
 گرنت های پژوهشی داخلی
 مدیریت توسعه فناوری ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ت و انجام ماموریت خود و به منظورجهت دیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه در راستای اجرای رسالم

دهی به پژوهش های دانشگاه در حوزه های مورد نیاز واحد های صنعتی و دستگاه های اجرایی، در قالب بسته 

حمایتی و اعطای گرنت مجریان طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت که از بخش خصوصی و بخش دولتی جذب 

 (اطالعات بیشتردهد. )می  اعتبار نموده اند را مورد حمایت قرار

مهر ماه به  20متقاضیان محترم درخواست هایشان را به همراه مستندات مربوط به طرح ارتباط با صنعت تا تاریخ 

 این حوزه ارسال نمایند.  

 مبارزه با مواد مخدر استان تهران یهماهنگ یشورا 

 (بیشتراطالعات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ) مایت مالی از پایان نامه هایح

 ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 

https://cogc.ir/ 

دسته ج ) هدف از اجرای طرح های دسته ج، تشکیل هسته های تحقیقاتی در حمایت از طرح های پژوهشی 

 (طالعات بیشترحوزه شناختی است(. )ا

 سازمان پزشکی قانونی 

 )اطالعات بیشتر(عطای گرنت به پژوهش های کاربردی ا

 مراجعه نمائید. https://research.lmo.ir/جهت ثبت پروپوزال به آدرس 

  روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز تحقیقات  

راخوان گرنت های پژوهشی مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه ف

 (اطالعات بیشترهای مختلف )

 

https://sicon.tums.ac.ir/
https://drive.google.com/file/d/1TI2r2ksKm7aTvt7e7X7cd4bnueON21HC/view?usp=sharing
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https://www.lmo.ir/
https://drive.google.com/file/d/1yYad_PPPf38SCniQNdKUwiqPVgHgOGWv/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/17DcncNfxoU73Lr3jMP89d2-hdFJtQ5hc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17DcncNfxoU73Lr3jMP89d2-hdFJtQ5hc/view?usp=sharing


 پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 یست اولویتهای پژوهشی این پژوهشکدهل

های گوارشی )اپیدمیولوژی، عوامل خطر، مولکولی، بایومارکرها، روش های تشخیصی، روش های  سرطان .1

 درمانی، مطالعات محصول محور( 

بیماریهای التهابی، عملکردی دستگاه گوارش )اپیدمیولوژی، عوامل خطر، اساس مولکولی، بایومارکرها، روش  .2

 های تشخیصی، روش های درمانی، مطالعات محصول محور( 

 بیماریهای مربوط به جذب، هضم و دفع )اپیدمیولوژی، عوامل خطر، اساس مولکولی، بایومارکرها، روش های  .3

 تشخیصی، روش های درمانی، مطالعات محصول محور(

 بیماریهای التهابی و ویروسی کبد  .4

 سرطان های کبد و پانکراس .5

 سندرم متابولیک و کبد چرب .6

 مطالعات مبتنی بر داده ها، نمونه های جمع آوری شده در پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد  .7

 مطالعات مبتنی بر نیازهای جامعه در راستای بیماریهای شایع گوارش و کبد کشور  .8

 بنیاد امور بیماری های خاص 

 )اطالعات بیشتر(مایت معنوی و مالی از طرح های پژوهشی در زمینه بیماری های خاص ح

 مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان سینا 

 مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان سینات اولویت های پژوهشی یسل

 شامل بررسی پلی مورفیسم ها ) زمینه در و ژنتیکی استفاده از مارکر های مختلف مولکولی( اورولوژیSNPs جهش ،)

(، تعیین توالی ژنی، بررسی بیان ژن microRNA،lncRNAها، بازآرایی های ژنی، تغییرات اپی ژنتیکی )متیالسیون، 

 ، بررسی بیان پروتئین با روش وسترن بالت و ایمونوهیستوکمیستری، فلوسیتومتری(.Real time PCRها با روی 

