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 بسمه تعالي

 ملي تحقيقات سالمت جمهوری اسالمي ایران مؤسسهنظام نامه مدیریت پژوهش در 
 

اي هظرفيت از  دي حداکثريکيفيت نتايج حاصل از تحقيقات، بهره منتضمين  ،ملي تحقيقات سالمت مؤسسهماموريت و  بر اساس اساسنامه
به يد. شمار مي آ به سسهمؤوظائف اصلي  ءديران و سياستگذاران نظام سالمت جزعلمي و نخبگان پژوهشي کشور و پاسخگويي مناسب به م

ه ب "یرانجمهوری اسالمي ا نظام نامه مدیریت پژوهش در موسسه ملي تحقيقات سالمت"منظور اجرايي کردن اين وظائف 

 به تصويب هيات امناي موسسه رسيد.زير شرح 
 

 ملي مؤسسهنه طرح های دام-1ماده 
 درمان ،ارت بهداشتوز دهاي مختلف)به ويژه  واح نفعانبا سفارش ذي کهبوده،  يا با کاربرد ملي ،در سطح مليعموما دامنه طرح هاي مصوب  

ين اورت انجام ضري درباره باشد. مرجع تصميم گيرمي  تحقيقات سالمت ملي مؤسسهرسالت و اهداف يا در راستاي تحقق  (و آموزش پزشکي
    مي باشد. مؤسسهشوراي پژوهشي  طرح ها

 

 ملي مؤسسهطرح تحقيقاتي به سفارش اجرای فرایند  -2ماده 
 د:و بررسي مي نماي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي را دريافتسفارش به روش هاي ذيل  تحقيقات سالمت ملي مؤسسه

 متبوع،وزارت ، سازمان ها و موسسات دريافت عناوين پيشنهادي مورد نياز از سوي معاونت ها .1

 ها،ا و دستگاهههاي پيشنهادي از سوي ساير سازماندريافت طرح .2

 .تحقيقات سالمت ملي مؤسسهشاغل در دريافت طرح هاي پيشنهادي از سوي محققين  .3
 

 سایر سازمان ها/سازمان ها و موسسات وزارت بهداشتبا معاونت ها،  ملي مؤسسهتعامل  -3ماده 
ام ر زمان انجد، ي سفارش دهندهو ساير سازمانها بهداشت وزارت موسسات و ها سازمان ها، معاونتملي با  مؤسسهبه منظور تعامل حداکثري 

  :ورد توجه قرار گيردم سفارش پژوهش موارد زير بايستي
 

نبع ر عنوان و مهاعتبار ف سقبا ذکر  مربوطه مؤسسهيا رييس سازمان/معاون وزير ملي از طريق  مؤسسهبه  اعالم عناوين پژوهشي .1
  .تامين آن

 يد.مربوطه برآورد هزينه نما مؤسسهو سازمان/ تواند به نمايندگي از طرف معاونت مي مؤسسه .1صره تب
 . اهد شدخو( انجام ملي )در حد سقف تعيين شده مؤسسه. فرايند ارزيابي متدولوژي و هزينه هر پروپوزال توسط 2تبصره 

 .نوشته شده باشد ؤسسهممربوطه که در فرمت مورد تاييد  (RFP) تعريف پروژه پژوهشيفرم ارسال عنوان مورد نياز به همراه  .2

به واحد سفارش  زم راالمي تواند مشاوره  (RFP) تعريف پروژه پژوهشيفرم ملي در صورت نياز، براي تدوين  مؤسسه. 3تبصره 
 ارايه دهد. دهنده

رح طهمکار اصلي  مجري ياش دهنده نمي توانند رسفا مؤسسه/سازمانمعاونت، مسئولين و مستخدمين . هيچ يک از 4تبصره 
 شد.ربط مي باکل ذي در خصوص طرح هاي سفارش وزارت بهداشت منظور کارکنان شاغل در اداره پژوهشي درخواست شده باشند.

