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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فن آوری 

 1400سال  فراخوان اولویت های پژوهشیراهنمای 

 400  :پژوهشی های  اولویت  فراخوان  کد

 

حل مشکالت سالمت از طریق تحقیق و پژوهش، اولویت بندی موضوعات    به منظور ی موثریکی از استراتژی ها مقدمه:

و مشکالت مرتبط با سالمت و تخصیص بودجه مناسب به پژوهش های مرتبط با این موضوعات اولویت دار می باشد. در  

همچنین  همین راستا، معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه با همکاری سایر معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه و  

نموده است. لذا با هدف    مرتبط با سالمت  سازمان ها و نهادهای مرتبط در استان، اقدام به تهیه لیست اولویت های پژوهشی

تشویق پژوهشگران به تحقیق بر روی این موضوعات اولویت دار و تخصیص بودجه مناسب به پژوهش های مرتبط با این  

هر دستور کار معاونت تحقیقات  وفن آوری دانشگاه قرار گرفته است.  موضوعات، فراخوان اولویت های پژوهشی در  

پروپوزال های مرتبط    مطابق با این دستورالعملیک از اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران محترم دانشگاه می توانند  

ژوهشیار به معاونت  را از طریق سامانه پ(  عمومی و اختصاصی  ول اولویت های پژوهشی ا)بر اساس جدبا موضوعات فراخوان  

 تحقیقات و فن آوری دانشگاه ارسال نمایند.

، بودجه طرح های تصویب شده در فراخوان اولویت های پژوهشی مازاد بر  "آیین نامه اعتبار پژوهشی"بر اساس    توجه:

 بوده و این بودجه از اعتبار پژوهشی مجری طرف قرارداد کسر نمی شود.  "اعتبار پژوهشی"

مرحله است. در مرحله اول، مجریان محترم خالصه پروپوزال را مطابق با    2فراخوان اولویت های پژوهشی شامل  توجه:  

معاونت تحقیقات و فن  کمیته های تخصصی  راهنمای ذیل در سامانه پژوهشیار ثبت می کنند. خالصه پروپوزال ها توسط  

پروپوزال، در مح تایید خالصه  بررسی می شود و در صورت  تا  آوری  از مجری محترم درخواست خواهد شد  له دوم 

 نمایند. ثبت پروپوزال کامل خود را در سامانه پژوهشیار  

  پانزدهم دی ماه لغایت    1400  یکم آذرماهخالصه پروپوزال ها برای این فراخوان، از    مهلت ارسال  توجه:

   می باشد و این مهلت قابل تمدید نمی باشد.  1400

 

 

 

 



 خالصه پروپوزال برای فراخوان اولویت های پژوهشی در سامانه پژوهشیار: نحوه ثبت  

باید    نکته بسیار مهم:  - این فراخوان، در صفحه مشخصات کلی طرح،  به  ارسال پروپوزال های مربوط  برای 

 به عنوان واحد اول یا اصلی انتخاب شود. "واحد فراخوان اولویت های پژوهشی"

، باید  "مشخصات کلی طرح"ال پروپوزال های مربوط به این فراخوان، در صفحه  برای ارس  نکته بسیار مهم:  -

 وارد شود.  "400"، عدد "اولویت های پژوهشی کد فراخوان"در قسمت 

 مجری محترم می تواند یک یا چند مرکز تحقیقاتی را بعنوان مراکز همکار دوم، سوم یا چهارم انتخاب نماید.  -

: عنوان  می باشد  الزامییل بخش های ذیل توسط مجری محترم  ، تکم"مشخصات کلی طرح "در صفحه    -1

فارسی، عنوان انگلیسی، عنوان اولویت مرتبط با طرح، حیطه طرح، مدت زمان اجرای طرح، کلیدواژه ها، نوع  

 مطالعه و چکیده طرح. 

طرح هایی که  آمده است.    )پیوست این راهنما(  1  ولددر این فراخوان در ج   قبولقابل    "لویت هایعناوین او"  -2

مجری محترم باید در   یرند.، مورد بررسی قرار نمی گمرتبط نباشند 1جدول عناوین اعالم شده در  باموضوع آنها 

در مورد   اب نماید.را انتخ   1یکی از سه عنوان ذکر شده در جدول    "طرح  با  مرتبط  اولویت  عنوان"آیتم  

  کووید   سالک،  مالت،  تب  هپاتیت،  سل،)  شایع   عفونی  بیماریهای"، باید گزینه  19کووید  یه طرح های مرتبط با  کل

