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ارسال پروپوزال:  سامانه مدیریت طرح های تحقیقاتی موسسه نی�د

اعالم فراخوان:  اول مرداد ماه  ١٤٠٠

مهلت ارسال پروپوزال کامل در فراخوان: ٣١ مرداد ماه ١٤٠٠ (ساعت ٢٣:٥٩)

 قابل توجه اعضای هیئت علمی و محققین کشور 

همه فراخوان های مرداد ١٤٠٠ موسسه نی�د با اطالعات کامل در وب سایت موسسه به آدرس زیر موجود است.

جهت آشنایی بیشرت محققان با شیوه پروپوزال نویسی طرح های نی�د، ویدیوهایی در آدرس ذیل 

تحت عنوان " کارگاه پروپوزال نویسی استاندارد" در چند بخش موجود است.

این فراخوان توسط  مؤسسه نیماد و با مشارکت معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى و مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر ارائه شده است. شیوه این فراخوان مبتنى بر درخواست پروپوزال تحقیقاتى 
(RFP-based) مى باشد. این فراخوان فاقد مرحله پروپوزال اولیه و غربالگرى است. پروپوزال کامل در این فراخوان (مردادماه 1400) مى تواند به زبان فارسى و یا انگلیسى تکمیل شود. اطالعات کامل جهت شرکت در فراخوان 

در وب سایت موسسه موجود مى باشد. متقاضیان باید بر اساس زمانبندى اعالم شده تا تاریخ مقرر پروپوزال هاى خود را در سامانه مدیریت طرح هاى تحقیقاتى موسسه نیماد بارگذارى کنند. 

براى اطالعات کامل در خصوص مدارك الزم، مهلت ارسال، زمان بندى و تعهدات طرح، شرایط متقاضى  (Applicant) اصلى طرح، همکاران طرح، هزینه طرح و راهنماى تکمیل فرم پروپوزال کامل به آدرس اینترنتى 
ذیل از وبسایت نیماد مراجعه فرمایید:

توجه: از آنجا که همراه با این فراخوان، فراخوان دیگرى تحت عنوان " فراخوان  مشترك مؤسسه ملى توسعه تحقیقات علوم پزشکى ایران (NIMAD) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)" اعالم 
شده است و شرایط متقاضیان تفاوت هایى با همدیگر دارد، براى اطالع دقیق از شرایط شرکت در این بخش از فراخوان نیماد، آدرس اینترنتى باال مورد نظر قرار گیرد. 

محورهای فراخوان تحقیقات حوزه کووید-١٩:  

اقدامات بهداشت عمومی

مدیریت بالینی

پاسخ های اقتصادی- اجت�عی

این فراخوان  مطابق با پازل پژوهشى اولویت هاى تحقیقات حوزه کووید-19 در کشور در 3 محور زیر و شامل 30 عنوان مى باشد:

 بررسى تأثیر مداخالت غیردارویى (بازگشایى مدارس و دانشگاه ها و دیگر اماکن آموزشى، بازگشایى استخرها، مراسم مذهبى، فرهنگى مانند تئاتر و سینما، مراسم عروسى و دیگر تجمعات) بر انتشار و 
بروز بیمارى کووید-19 

بررسى شناسایى و پیشنهاد راهکارهاى استراتژیک جهت کاهش مؤثر زنجیره انتقال کووید-19
بررسى نابرابرى در دسترسى به واکسن و ایمن سازى کووید-19 و فاکتورهاى مؤثر بر آن

پیمایش متناوب میزان پذیرش واکسن و واکسیناسیون کووید-19 در جمعیت ایران 
بررسى میزان آمادگى و سازمان دهى سیستم ارائه خدمات سالمت جهت آمادگى در شرایط اضطرار (اپیدمى، پاندمى، طغیان ها و ....)  

 بررسى نظام جمع آورى داده، گزارش دهى و ارائه راهکارهاى ارتقاى برنامه نظام مراقبت در کووید-19
بررسى میزان عدم انجام واکسیناسیون روتین کودکان و سایر خدمات به علت ترس از حضور در مراکز درمانى 

پیمایش متناوب آگاهى، خطر درك شده، میزان رعایت رفتارهاى پیشگیرى کننده و پذیرش واکسن در مردم ایران در خصوص کووید-19

 بررسى راه کارهایى جهت کاهش تأثیرات اقتصادى-اجتماعى اپیدمى ناشى از کووید-19 
بررسى راه کارهاى مناسب جهت بسترسازى سبک زندگِى مقابله با کووید-19

ساماندهى داده هاى کووید-19 و ارائه راهکارهاى مناسب جهت ادغام بانک هاى اطالعاتى مختلف (به منظور دسترسى ساده محققین) 
بررسى و تدوین راهکارهایى مناسب جهت مقابله بر اینفودمیک 

بررسى راه کارهاى استفاده از شواهد علمى در سیاست گذارى ها در پاندمى کووید-19 
بررسى وضعیت شاخص هاى حفاظت مالى در نظام سالمت مانند پرداخت مستقیم از جیب، هزینه هاى کمرشکن و هزینه هاى فقرزا در پاندمى کووید-19 

بررسى تاثیر پاندمى کووید-19 بر ارائه خدمات پیشگیرى و مراقبتى مرتبط با HIV  در ایران 

اجراى نظام مراقبت فعال عوارض واکسیناسیون کووید-19 (Sentinel Surveillance for AESI) در چند شهرستان منتخب کشور منطبق با رهنمود سازمان جهانى بهداشت 
تعیین اثربخشى واکسن هاى رایج مورد استفاده در کشور با استفاده از روش مطالعه بر روى کارکنان بهداشتى درمانى، منطبق با رهنمود سازمان جهانى بهداشت

بررسى ایمنى زایى واکسن هاى کووید-19 مورد استفاده در کشور 
تعیین اثربخشى واکسن هاى رایج مورد استفاده در کشور با استفاده از روش Regression discontinuity design، منطبق با رهنمود  سازمان جهانى بهداشت 

تعیین اثربخشى واکسن هاى رایج مورد استفاده در کشور با استفاده از روش مراقبت بیمارى حاد تنفسى، منطبق با رهنمود  سازمان جهانى بهداشت 
 بررسى مداخالت پروفیالکتیک دارویى با بهترین اثربخشى در بیماران مبتال به کووید-19

بررسى وضعیت موجود و پیشنهاد راه کارهایى جهت بهبود فرآیند early warning کووید-19
بررسى ریسک ابتال، مرگ ومیر و سایر متغیرهاى مربوط به پیش آگهى بیمارى کووید-19 (مطالعه ملى)

 بررسى میزان عفونت مجدد در مبتالیان به کووید-19 (مطالعه ملى)
 ICU بررسى و مقایسه مداخالت مختلف در مبتالیان به کووید-19 بسترى در

 بررسى ریسک فاکتورهاى نیاز به ICU در بیماران مبتال به کووید-19 در سطح ملى (یا مطالعه چندمرکزى)  
بررسى روش هاى درمانى موارد خفیف و متوسط کووید-19 به صورت سرپایى

بررسى اثر افزایش تست هاى مورد استفاده بر گسترش و کنترل اپیدمى کووید-19 در کشور 
بررسى و مقایسه روش هاى مختلف غربالگرى و تست هاى تشخیصى کووید-19 در داخل و خارج کشور 

بررسى و پیشنهاد قوانین تکمیلى جهت بروزرسانى مقررات و قوانین بیمارى هاى واگیر کشور 

و  تحقیقات  معاونت   ،  ١٩ کووید-  تحقیقات  ساماندهى  کمیته 

فناورى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى
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