  درمان سرطان های اورولوژیک با استفاده از روش های ژن درمانی و ایمونوتراپی درNude Mice  (in vivo)   و

  in vitro)ی)کشت سلولی دوبعدی و سه بعد

  استفاده از سلول درمانی و پزشکی باز ساختی در بیماری های اورولوژیک مرتبط 

  بررسی درمان سرطان های اورولوژیک  با استفاده از دارو های مختلف شیمیایی و عصاره های گیاهی در الین های

 سلولی سرطان پروستات،  مثانه، بیضه و کلیه

 سلولی در حیطه اورولوژی مطالعات هیستوپاتولوژی حیوانی و 

https://www.ddri.ir/
https://cffsd.org/
https://drive.google.com/file/d/1p6dS5ZmQdBqrhzQwMqqI17s2VU51iPXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p6dS5ZmQdBqrhzQwMqqI17s2VU51iPXc/view?usp=sharing
https://urc.tums.ac.ir/


 بررسی بیوانفورماتیک بیماری های اورولوژیک و سرطان های پروستات،  مثانه، بیضه و کلیه 

  ،موش، خرگوش( بررسی بیمار های اورولوژیک در حیوانات آزمایشگاهیNude Mice) 

  ادراری و استفاده از دیتای مطالعات مبتنی بر داده ها و نمونه های جمع آوری شده در بیماران مبتال به سنگ های

 (PERSUS)رجیستری سنگ ایران 

  ،مطالعات مبتنی بر داده ها و نمونه های جمع آوری شده در بیماری های اورولوژیک و سرطان های پروستات،  مثانه

 بیضه و کلیه

 استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص و درمان بیماری های اورولوژیک 

 عات در زمینه اورولوژی ثبت و پیگیری اختراعات و ابدا 

 درمان سرطان های اورولوژیک مطالعات مرتبط با فاژ تراپی در درمان عفونت ها و اونکولیتیک ایمونوتراپی در 

 بنیاد ملی نخبگان 

 )اطالعات بیشتر( رنت مرحوم سعید آشتیانیگ

 شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان 

های دانش بنیان در جهت حل مسائل هره گیری از توان اعضای هیئت علمی، دانشجویان مقطع دکتری و شرکت ب

 )اطالعات بیشتر( صنعت توزیع برق

 کی تهرانمدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزش 

راخوان طرح های فناورانه ی واجد شرایط، با تاکید بر اولویت قراردادن پایان نامه های محصول محور، هسته های ف

 )اطالعات بیشتر( ...... آفرینیدانشجویی فناور و طرح های دارای اشتغال

 کاربرگ طرح های فناورانه

 شرکت گروه دارویی برکت 

اه اندازی باشگاه دانشجویی برکت جهت آموزش و ارتقا دانشجویان فناور، کارآفرین و حمایت از دانشجویان برتر ر

 (طالعات بیشترا) در حوزه صنعت

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  پزشکی نوین های فناوری و حوزه علوم در پیشران های طرح از حمایت راخوانف

 (اطالعات بیشترمی باشد. ) 1401 آبان ماه 20مهلت ارسال آثار تا 

https://bmn.ir/
https://drive.google.com/file/d/1or8kE3iYFaKNGVSjryItyN8xwc1evrLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1or8kE3iYFaKNGVSjryItyN8xwc1evrLc/view?usp=sharing
https://www.sbepdc.ir/
https://drive.google.com/file/d/1qjL2PD3-K-lr2KlrPtATaIdCAAoxhGyP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjL2PD3-K-lr2KlrPtATaIdCAAoxhGyP/view?usp=sharing
https://sicon.tums.ac.ir/
https://drive.google.com/file/d/1xM0n2acvW7FiSvV-Iv_zbYYx9Kwf5dmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xM0n2acvW7FiSvV-Iv_zbYYx9Kwf5dmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cYSPHRTZN3mOSxRhQN9p8ftoL3oEWomf/view?usp=sharing
https://bpharmed.com/
https://drive.google.com/file/d/14r7jIRKUZcXLNS50w7w263ZwmfRwop1F/view?usp=sharing
https://vcr.tums.ac.ir/
https://drive.google.com/file/d/10Xa4_EMNV4jGa5OGDkBQ_TXsw4DZT5RT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Xa4_EMNV4jGa5OGDkBQ_TXsw4DZT5RT/view?usp=sharing