 

  مؤسسهابع مالي من -4ماده 
 ملي به طرق ذيل تامين مي گردد: مؤسسهمنابع مالي مورد نياز 

محل تامين  ي شود،اجرا م يا ديگر سازمان ها و موسسات هاي وزارت بهداشتدر خصوص طرح هايي که به سفارش معاونت .1
 واحد سفارش دهنده مي باشد.
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با تشخيص رييس  رفته شدهگنظر  درصد از بودجه هاي در 10 مبلغر حداکث  پشتيباني . به منظور تامين خدمات نظارتي و5تبصره 
 ا کارشناسيباي مرتبط هينه در نظر گرفته مي شود و صرف هزهزينه مديريت پژوهش   به عنوان)اضافه بر مبلغ مصوب(   موسسه

  ن مي شود.ده تاميدهنسفارش  مؤسسهکه توسط معاونت، سازمان و  هزينه و متدولوژي، داوري ها و نظارت طرح ها مي شود

حل تامين کند، م ملي تحقيقات سالمت در راستاي اجراي رسالت و اهداف خود اجرا مي مؤسسهکه  ييدر خصوص طرح ها .2
  .است مؤسسهبودجه اختصاصي محل از  بودجه

 
ر یو سا بهداشت وزارت، سازمان ها/موسسات ها معاونت ازين موردطرح های پژوهشي عناوین  فراخوان – 5ماده 

 و انتخاب مجریسازمانها 
گذار وا مؤسسهي وراي پژوهششتشخيص  فراخوان با عدم و  محدود ، فراخوانعام ملي تحقيقات سالمت به سه شيوه فراخوان مؤسسهطرح هاي 
 مي گردند. 

    . 

 :عام فراخوان .1

 آيد. شور به عملهشگران کرساني به پژوابزار زير حداکثر اطالع يک يا چند در اين شيوه تالش مي کند تا با استفاده از  مؤسسه
  ،ملي مؤسسهاعالم در وب سايت  -الف

  ،مراکز تحقيقاتي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور و سايرارسال فراخوان به  -ج
 ،ورت لزوم()در صدرمان و آموزش پزشکي  وزارت بهداشتمرتبط در ارسال فراخوان به مديران کل حوزه  - د
 .)در صورت لزوم( ه ساير مراکز مرتبطارسال حسب مورد ب - ه

که با  حقيقييا شخص  تحقيقاتي موسسه يا سازمان دوبه حداقل  (RFP) تعريف پروژه پژوهشيفرم عنوان و در فراخوان محدود  .2
ين عمتا زمان ل ال پروپوزاارساز آنان براي ، ارسال مي گردد و دنهستتوانمند در حيطه مورد نظر  موسسه شوراي پژوهشيتصويب 
 مي شود.دعوت 

ي بهتر حقوقي خاص يا نهاد فرد حقيقي و مؤسسهيا بر اساس نظر شوراي پژوهشي و  ،طرح هايي که اجراي آنها فوريت زماني دارد .3
ه ز مصاديقي کابعضي . مي گرددواگذار  مرتبط بدون فراخوان به محققين واجد شرايط يا مراکز تحقيقاتي ،است مجري آن شود

 بدون فراخوان طرحي را واگذار مي نمايد به شرح ذيل هستند: همؤسسشوراي پژوهشي 

 ،فوريت اجراي پروژه -الف       

 .شدنبا همحدود بودن بودجه طرح به نوعي که با تشخيص شورا طي کردن فرايند فراخوان مقرون به صرف -ب

شور و...( مان آمار کا سازيطالعه و برتري بارز يک مجري حقيقي يا حقوقي )همانند يک مرکز تحقيقاتي موفق در حيطه مورد م -ج
 .مؤسسهو با تشخيص شوراي پژوهشي  آنبا توجه به سوابق تحقيقاتي 

