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بسمه تعالي
نظام نامه مدیریت پژوهش در مؤسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوری اسالمي ایران
بر اساس اساسنامه و ماموريت مؤسسه ملي تحقيقات سالمت ،تضمين کيفيت نتايج حاصل از تحقيقات ،بهره مندي حداکثري از ظرفيت هاي
علمي و نخبگان پژوهشي کشور و پاسخگويي مناسب به مديران و سياستگذاران نظام سالمت جزء وظائف اصلي مؤسسه به شمار مي آيد .به
منظور اجرايي کردن اين وظائف "نظام نامه مدیریت پژوهش در موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوری اسالمي ایران" به
شرح زير به تصويب هيات امناي موسسه رسيد.
ماده -1دامنه طرح های مؤسسه ملي
دامنه طرح هاي مصوب عموما در سطح ملي ،يا با کاربرد ملي بوده ،که با سفارش ذينفعان (به ويژه واحدهاي مختلف وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي) يا در راستاي تحقق رسالت و اهداف مؤسسه ملي تحقيقات سالمت مي باشد .مرجع تصميم گيري درباره ضرورت انجام اين
طرح ها شوراي پژوهشي مؤسسه مي باشد.
ماده  -2فرایند سفارش اجرای طرح تحقيقاتي به مؤسسه ملي
مؤسسه ملي تحقيقات سالمت به روش هاي ذيل سفارش طرح هاي پژوهشي پيشنهادي را دريافت و بررسي مي نمايد:
 .1دريافت عناوين پيشنهادي مورد نياز از سوي معاونت ها ،سازمان ها و موسسات وزارت متبوع،
 .2دريافت طرحهاي پيشنهادي از سوي ساير سازمانها و دستگاهها،
 .3دريافت طرح هاي پيشنهادي از سوي محققين شاغل در مؤسسه ملي تحقيقات سالمت.
ماده  -3تعامل مؤسسه ملي با معاونت ها ،سازمان ها و موسسات وزارت بهداشت/سایر سازمان ها
به منظور تعامل حداکثري مؤسسه ملي با معاونت ها ،سازمان ها و موسسات وزارت بهداشت و ساير سازمانهاي سفارش دهنده ،در زمان انجام
سفارش پژوهش موارد زير بايستي مورد توجه قرار گيرد:
 .1اعالم عناوين پژوهشي به مؤسسه ملي از طريق معاون وزير يا رييس سازمان/مؤسسه مربوطه با ذکر سقف اعتبار هر عنوان و منبع
تامين آن.
تبصره  .1مؤسسه مي تواند به نمايندگي از طرف معاونت و سازمان/مؤسسه مربوطه برآورد هزينه نمايد.
تبصره  .2فرايند ارزيابي متدولوژي و هزينه هر پروپوزال توسط مؤسسه ملي (در حد سقف تعيين شده) انجام خواهد شد.
 .2ارسال عنوان مورد نياز به همراه فرم تعريف پروژه پژوهشي ( )RFPمربوطه که در فرمت مورد تاييد مؤسسه نوشته شده باشد.
تبصره  .3مؤسسه ملي در صورت نياز ،براي تدوين فرم تعريف پروژه پژوهشي ( )RFPمي تواند مشاوره الزم را به واحد سفارش
دهنده ارايه دهد.
تبصره  .4هيچ يک از مسئولين و مستخدمين معاونت ،سازمان/مؤسسه سفارش دهنده نمي توانند مجري يا همکار اصلي طرح
پژوهشي درخواست شده باشند .در خصوص طرح هاي سفارش وزارت بهداشت منظور کارکنان شاغل در اداره کل ذيربط مي باشد.
ماده  -4منابع مالي مؤسسه
منابع مالي مورد نياز مؤسسه ملي به طرق ذيل تامين مي گردد:
 .1در خصوص طرح هايي که به سفارش معاونتهاي وزارت بهداشت يا ديگر سازمان ها و موسسات اجرا مي شود ،محل تامين
واحد سفارش دهنده مي باشد.