 فرم تکمیلی فراخوان

 پژوهشکده  بیماریهای گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

. ولویت های پژوهشی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در رنک دوم اعالم شدا

 (اطالعات بیشتر)

 آموزش پزشکی درمان و معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت 

 و تحقیقات علوم عالی شورای اجتماعی رفاه و غذایی امنیتکمیسیون سالمت، طرح های تحقیقاتی خوان ارف

 ( وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکیعتف) فناوری

 (اطالعات بیشترمی باشد. ) 1401آبان ماه  10زمان ارسال طرح های پیشنهادی در قالب پروپوزال حداکثر تا تاریخ 

 فرم ارائه طرح پژوهشی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره کل همکاری های بین الملل 

  2023-2024 سال در دکتری مقطع برای کنگ هنگ دولت تحقیقاتی هزینه کمک فلوشیپ رحط

 (اطالعات بیشتر) .باشد می دسامبر اول تا سپتامبر اول از متقاضیان درخواست ارائه تاریخ

 (یماد)ن ایران اسالمی جمهوری پزشکی علوم تحقیقات توسعه ملی موسسه 

 جمهوری پزشکی علوم تحقیقات توسعه ملی موسسه اصلی پژوهشی گرنت های طرح از حمایت سیزدهم راخوانف

 تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده ها، دانشگاه علمی هیئت اعضای و پژوهشگران .شود می اعالم (نیماد) ایران اسالمی

 :آدرس به مراجعه با 1401 سال  24 ساعت آذر 21 لغایت  8 ساعت آبان 21 تاریخ از توانند می

http://rms.nimad.ac.ir (اطالعات بیشتر)نمایید.  اقدام خود پژوهشی طرح ارسال به نسبت  

 تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت در عدالت تحقیقات مرکز 

 سالمت بر موثر اجتماعی عوامل دبیرخانه عنوان به تهران، پزشکی علوم دانشگاه سالمت در عدالت تحقیقات رکزم

 دانشجویان پژوهشگران، دانشگاهیان، کلیه از کشور، در سالمت در عدالت بر متمرکز تخصصی تحقیقات مرکز و

  19پساکوویددوران  در سالمت در عدالت محوریت با خود نوآورانه های ایده و ها طرح نماید می دعوت عالقمندان و

 500 سقف تا و نموده ارائه مرکز این بهرا  "(New Health Order)با تمرکز بر دستور کار جدید سالمت "

 .شوند برخوردار مالی حمایت از ریال میلیون

https://drive.google.com/file/d/10fZ7HyF2fmI87IM9rnhWR2GDam0DGcgY/view?usp=sharing
https://www.ddri.ir/
https://drive.google.com/file/d/1zgmNwCiBHZodtMwVwWSF4j0C5GnQNyCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgmNwCiBHZodtMwVwWSF4j0C5GnQNyCI/view?usp=sharing
https://research.behdasht.gov.ir/
https://drive.google.com/file/d/1AxPAMlVPQY9lAeL63ZVwPhHwJyI8d6Xt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AxPAMlVPQY9lAeL63ZVwPhHwJyI8d6Xt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzIF70ehROyLD-Ks7C6q0R1xh7pBaVTI/view?usp=sharing
http://iad.behdasht.gov.ir/
https://drive.google.com/file/d/10bY9Lkd6kGz9B4PCNhGVf2qbFEorUszu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bY9Lkd6kGz9B4PCNhGVf2qbFEorUszu/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1sNYqL9JS7t8vSQA1D9liB3fa55_SLD6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNYqL9JS7t8vSQA1D9liB3fa55_SLD6R/view?usp=sharing
https://herc-tums.com/herc-rfp/