 . انتخاب شود  "(آنفوالنزا ،19

سامانه    نموده و درنگارش  راهنما   پیوست اینفرمت پیشنهادی  را مطابق با    چکیده طرحمجری محترم، باید    -3

 وارد نماید.  "باکس چکیده"  در "کلی طرح  مشخصات"پژوهشیار در صفحه  

   می باشد. الزامینیز  "مجریان و همکاران طرح" بخش اطالعات  تکمیل -4

در سایر باکس ها و بخش ها نیازی به وارد کردن اطالعات نیست و در بخش هایی که ورود اطالعات در آنها   -

 د نماید. را وار  –الزامی است، مجری محترم می تواند عالمت  

 بر روی دکمه ارسال، پروپوزال را ارسال می نماید. کپس از ثبت اطالعات فوق، مجری محترم با کلی -

 

 

 

 



 ی پروپوزال برای فراخوان اولویت های پژوهش چکیده نگارش  فرمت 

تایپ،   WORDچکیده پروپوزال باید شامل اجزای ذیل باشد. مجریان محترم می توانند این اطالعات را در فایل  توجه:

و پس از تکمیل چکیده، مطالب را کپی نموده و در سامانه پژوهشیار در قسمت مشخصات کلی طرح در باکس چکیده  

 وارد نمایند.

 

 کلمه(: 100)حداکثر  و اهمیت موضوع خالصه بیان مساله -1

 

 اهداف اختصاصی طرح: -2

 

 کلمه(: 200خالصه روش اجرا )حداکثر  -3

 

 نوآوری طرح: -4

 

 ه کاربرد نتایج و ذینفعان طرح:نحو -5

 

)در صورت نیاز به تجهیزات غیرمصرفی یا سرمایه   بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح )تخمینی( )ریال( -6

 :  ای، نام این تجهیزات و هزینه آن بصورت جداگانه ذکر شود(

 

و ایندکس(، تولید محصول،  )مثال: مقاالت )با ذکر تعداد  چه خواهد بود؟ برونداد های مورد انتظار طرح -7

تدوین راهنمای بالینی،.... ( )در صورت تصویب نهایی طرح، این موارد بعنوان برونداد مورد نیاز برای تسویه حساب  

 طرح در قرارداد درنظر گرفته خواهد شد(:  

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

 تحقیقات و فناوری معاونت 

 عمومي موضوعات اولويت هاي پژوهشي  -1جدول
 

 حیطه های پژوهش  اولویت های پژوهشی  

   HSRحیطه پژوهش های  حیطه پژوهش های بالینی     بیومدیکالحیطه پژوهش های 

1 
سندرم متابولیک )بیماریهای قلبی عروقی، 

 و استئوپورز  فشار خون باال، دیابت، چاقی( 

 )اولویت ویژه(بررسی های ایمونوهیستوشیمی در سرطان   •

 کاربرد های بیو و نانوتکنولوژی در پیشگیری، تشخیص و درمان  •

بر   • تاااکیااد  بااا  ژنتیااک  و  ایمونولوژیااک  مولکولی،  مطااالعااات 

 تشخیص، درمان و بازتوانی

 فارماکوژنومیکس •

 تعیین و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی  •

ولکولی سریع و مبتنی بر ابزار دقیق  توساعه روش های تشاخیص م •

 برای تشخیص زودهنگام و تعیین پیش آگهی بیماری

 بافت  یو مهندس  یادیبن  یبا استفاده از سلول ها یسلول درمان •

کاارآزماایی باالینی )روشاااهاای درماانی،  • مطاالعاات 

 مداخالت دارویی و غیردارویی(

مطالعات اپیدمیولوژیک برای تعیین بروز، شاایوع، بار  •

 بیماری و عوامل خطر

 مطالعات ارزش تشخیصی •

 مرور سیستماتیک و متاآنالیز  •

 طراحی گایدالینهای بالینی •

 مطالعات کیفی •

 الگوی تغذیه •

 سالمت دهان و دندان •

 سالمت روان •

 (SDHسالمت )  یاجتماع  یکننده ها  نییتع •

   یآموزش بهداشت و اصالح سبک زندگ  مداخالت •

 یردمم  یتبادل دانش و مشارکت ها  انتقال، •

 ر یپذ  بیآساا   یگروه ها ییدر سااالمت )شااناسااا  عدالت •

 استان(

 سالمت  یها  یفناور  یاثر بخش  نهیهز •

 مطالعات مبتنی بر جمعیت •

 نرم افزارهای تحت وب ثبت پیامدهای مرتبط به سالمت •

 مل خطر محیطی و شغلیعوا •

 سرطان های شایع )گوارش، پستان و  ریه(  2

3 
بیماریهای عفونی شایع )سل، هپاتیت، تب  

 (، آنفوالنزا19سالک، کووید مالت،  

 خود را تعیین نمایند. مثال:   عنوان پژوهش، "حیطه های پژوهش"و یکی از  "اولویتهای پژوهشی": پژوهشگران محترم می توانند با ترکیب یکی از راهنما