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تبصره  .5به منظور تامين خدمات نظارتي و پشتيباني حداکثر مبلغ  10درصد از بودجه هاي در نظر گرفته شده با تشخيص رييس
موسسه (اضافه بر مبلغ مصوب) به عنوان هزينه مديريت پژوهش در نظر گرفته مي شود و صرف هزينه هاي مرتبط با کارشناسي
هزينه و متدولوژي ،داوري ها و نظارت طرح ها مي شود که توسط معاونت ،سازمان و مؤسسه سفارش دهنده تامين مي شود.
 .2در خصوص طرح هايي که مؤسسه ملي تحقيقات سالمت در راستاي اجراي رسالت و اهداف خود اجرا مي کند ،محل تامين
بودجه از محل بودجه اختصاصي مؤسسه است.
ماده  – 5فراخوان عناوین طرح های پژوهشي مورد نياز معاونت ها ،سازمان ها/موسسات وزارت بهداشت و سای ر
سازمانها و انتخاب مجری
طرح هاي مؤسسه ملي تحقيقات سالمت به سه شيوه فراخوان عام ،فراخوان محدود و عدم فراخوان با تشخيص شوراي پژوهشي مؤسسه واگذار
مي گردند.
.
 .1فراخوان عام:
مؤسسه در اين شيوه تالش مي کند تا با استفاده از يک يا چند ابزار زير حداکثر اطالع رساني به پژوهشگران کشور به عمل آيد.
الف -اعالم در وب سايت مؤسسه ملي،
ج -ارسال فراخوان به دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور و ساير مراکز تحقيقاتي،
د  -ارسال فراخوان به مديران کل حوزه مرتبط در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي (در صورت لزوم)،
ه  -ارسال حسب مورد به ساير مراکز مرتبط (در صورت لزوم).
 .2در فراخوان محدود عنوان و فرم تعريف پروژه پژوهشي ( )RFPبه حداقل دو موسسه يا سازمان تحقيقاتي يا شخص حقيقي که با
تصويب شوراي پژوهشي موسسه در حيطه مورد نظر توانمند هستند ،ارسال مي گردد و از آنان براي ارسال پروپوزال تا زمان معين
دعوت مي شود.
 .3طرح هايي که اجراي آنها فوريت زماني دارد ،و يا بر اساس نظر شوراي پژوهشي مؤسسه فرد حقيقي و يا نهاد حقوقي خاصي بهتر
است مجري آن شود ،بدون فراخوان به محققين واجد شرايط يا مراکز تحقيقاتي مرتبط واگذار مي گردد .بعضي از مصاديقي که
شوراي پژوهشي مؤسسه بدون فراخوان طرحي را واگذار مي نمايد به شرح ذيل هستند:
الف -فوريت اجراي پروژه،
ب -محدود بودن بودجه طرح به نوعي که با تشخيص شورا طي کردن فرايند فراخوان مقرون به صرفه نباشد.
ج -برتري بارز يک مجري حقيقي يا حقوقي (همانند يک مرکز تحقيقاتي موفق در حيطه مورد مطالعه و يا سازمان آمار کشور و)...
با توجه به سوابق تحقيقاتي آن و با تشخيص شوراي پژوهشي مؤسسه.
پروپوزالهاي دريافت شده به هر يک از سه شيوه فوق در شوراي پژوهشي موسسه مطرح و يکي از آنها انتخاب شده و به تصويب شورا مي رسد.
شوراي پژوهشي موسسه در عدم پذيرش همه پروپوزالهاي دريافت شده مختار است.
ماده  .6ارایه و بررسي طرح های پژوهشي از سوی محققين شاغل (اعم از اعضای هيات علمي و یا کارشناسان و
محققين) مؤسسه ملي تحقيقات سالمت
به منظور بهره مندي از ظرفيت گروه هاي تحقيقاتي و پژوهشگران مؤسسه  ،مؤسسه مي تواند در چارچوب برنامه هاي مؤسسه و با مصوبه
شوراي پژوهشي مؤسسه ،طرح هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي و محققين مؤسسه را تصويب نمايد.