 دوشنبه اداری وقت پایان تا را خود پژوهشی های ایده از ای صفحه سه خالصه شود می دعوت عالقمندان کلیه از

 (اطالعات بیشتر) .نمایند بارگذاری زیر لینک در شده ارائه قالب اساس بر 1401 آبان 30 مورخ
 فرم خام خالصه پیشنهاده

 (یماد)ن ایران اسالمی جمهوری پزشکی علوم تحقیقات توسعه ملی موسسه 

 جمهوری پزشکی علوم تحقیقات توسعه ملی موسسه اصلی پژوهشی گرنت های طرح از حمایت سیزدهم راخوانف

 تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده ها، دانشگاه علمی هیئت اعضای و پژوهشگران .شود می اعالم (نیماد) ایران اسالمی

 :آدرس به مراجعه با 1401 سال  24 ساعت آذر 21 لغایت  8 ساعت آبان 21 تاریخ از توانند می

http://rms.nimad.ac.ir (اطالعات بیشتر)نمایید.  اقدام خود پژوهشی طرح ارسال به نسبت  

 سالمت مهیب قاتیتحق یمرکز مل 

)فرم درخواست برای  RFPرا به انضمام  1401اولویت های تحقیقاتی سال  سالمت  مهیب قاتیتحق یرکز ملم

)اطالعات قرار داده است.   /https://nchir.ihio.gov.irپیشنهاد طرح تحقیقاتی( را در وبگاه مرکز به نشانی 

 با نام اولویت های تحقیقاتی مرکز بیمه( PDFبیشتر( )فایل پیوست 

فرم پیشنهاد اولیه موضوع "بدین منظور پژوهشگران ارجمند می توانند ایده های مدنظر را با تکمیل و ارسال 

 اقدام نمایند. /https://nchir-r.ihio.gov.irاز طریق سامانه مدیریت پژوهشی مرکز به نشانی:   "تحقیق

 ت و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاونت تحقیقا 

 و مطالعاتبه  پژوهشی و آموزشی موسسات و مراکز کلیهدرصد از اعتبارات پژوهشی  5صویب اختصاص حداقل ت

 ملی ستاد سوی از ساله هر که پژوهشی های اولویت راستای در فرزندآوری و خانواده با مرتبط های پژوهش

 . شود می تعیین جمعیت

 . کنید کلیک اینجامشاهده اولویت های پژوهشی برای اطالعات بیشتر و

 تهران شهرستانهای پرورش و آموزش کل اداره پژوهشی های اولویت 

 فهرست پیوست به پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند ریزی برنامه و پژوهش زیرنظام اهداف تحقق راستای رد

 پژوهشی پیشنهاده خام فرم به منضم تهران شهرستانهای پرورش و آموزش کل اداره پژوهشی های اولویت

آبان  30 تاریخ تا توانند می تمایل صورت در دانشگاه آن علمی هیات محترم اعضای گردد؛ می ارسال (پروپوزال)

 تحقیقات شورای دبیرخانه به PDFو  Word فرمت با را خود رزومه همراه به پژوهشی های پیشنهاده 1401ماه 

 .نمایند ارسال tahghighat1200@medu.ir: آدرس به الکترونیک پست طریق از تهران شهرستانهای

https://drive.google.com/file/d/1Qji_tjWNG1mQMYn7wlgvhG-CGQpxE9jG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qji_tjWNG1mQMYn7wlgvhG-CGQpxE9jG/view?usp=sharing
https://herc-tums.com/herc-rfp/
http://nimad.ac.ir/
https://drive.google.com/file/d/1sNYqL9JS7t8vSQA1D9liB3fa55_SLD6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNYqL9JS7t8vSQA1D9liB3fa55_SLD6R/view?usp=sharing
https://nchir.ihio.gov.ir/
https://research.behdasht.gov.ir/
https://drive.google.com/file/d/1EkS9X-_k2mOlXc97zMzBsZ1i1DHNLlWs/view?usp=sharing
https://teo.medu.ir/fa/


 (اولویتها PDFفایل اولویت های پژوهشی )

