کاکرین برای بازدید از ایران و
اقدامات انجام شده و برنامهها در راستای اهداف مؤسسه کاکرین
 تدوین برنامه یکساله
 انعقاد تفاهمنامه برای راهاندازی مرکز کاکرین ایران
سال  :1396افتتاح رسمی مرکز کاکرین ایران

جلسه افتتاحیه رسمی مرکز کاکرین ایران 2۰-خرداد 1۳۹۶
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خبر راهاندازی مرکز کاکرین ایران بر روی صفحه اول وبگاه مؤسسه کاکرین

Cochrane
Centres and
Branches
Cochrane has
representatives
in more than 50
countries and
regions
http://www.cochrane.org/contact/centres
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A Cochrane Review
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A Cochrane Review

 به دو زبان فارسی و انگلیسیiran.cochrane.org

38

5/29/2018

 خالصه فارسی مرورهای کاکرین1200  حاویwww.cochrane.ir

The 10 most views Cochrane abstracts in Persian
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Podcasts in Persian
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http://www.aparat.com/cochrane_iran

http://www.aparat.com/cochrane_iran

 بازدید7300  ویدیوی کاکرین بر روی کانال آپارات با بیش از77 بارگذاری
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کانال تلگرامی مرکز کاکرین ایران
https://t.me/CochraneIran

کانال تلگرامی اخبار مؤسسه
https://t.me/NimadNews
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.تحقیقات قابل اعتماد
.تصمیمگیری آگاهانه
.سالمت بهتر

Contact us
Further information about Cochrane Iran
info@cochrane.ir
https://t.me/CochraneIran
http://www.aparat.com/cochrane_iran

nimad@research.ac.ir
NimadIran@gmail.com

سپاس از توجه شما
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