ورا مي رسد. شبه تصويب  شده و پروپوزالهاي دريافت شده به هر يک از سه شيوه فوق در شوراي پژوهشي موسسه مطرح و يکي از آنها انتخاب
 پوزالهاي دريافت شده مختار است.شوراي پژوهشي موسسه در عدم پذيرش همه پرو

 
و  و یا کارشناسان اعضای هيات علميمحققين شاغل )اعم از طرح های پژوهشي از سوی ارایه و بررسي . 6ماده 

  تحقيقات سالمت ليم مؤسسه محققين(
وبه و با مص سسهمؤامه هاي در چارچوب برن مي تواند مؤسسه ، مؤسسهبهره مندي از ظرفيت گروه هاي تحقيقاتي و پژوهشگران به منظور 

  .را تصويب نمايد مؤسسهو محققين اعضاي هيات علمي پژوهشي طرح هاي  ،مؤسسهشوراي پژوهشي 

 دامنه و حيطه طرح هاي پيشنهادي: .1
پيمايش هاي ملي خانوار و  فهرستخود  بلند مدت بر اساس رسالت و برنامه ملي تحقيقات سالمت هر ساله مؤسسه الف:

نياز به  ،تعيين مي کند. در اين بين ممکن است براي تکميل اطالعاتآن سال بايستي اجرا شوند،  ي را که درطهاي مرتبپژوهش
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و تاييد شوراي پژوهشي مي توان آنها را به اعضاي  مؤسسهرئيس که با تصميم و نظر  ،باشدمشخصي اجراي پژوهش هاي کاربردي 
 واگذار کرد. مؤسسه

  

 روند ارايه و بررسي: .2
اس روال رح بر اسطبررسي  ارائه شوند. مؤسسهدر قالب طرح هاي پژوهشي  مؤسسهرح ها در فرم طرح هاي پيشنهادي کليه ط
 در قالب کارشناسي اوليه و پژوهشي انجام مي پذيرد.  مؤسسهمعمول 
 معامالت کوچک ساالنه است.سقف برابر با هر طرح حداکثر سقف بودجه  .6تبصره 

 
 تضمين کيفيت – 7ماده 

دولوژي و اوليه )مت ارشناسيکملي، مراحل ذيل براي کليه طرح ها انجام مي گيرد:  مؤسسهمنظور تضمين کيفيت طرح هاي پيشنهادي به  به
 .پژوهشي، و نظارت بر حسن اجراي طرح شوراي و  کميته هاي فنيهزينه(، بررسي در 

  :(متدولوژي و هزينهاوليه )کارشناسي  .1

وهشي پژ ديريتط مح هاي پژوهشي توستيمي از کارشناسان مجرب در زمينه متدولوژي تحقيقات و همچنين برآورد بودجه طر -الف
 داوري طرح هاي پيشنهادي را بر عهده دارند.  مؤسسهرئيس انتخاب و با تاييد 

جري مي گردد. م مجري طرح اعالم به داوران ارسال مي شود و نتايج آنداور/، به مؤسسهبه ارائه طرح هاي پيشنهادي پس از  -ب
ارايه  پاسخ مکفي اده ياا انجام در داوران/اصالحات مورد نظر داور پژوهشيموظف است قبل از مطرح شدن طرح در جلسه شوراي 

 نمايد. 
ند، اري تخصصي درزيابي فناوري سالمت( که نياز به داورپيمايشهاي ملي يا طرح هاي ا در خصوص طرح هاي منتخب )مانند -ج

ظرات ن .هد گرفتانجام خوا انتخاب مي شوند مؤسسهرئيس با نظر اعضاي آن کميته هاي فني که  مسير کارشناسي و داوري از طريق
 مختار است. اين نظرات اين کميته ها جنبه مشورتي داشته و شوراي پژوهشي در رد يا قبول

 هرئيسهيات ييد تا پس ازشده و به ازاي هر طرح،  تعييننه ساال مديريت پژوهشيحداقل و حداکثر هزينه کارشناسي توسط  -د
 در دامنه تعيين شده قابل پرداخت خواهد بود.  مؤسسه