  فرم خام پروپوزال
 

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  

  فناوری رانتگ

 (تک رویداد فناوری های ضد عفونی کننده )هایژن

 رویداد: اصلی محورهای

 ه بیمارستانیضد عفونی کننده حوز 

 دام، طیور و آبزیان حوزه ضد عفونی کننده 

  ،آرایشی و بهداشتی، غذاییضد عفونی کننده صنایع دارویی 

 ضد عفونی کننده سایر صنایع 

 ضد عفونی کننده خوراکی 

  خانگیضد عفونی کننده 

 1401آذر ماه  20مهلت ارسال پروپوزال 

 سه نهایی به مرحله در کرده و شرکت بصورت بصورت مجازی توانمندی روزه سه کارگاه در اول مرحله منتخبین

اعطا  فناوری گرانت تومان میلیون 350تا  20 از منتخب تیم 20 به و جایزه تومان میلیون 5، 10، 15برتر  رتبه

 شد. خواهد

یا پست الکترونیکی  www.hygienetech.irسایت  به بیشتر اطالعات کسب و نام ثبت برای

hygienetechevent@gmail.com نمایید. مراجعه 

  ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدفتر طب 

 طب دفتر و نوزادان سالمت اداره مشترک کارگروه پژوهشی گرنت طرح پیشنهادی مربوط بهمدید مهلت ارسال ت

)توصیه های پیشگیرانه و کمک درمانی طب ایرانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ل مکم و ایرانی

  .1401آذر ماه  30تا  زردی نوزان(

  طالعات بیشترا

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1UeUeof0mDA6bQu1c53dhY_VJPDoqUTbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cDNzdTmD_TfpfcHeU2czWQklfiKUe75C/view?usp=sharing
https://bmsu.ac.ir/portal/home/
https://pm.behdasht.gov.ir/
https://drive.google.com/file/d/1fyc3dlXbA7Bv3iy7YLV_yUBmVjn3Eq65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fyc3dlXbA7Bv3iy7YLV_yUBmVjn3Eq65/view?usp=sharing


 توسعه تحقیقات علوم پزشکی مؤسسه ملی 

 فراخوان و دانشجویی گرنت اول فراخوان فرهیخته، پژوهشگر گرنت طرحهای از حمایت دوازدهم فراخوان روعش

 پژوهش هفته آغاز با همزمان کشور، فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق و نیماد مؤسسه مشترک گرنت دوم

 توانند می پزشکی علوم دانشجویان و تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده ها، دانشگاه علمی هیأت اعضای پژوهشگران،

 آدرس به مراجعه با 1401 سال 5۹:23 ساعت دیماه 1۹ لغایت  8 ساعت آذرماه 1۹ تاریخ از

http://rms.nimad.ac.ir نمایند اقدام خود پژوهشی طرح ارسال به نسبت. 

 مؤسسه وبسایت در 1401 آذرماه 16 چهارشنبه، روز از فراخوان این با مرتبط مستندات کلیه که است ذکر شایان

 .بود خواهد مشاهده قابل http://nimad.ac.ir آدرس به

 تهران یو ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشک یتوسعه فناور تیریمد 

 56 ماده موضوع معاونت، آن علمی انتشارات و اطالعات هماهنگی و توسعه مرکز تحقیقاتی های اولویت عالما

 پنجساله برنامه قانون 64 ماده (ب) بند و (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون

  (درصد 1 کرد هزینه) توسعه ششم

 توسعه مدیریت به 1401 آذرماه 18حداکثر تا تاریخ  پیوست پروپوزال قالب در پیشنهادی های طرح خواهشمند

 .گردد اعالم مذکور معاونت به بررسی جهت تجمیعی صورت به تا گردد ارسال صنعت با ارتباط و فناوری
https://vcr.tums.ac.ir/ 

 علوم پزشکی تهران دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت 

  "پزشکی در مصنوعی هوش" حوزه در پیشران های طرح از حمایت راخوانف

 مراجعه نمایید. /https://sicon.tums.ac.irبه آدرس  های فراخوانو اولویت جهت کسب اطالعات 

