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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 .......
رئيس محترم مركس تحقيقاتي........
رئيس محترم پژيَشكدٌ علًم بُداشتي ،جُاد داوشگاَي
ریيس محترم اوجمه علمي ....
ریيس محترم شبكٍ تحقيقات ....
با سالم ي عرض ادب،
احتزاها ،مًسسٍ ملي تحقيقات سالمت جمًُري اسالمي ایران تزای پاسخگَیی تِ ٍظیفِ تعییي ضذُ اس سَی ٍسارت تْذاضت
درهاى ٍ آهَسش پشضنی در خصَظ تقَین پیوایطْای هلی ،دیذُ تاًی ،ارسیاتی طزح تحَل سالهت ٍ پژٍّطْای مارتزدی ،آهادگی
خَد را تزای پذیزش طزحّای پیطٌْادی در هحَرّایی مِ در صفحِ تعذ ایي ًاهِ آهذُ است ،اعالم هی دارد .هشیذ اهتٌاى خَاّذ تَد
تا هساعذت السم جْت ارسال فراخًان مرحلٍ سًم سال  5931بٍ اعضاي محترم َيات علمي ،محققيه ي داوشكدٌ َا ي
مراكس تحقيقاتي (ي در صًرت امكان دستًر اوعكاس در صفحٍ خاوگي حًزٌ مربًطٍ) تا ضزایط سیز هثذٍل گزدد:
 -1ضَرای هعیي هَسسِ هلی تحقیقات سالهت در ّز هاُ جلسِ دارد .در ّز ًَتت ،پیطٌْادّای رسیذُ (تا تاریخ ّای جذٍل پیَست)
هطزح ٍ در صَرت هٌاسة تَدى تزای هزاحل تعذی تصَیة ٍ عقذ قزارداد تز رٍی آًْا اقذام هی ضَد .لذا تَصیِ هی گزدد در
صَرتینِ هجزی(یاى) هحتزم تعذ اس هذتی تخَاٌّذ پیطٌْاد طزح را تْیِ ًوایٌذ ٍ در آى سهاى فزآخَاى تعذی هَسسِ (مِ هَضَعات
تِ رٍس هی ضَد) اعالم ًطذُ تاضذ،اتتذا اطویٌاى حاصل ًوایٌذ مِ تزای عٌَاى پیطٌْادی،طزح دیگزی پذیزفتِ ًطذُ تاضذ.
ً -2سخِ اصلی باید بٍ امضاي كليٍ پيشىُاد دَىدگان (مجریان ي َمكاران اصلي) رسيدٌ باشد مِ تایستی ًسخِ اصل آى تِ
آدرس تْزاى ،خیاتاى اًقالب ،خیاتاى ٍصال ضیزاسی ،خیاتاى تشرگوْز ،پالك  70تحَیل گزدد .فزم پیطٌْاد طزح اس صفحِ خاًگی
هَسسِ هلی قاتل دریافت است ) (http://nihr.tums.ac.irمِ حتواً پس اس تنویل تِ آدرسnihr.research@tums.ac.ir
ارسال گزدد.
 -3طزح پژٍّطی تا هطارمت هحققاى تیص اس یل داًطگاُ ٍ یا هطارمت تخص ّای هزتثط ٍسارت تْذاضت در اٍلَیت خَاٌّذ تَد.
 -4فزاخَاى هَسسِ ّزفصل یل تار اعالم هی ضَد .اها ًیاسّای اعالم ضذُ تَسط ٍسارت تْذاضت ٍ درهاى ٍ آهَسش پشضنی تِ هحض
دریافت در سایت هَسسِ هلی تحقیقات سالهت قاتل دستزسی خَاّذ تَد .لذا هحققیي هی تَاًٌذ تِ صَرت دٍرُ ای اس سایت
هَسسِ هلی تاسدیذ ًوایٌذ ٍ در صَرت عالقِ هٌذی ًسثت تِ فعالسازي  RSSاقذام ًوایٌذ.
 -5براي كليٍ طرح َا ،شرح وياز )(RFPيجًد دارد مِ در صفحِ خاًگی هَسسِ قاتل دریافت است .هثلغ درج ضذُ در فزاخَاى
حذامثز تَدجِ پیطٌْادی است ٍ تایذ در ضزح پیطٌْاد طزحّ ،شیٌِ ّا تَجیِ گزدًذ .تَجِ ایٌنِ مِ در ضزایط هساٍی طزح ّایی
هصَب هی گزدًذ مِ ّشیٌِ موتزی درخَاست مزدُ تاضٌذ.
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