 :پژوهشيي بررسي و تاييد در شورا .2
راي کمک مي تواند ب پژوهشيراي . حسب مورد شومصوب مي شوند مؤسسهشوراي پژوهشي  درپروپوزال هاي دريافتي کليه  -الف

 استفاده کند. ( يا کميته هاي فني مربوطهيا داوران)ز نظرات داور به تصميم گيري ا

نظرات  د. جمع بنديارسال مي کن جلسات شورا پروپوزال طرح ها را براي کليه اعضاي شورا يمديريت پژوهشي قبل از برگزار -ب
 .دمديريت پژوهشي به مجري اعالم مي گرداز طريق طرح  ولوژياعضاي شورا در خصوص هزينه و متد

 . گيرد يمصورت و تاييد کميته اخالق  شوراي پژوهشي طرح درتصويب  عقد قرارداد با مجريان پس از - ج
اني در هاي انس يندآزمو توضيح: به منظور رعايت و بکارگيري اصول و موازين اخالقي در پژوهش هاي علوم پزشکي و حفاظت از

اي هدر پژوهش  اخالق يطه هاي مختلف علوم زيستي، کميته سازمانيتحقيقات علوم پزشکي و استفاده از نظرات صاحبنظران ح
زارت متبوع شکل گرفته العمل وربصورت رسمي و بر طبق دستو 17/5/1395ملي تحقيقات سالمت از تاريخ  مؤسسهعلوم پزشکي در 

 راته اخالق کميييديه تابايستي عقد قرارداد و جهت  است. کليه طرح هاي مصوب شوراي پژوهشي در اين کميته مطرح مي شوند
 داشته باشند.

 

  :نظارت بر اجرا و گزارش دهي طرح هاي مصوب .3

پيشنهاد  وضوع طرح بهجسته و مرتبط با ماز بين محققين بر )ناظرين( به ازاي هر طرح، پس از تصويب و عقد قرارداد، ناظر -الف
 تعيين مي گردد.  مؤسسهرئيس پژوهشي و تاييد ديريت م

زارش ه ازاي هر گبا ذکر جزييات نهايي طرح و تکميل دقيق فرم نظارت ب ،موظف به بررسي گزارش هاي مياني ن()ناظري ناظر -ب
 مي باشد. 
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ه شده نهايي اراي را و پس از اتمام طرح بر اساس بررسي گزارش هاي مياني وملي در حين اج مؤسسهنظارت اجراي طرح هاي  -ج
بندي و اندول زمرت، بررسي همخواني روش اجرا با پروپوزال مصوب، رعايت جهاي نظاتوسط مجري انجام مي گيرد. حيطه

 مالحظات مربوط به ترجمه و کاربست دانش حاصله از پروژه مي باشد. 

ي و ظر بين مجرنالف در صورت اخت مجري موظف است نظرات ناظر را در گزارش اعمال نموده و يا پاسخ مکفي ارايه نمايد. -د 
 ناظر دوم تعيين مي شود.  مؤسسهيس رئبا نظر  ناظر،

 قابل پرداخت مي مؤسسه هرئيسهيات پژوهشي و تاييد مديريت پيشنهاد  داقل و حداکثر هزينه نظارت به ازاي هر طرح، بهح - ه
 باشد. 

از اعمال پس گردد. فه مياضابودجه مصوب به جمع ملي و مجري ذکر شده و  مؤسسهمبلغ نظارت در قرارداد في مابين . 7 تبصره 
 قانوني به ناظر پرداخت مي گردد.کسورات 

و ته شده ر نظر گرفدم نظارت دوم مبلغ تعيين شده براي نظارت اول، براي انجاتا سقف در صورت نياز به تعيين ناظر دوم، . 8 تبصره
 گردد. پس از اعمال کسورات قانوني به ناظر پرداخت مي گردد.به جمع بودجه مصوب اضافه مي