دی ماه  30تاریخ  تا teo@tums.ac.ir  الکترونیک پست طریق از آثار ارسال مهلت شود می نشان خاطر

 اعالم می گردد. 1401

 سازمان پزشکی قانونی کشور 

 رده اول و دوم ساز مان پزشکی قانونی  پژوهشی ولویت هایا

 جرم صحنه و تشریح علوم پژوهشی حیطه 

 بالینی پژوهشی معاینات حیطه 

 پزشکی های کمیسیون پژوهشی حیطه 

 آزمایشگاهی و تشخیصی علوم پژوهشی حیطه 

http://nimad.ac.ir/
https://sicon.tums.ac.ir/
https://vcr.tums.ac.ir/
https://lms.lmo.ir/


 مدیریت منابع حیطه 

 اجتماعی آسیب های حیطه 

 )اطالعات بیشتر(

 مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر 

 جمعیت ملی ستاد ابالغی پژوهشی ی ولویتهاا

 فراخوان ارائه طرح در زمینه جوانی جمعیت مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر و پژوهشکده سالمت خانواده 

 لیست اولویت های پژوهشی

  جنین خودی به خود سقط کاهش و پیشگیریاولویت پژوهشی 

  عاونت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیم

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت "جمعیت جوانی و خانواده از حمایت قانون 55 ماده اساس بر اینکه به توجه با

 صورت به جنین خودی به خود سقط کاهش و پیشگیری پایش، مهار، برای جامعی برنامه" گردیده مکلف پزشکی

 بر داروها و تغذیه از ناشی وارده آسیبهای و زندگی سبک اصالح عمومی آموزش شامل بهداشت شبکه در ادغام

 مانند خودی به خود سقط با مرتبط موضوعات مرتبط، شواهد تامین لزوم به توجه با و نماید اجرا را جنین سالمت

 های اولویت عنوان به دارو و تغذیه محیطی، عوامل تاثیر زندگی، سبک خطر، عوامل و شیوع برآورد بیماری، بار

 و پزشکی علوم های دانشگاه تحقیقاتی بندی رتبه در موضوع این و تعیین کشور سراسر تحقیقاتی مراکز پژوهشی

 .گیردمی  قرار نظر مد کشور درمانی بهداشتی خدمات

 دارو حوزه در پیشرو فناورانه طرحهای از حمایت 

فناوری دانشگاه مصمم است در حوزه های مختلف، فراخوان حمایت از طرح های پیشران را عاونت تحقیقات و م

 (اطالعات بیشتربرگزار نماید. )

 دارویی فناوری و تولید کمیته های اولویت

 دارویی بیوتکنولوژی محصوالت یا و شیمیایی( دارویی اولیه مواد تهیه یا و سنتز( 

 دارویی حدواسط مواد سنتز 

 دارویی های اکسیپان یا و جانبی مواد سنتز 

 دارویی ترکیبات خلوص کنترل جهت( دارویی های ناخالصی و جانبی مواد سنتز ( 

 و خلوص کنترل جهت( دارویی استانداردهای استانداردسازی و سنتز assay موثره ماده و دارو( 

https://drive.google.com/file/d/1_z5R9TCMpdGYX0lbdQu4HUIrQbt3DAVL/view?usp=sharing
https://vrhrc.tums.ac.ir/
https://drive.google.com/file/d/12dWIv3O9oZVw7pdVMKte9PCblVOTafcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1USNyFqMGMdEAxXWPaYS0ofBnaPDyEOP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1USNyFqMGMdEAxXWPaYS0ofBnaPDyEOP-/view?usp=sharing


 دارویی های گرانول تهیه 

 داروی جدید های فرموالسیون 

 نوتریوسیوتیکس( درمانی کاربردهای با دارویی های مکمل و غذایی جدید های فرموالسیون ( 

 یا و دارویی صنایع در استفاده مورد آن از حاصل نتایج است ممکن که دارو حوزه در تحقیقاتی فعالیت هرگونه

