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  و طرح هاي پژوهشي حوزه سالمت هاپيمايشاي هلدو مرحستورالعمل اجراي فراخوان د

  موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران

هاي طرح) كليه 05/12/1397براساس نظامنامه پژوهشي مؤسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران (مصوب هيات امناي مورخ  

ي ين كه عنواناتشخيص و  گردندواگذار مي "عدم فراخوان"و  "فراخوان محدود"، "فراخوان عام"ملي تحقيقات سالمت به سه شيوه  مؤسسه

    باشد.مي شوراي پژوهشي مؤسسهمحدود يا عدم فراخوان گردد، با  فراخوان عام، فراخوان

 ملي ممكن است هاي پژوهشي مؤسسهها يا پروژههاي مندرج در تقويم پيمايشبا توجه به اين كه اجراي فراخوان عام در مواردي براي پيمايش

تواند بدين منظور جهت ه ميي موسسمنجر به ارائه پيشنهاد از افراد غيرمرتبط با موضوع پيمايش و يا با سوابق ناكافي گردد، شوراي پژوهش

تورالعمل هاي خود مصوب كند و اين دساي را براي هر يك از پيمايشجويي در زمان، سازوكار فراخوان دو مرحلهمديريت اين فرايند و صرفه

  شيوه انجام اين كار را روشن كرده است. 

  شرح ذيل است:بهاي مراحل اجراي فراخوان دو مرحله

  باشد؛شوراي پژوهشي مؤسسه ميبا اي تشخيص اجراي فراخوان دو مرحلهمسئوليت  -1

 مؤسسه.هاي ارتباطي از طريق راهارائه پيشنهاد اعالن موضوع پيمايش (عنوان پروژه) و درخواست براي  -2

  باشد:شرح زير ميرتباطي به امسيرهاي  باشد.هاي  فراخوان مؤسسه براساس نظامنامه ميروش -ر

   سالمت؛ تحقيقات ملي مؤسسه سايتوب در اعالم -الف

  پزشكي؛ آموزش و درمان ،بهداشت وزارت علوم ذيل تحقيقاتي مراكز و كشور پزشكي علوم هايدانشگاه به فراخوان نامه ارسال -ج

  ؛)مورد حسب و لزوم صورت در( پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت در مرتبط حوزه كل مديران به فراخوان ارسال - د

  ).مورد حسب و لزوم صورت در( مرتبط مراكز به ارسال - ه

  

 رسالاي پيمايش و مهلت زماني ااجر (افراد حقيقي و حقوقي) داوطلب هايهسسؤو م هاافراد/سازمانالزم براي حداقل شرايط در اعالن عمومي 

 رامجري شايستگي خود  تيم قو سواب كه با ارسال روزمه شوددرخواست ميداوطلب  هايهسسؤو م هاسازمان /گردد. از افرادپيشنهاد قيد مي

تواند در مي كننديمردي كه فرض مواو  اجراي مطالعه هايزيرساختعلمي و عملي،  تواناييظرفيت، ها، پيمايش از لحاظ توانمندي براي اجراي

 گردد.برتري آنها حائز اهميت باشد، ارائه دهند. اين موارد در يك فرم كه توسط موسسه تهيه شده، منعكس مي

 سوابقمله جستندات از راه ساير متكميل شده به هم فرماي (شركت در فراخوان دو مرحلهها براي سازمان/افراداوليه هاي دريافت پيشنهاد -4

 ؛)تيم درخواست كننده روزمه و افراد
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 عهدهكننده بههاي شركتمانفني و تخصصي افراد/ساز تواناييوليت بررسي ئمس: در كميته فني مطالعه هابررسي و غربالگري پيشنهاد -5

پژوهشي،  بوطه در شوراي، نماينده معاونت مرتحقيقات سالمت سسه مليؤمعاون م و رييسباشد كه متشكل از ميمطالعه كميته فني 

 ي تحقيقات سالمت به همراهسسه ملؤم مدير پژوهشيو  بانيهسفارش دهنده، رييس دبيرخانه ديدحوزه فوكال پوينت معرفي شده از سوي 

به اين منتهي مي شود رفا اين ارزيابي ص باشد.ميهاي علوم پزشكي به تشخيص رييس مؤسسه يك نفر عضو هيئت علمي يكي از دانشگاه

ه كد و وارد مرحله دوم ژه را دارناي پروالزم بر توانايياز نظر كميته فني  سازمان(ها)/) فرد (افراد)ها(كه از ميان افراد داوطلب شده كدام

مستندات  اس سوابق وا بر اسرشيوه عمل كميته فني به اين صورت بود كه داوطلبان اجراي همايش خواهند شد.  ؛دريافت پروپوزال است

 واهد نمود. داوطلب را واجد شرايط براي مرحله بعد اعالم خ 5ارائه شده رتبه بندي كرده و در نهايت حداكثر تا 

در مورد  ،ناول فراخوا كند كه در مرحلهپيمايش تفويض مياين اختيار را به كميته فني هر  ملي تحقيقات سالمت سسهؤشوراي پژوهشي م

ني كميته ف ساتتوانند در جلاعضاي شوراي پژوهشي در صورت تمايل مي گيري نمايد.صالحيت داوطلبان در اجراي پيمايش تصميم

از مات آن يمني پيمايش، تصكميته فگيري نهايي در مالزم است پس از تصميمجريان بالقوه شركت كنند.  هايتوانمنديبررسي  منظوربه

تيجه ژوهشي به نشوراي پ به اطالع اعضاي شوراي پژوهشي رسيده شود. در صورتي كه حداقل دو عضو از اعضاي پست الكترونيكطريق 

به  وانول فراخدر مرحله ا هاي متقاضيقبول يا رد افراد/سازمان خصوصگيري در تصميممعترض شوند؛ شده در كميته فني  تصميم اخذ

 رد.يگميقرار بحث و بررسي  مورد در شورا موضوع شوراي پژوهشي واگذار شده و

 شود؛يمدرخواست پروپوزال در طي مهلت مقرر از آنها و ارسال ييد شده أداوطلبان تبه پيمايش كميته فني نظر  -6

يفيت پروپوزال در خصوص ك ه شوراب كميته فني مشورتيهاي دريافتي در كميته فني بررسي شده و اعتبار مالي مورد تقاضا و نظر پروپوزال -7

 شود؛هاي دريافتي ارسال مي

پيمايش مربوطه  كميته فني شنهاديشورا در مورد پروپوزال برگزيده با توجه به مشخصات فني پروپوزال و اعتبار درخواست شده و نظر پي  -8

 تصميم نهايي را اتخاذ خواهد كرد.

  

ملي تحقيقات سالمت  سسهؤم پژوهشي شوراي 12/04/1398 مورخ در جلسهت بند) ش(در هدستورالعمل  نيا

   . گرديد مصوب و طرحجمهوري اسالمي م