ر قالب ي نظارت دشوراي پژوهش دارد، با تاييدنياز . در خصوص طرح هايي که نظارت آنها به کار فيلد و بازديد ميداني  9تبصره 
پژوهشي  ، به شورايپژوهشي مديريتاز طريق  ولوژيي هزينه و متدرپروپوزال جداگانه صورت مي گيرد. پروپوزال نظارت پس از داو

 گردد.يمد قرارداد ( عقظارتل ناپروپوز به روال ديگر طرح هاي پژوهشي مصوب با ناظر )مجريشورا تصويب گردد و پس از ارائه مي
 خواهد بود. مؤسسهنظارت خود اين طرح هاي نظارت بر عهده مديريت پژوهش 

 

 کاربست نتایج – 8ماده 
اين راه امکان  است تا از سالمت ملي تحقيقات مؤسسهتسهيل و تقويت ارتباط بين توليدکنندگان دانش و تصميم گيرندگان از کارکردهاي اصلي 

 در اين راستا توجه به موارد ذيل ضروري است: و احتمال به کارگيري نتايج تحقيقات افزايش يابد.
 

نتايج در  هئاري، اراذياستگسه خالصه هاي ئبه ارا ها به منظور حصول اطمينان از کاربست نتايج تحقيقات خود ملزم مجريان طرح .1
 هستند. گستره طرح وبه نوع  با توجهارائه مقاله  جلسات حمايت طلبي رودرو و برگزاري نشست اختصاصي و ،و کارگاه نارسميقالب 

ود را بر ست نتايج خحوه کاربنملي تحقيقات سالمت مصوب مي شوند بايد در ابتدا و در مرحله تصويب  مؤسسههايي که در کليه طرح .2
اب يني نمايند. تسويه حسبمشخص کنند و هزينه آن را در پروپوزال پيش  (RFP) وژه پژوهشيتعريف پرفرم  اساس موارد مندرج در

  طرح ها منوط به اجراي فرمت تعيين شده کاربست نتايج مي باشد.

اي ين قبيل برارش و از ايا گز وهاي طرح خود را بصورت انتشار مقاله، کتاب طرح دهندگان موظفند در هر موردي که نتايج يا گزارش .3
ملي  مؤسسهمايت تحقيق با ح اين»مبني بر اينکه ي اجملهنمايند،  مراجع مربوطه و يا مجالت مختلف داخلي يا خارجي ارائه مي

خصات و ساير مش ا شمارهبرا همراه « انجام پذيرفته است تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 محفوظ خواهد بود.  مؤسسه هاي بعدي براي صورت حق هرگونه پيگيريطرح قيد نمايند. در غير اين 

سويه تا در زمان ر تحليلي( و)داده هاي خام  بايد داده ها ،آوري داده مي نماينداقدام به جمعکه  مؤسسه صوبکليه طرح هاي م .4
داده ها  تحويل ا منوط بهبدهند. تسويه حساب کامل طرح ه مؤسسهحساب در قالب مشخص شده توسط مديريت پژوهش تحويل 

 مي باشد.

ت مؤسسه ي حوزه سالمهايماشهاي پبه دادهانتشار داده طرح هاي اجرا شده و بهره برداري از آنها بر اساس شيوه نامه دسترسي  .5
 ( صورت مي گيرد.مؤسسهشوراي پژوهشي  مصوبه ملي تحقيقات سالمت )

 نمايند. ردد، رعايتگذکر مي در خصوص نحوه انتشار نتايج به آنها مت سسهمؤمجريان طرح ها موظفند مواردي را که کميته اخالق  .6

 

 

لحاقيه او جایگزین  رسيدبه تصویب  مؤسسهدر هيات امنای  5/12/97 تبصره در تاریخ 9 و ماده 8این نظام نامه در 

 .خواهد بود مؤسسهمي گردد و از تاریخ تصویب مالک عمل  مؤسسهآیين نامه پژوهشي 