 با میزان پاسخ به درمان در بیماران مبتال به سل X: بررسی ارتباط بیومارکر "حیطه علوم پایه"با  "اولویت بیماری سل"ترکیب  -1

 :  بررسی شیوع و عوامل مرتبط با شکست درمان در بیماران مبتال به سل"حیطه بالینی "با  "اولویت بیماری سل"ترکیب   -2

 ر کاهش بار بیماری سل در جامعهد Xمداخله  هزینه اثربخشی : بررسی "HSRحیطه "با  "اولویت بیماری سل"ترکیب   -3



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

 تحقیقات و فناوری معاونت 

 19اختصاصي کوويد  موضوعات اولويت هاي پژوهشي  -2 جدول
 های مبتنی بر تحقیق و توسعه در زمینه واکسنالین اول: طرح

 به واکسیناسیون   جامعهتحقیق در زمینه عدم استقبال  .1

 مقایسه میزان بستری و مرگ و میر رده های سنی مختلف قبل و بعد از واکسیناسیون   .2

 بررسی دالیل آلوده شدن مجدد کادر درمان پس از واکسیناسیون و بررسی کیفیت واکسن ها  .3

 واکسن های مصرفی تفاوت در میزان مرگ و میر بین دوز اول و دوز دوم انواع  .4

 ها ارزیابی کنترل کیفی واکسن .5

 تعیین میزان اثربخشی و مدت زمان ایمنی در واکسیناسیون کادر درمان .6

 های مبتنی بر تحقیق و توسعه در زمینه درمانالین دوم: طرح

 19در بیماران مبتال به کووید  بررسی طوالنی مدت عوارض دارویی مصرف شده .1

 بررسی وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی قبل و بعد از دوران کووید   .2

 (  و جهش ها  بررسی وضعیت مقاومت داروهای ضد ویروسی )بررسی سطح مولکولی .3

 بینی میزان مصرف در پیک های بعدی بررسی میزان مصرف داروهای مختلف در درمان بیماری کووید و پیش .4

   های مختلفهای درمانی در گروهکارایی روش .5

 بررسی وضعیت بیماران مبتال به موکورمایکوز ناشی از مصرف کورتون .6

 تعیین یا مقایسه میزان استرس شغلی در زمان پاندمی کوید و مقایسه آن با قبل از همه گیری و مشابه آن  .7

 ی ) ویژه، عادی و اوؤزانس و ..( بررسی میزان کیفیت خدمات ارائه شده در بیماران بستری در بخشها .8

 بررسی میزان مهارتهای ارتباطی و رفتاری در پرسنل درمانی با بیماران مراجعه کننده با تشخیص کووید .9

 های مبتنی بر پیشگیری از بروز کرونا الین سوم: طرح

   بررسی وضعیت حد تحمل سیستم مراقبت و درمان بیمارستانی بیماران .1

 در بیماران کووید و افزایش مصرف در جامعه Opiumبحران مصرف  .2

   های موجودمدل سازی الگوی کرونا در منطقه به منظور پیش بینی پیک های بعدی با توجه به جهش .3

های بازگشایی مجدد در شرایط واکسیناسیون  های مختلف ضدعفونی و پیشگیری در اماکن شلوغ: راهبررسی مدل .4

 درصد 75کمتر از 

 دازی سیستم های تسویه هوا برای مراکز تجمعی ارزیابی و راه ان  .5

اقدامات حمایتی در بیماران مبتال به کووید و خانواده های مبتنی بر تحقیق و توسعه در زمینه الین چهارم: طرح

 آنها

 های توانبخشی بیماران بهبود یافته  بررسی راه .1

 بررسی دالیل مرگ و میر در رده های سنی مختلف .2

  تفاوت در پیامد بیماران با شرایط و درمان مشابه: بررسی سطح ژنتیکی افراد و ارتباط آن با بیماریبررسی دالیل  .3

 ( های توانبخشی کادر درمان )بررسی وضعیت روانی، جسمانی، و اجتماعی کادر درمانبررسی راه .4

 بررسی تغییر الگوی مصرف ماسک یا کاربرد روشهای متفاوت محافظت شخصی در برابر ویروس .5

 

 

 