همچنین خاطر نشان می شود . کند شرکت فراخوان این در تواند می گیرد، قرار دارویی اولیه مواد تولیدی صنایع

گردد. قبالً از توجه اعالم می بهمن ماه 5تا تاریخ  teo@tums.ac.irمهلت ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی 

 می کنم.شما سپاسگزاری 

 های نوین پزشکیهای پیشران در حوزه علوم و فناوریفرم حمایت از طرح
 معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران 

 1401  سال تهران استانداری پژوهشی های طرح راخوانف

ارسال  هرطرح نیاز مورد خدمات شرح همراه به تهران استانداری 1401 سال پژوهشی عناوین لیستبه پیوست 

  پژوهشی مراکز یا دانشگاه طریق از را پیشنهادی طرحهایی می توانند علم هیات محترم اعضای می گردد.

 ذکر شایان .نمایند ارسال تهران یو منابع استاندار تیریمعاونت توسعه مد به 1401بهمن  16حداکثر تا تاریخ 

 دانشگاه شامل فناوری و پژوهشی مراکز صرفاً 1401 بودجه قانون (9)ه( تبصره ) بند العمل دستور براساس است

 می قانونی مجوز دارای رسمی فناوری یا پژوهشی موسسات یا و غیردولتی و دولتی عالی آموزشی موسسات ها،

 .نمایند شرکت)پروپوزال(  پیشنهادی طرحهای ارسال به نسبت فراخوان در توانند

 پیوست ها

 فرم خام پروپوزال

 تهران استان بهزیستی کل اداره 

 پژوهشی )پروپوزال( پیشنهاد دریافت جهت تهران استان بهزیستی کل اداره پژوهشی وضوعم

 مشکالت کاهش بر اجتماعی - روانی های حمایت جامع برنامه بخشی اثر ارزیابی و تدوین: عنوان

 تهران استان در کار رفتاری کودکان

 های پارک ها، دانشگاه صرفا 1401 بودجه قانون 9 تبصره بند )ه( اجرایی دستورالعمل اساس بر است ذکر به الزم

 مراجع از یکی از مجوز دارای فناوری یا و پژوهشی موسسات دولتی، غیر یا دولتی آموزشی موسسات وفناوری،علم 

 همچنین و اسالمی شورای مجلس یا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوری، و علوم، تحقیقات وزارت

 موسسات و ها شرکت از حمایت قانون اجرایی نامه آیین در مقرر مراجع از بنیان تاییدیه دانش دارای های شرکت

 پیشنهادی های طرح توانند می استان، دانشگاهی جهاد و اختراعات ها و نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش

mailto:teo@tums.ac.ir
https://drive.google.com/file/d/1jcZ6qNq03hyNPdWDdagMQkeyyVdheAow/view?usp=sharing
https://ostan-th.ir/
https://drive.google.com/file/d/1N5bimP0NdAMu3J-enbut6ZnWV80VkJWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2NNM1tnqJ4XG48eghSY_7B8pNjMwaAr/view?usp=sharing
https://www.behzisti.ir/service/province/tehran


 پژوهشی پیشنهاد ارسال اجازه مستقل پژوهشگران و ها علمی دانشگاه هیأت اساتید و افراد و نمایند ارسال را خود

 .ندارند )پروپوزال( را

  )می باشد. 1401بهمن  16حداکثر زمان دریافت پیشنهاد پژوهشی )پروپوزال 

 تهران استان ریزی وبرنامه مدیریت سازمان سامانه از همچنین و کل اداره این سایت از پژوهشی پیشنهاد فرم 

 .است دریافت قابل http://www.thnporg.irاطالعات پژوهشی  به آدرس  منوی

 رایانامه  آدرس به را خود پژوهشی یشنهادهایfanavari@teh.behzisti.gov.ir فرمایید. ارسال 

 فروش چرم لیال دکتر خانم سرکار 021- 88887117 شماره  با احتمالی های پرسش به پاسخ جهت - تماس

 .فرمایید جاللی تماس حاصل
 