 .1دامنه و حيطه طرح هاي پيشنهادي:
الف :مؤسسه ملي تحقيقات سالمت هر ساله بر اساس رسالت و برنامه بلند مدت خود فهرست پيمايش هاي ملي خانوار و
پژوهشهاي مرتبطي را که در آن سال بايستي اجرا شوند ،تعيين مي کند .در اين بين ممکن است براي تکميل اطالعات ،نياز به

3

اجراي پژوهش هاي کاربردي مشخصي باشد ،که با تصميم و نظر رئيس مؤسسه و تاييد شوراي پژوهشي مي توان آنها را به اعضاي
مؤسسه واگذار کرد.
 .2روند ارايه و بررسي:
کليه طرح ها در فرم طرح هاي پيشنهادي مؤسسه در قالب طرح هاي پژوهشي مؤسسه ارائه شوند .بررسي طرح بر اساس روال
معمول مؤسسه در قالب کارشناسي اوليه و پژوهشي انجام مي پذيرد.
تبصره  .6حداکثر سقف بودجه هر طرح برابر با سقف معامالت کوچک ساالنه است.
ماده  – 7تضمين کيفيت
به منظور تضمين کيفيت طرح هاي پيشنهادي به مؤسسه ملي ،مراحل ذيل براي کليه طرح ها انجام مي گيرد :کارشناسي اوليه (متدولوژي و
هزينه) ،بررسي در کميته هاي فني و شوراي پژوهشي ،و نظارت بر حسن اجراي طرح .
 .1کارشناسي اوليه (متدولوژي و هزينه):
الف -تيمي از کارشناسان مجرب در زمينه متدولوژي تحقيقات و همچنين برآورد بودجه طرح هاي پژوهشي توسط مديريت پژوهشي
انتخاب و با تاييد رئيس مؤسسه داوري طرح هاي پيشنهادي را بر عهده دارند.
ب -طرح هاي پيشنهادي پس از ارائه به مؤسسه ،به داور /داوران ارسال مي شود و نتايج آن به مجري طرح اعالم مي گردد .مجري
موظف است قبل از مطرح شدن طرح در جلسه شوراي پژوهشي اصالحات مورد نظر داور/داوران را انجام داده يا پاسخ مکفي ارايه
نمايد.
ج -در خصوص طرح هاي منتخب (مانند پيمايشهاي ملي يا طرح هاي ارزيابي فناوري سالمت) که نياز به داوري تخصصي دارند،
مسير کارشناسي و داوري از طريق کميته هاي فني که اعضاي آن با نظر رئيس مؤسسه انتخاب مي شوند انجام خواهد گرفت .نظرات
اين کميته ها جنبه مشورتي داشته و شوراي پژوهشي در رد يا قبول اين نظرات مختار است.
د -حداقل و حداکثر هزينه کارشناسي توسط مديريت پژوهشي ساالنه تعيين شده و به ازاي هر طرح ،پس از تاييد هيات رئيسه
مؤسسه در دامنه تعيين شده قابل پرداخت خواهد بود.
 .2بررسي و تاييد در شوراي پژوهشي:
الف -کليه پروپوزال هاي دريافتي در شوراي پژوهشي مؤسسه مصوب مي شوند .حسب مورد شوراي پژوهشي مي تواند براي کمک
به تصميم گيري از نظرات داور (يا داوران) يا کميته هاي فني مربوطه استفاده کند.
ب -مديريت پژوهشي قبل از برگزاري جلسات شورا پروپوزال طرح ها را براي کليه اعضاي شورا ارسال مي کند .جمع بندي نظرات
اعضاي شورا در خصوص هزينه و متدولوژي طرح از طريق مديريت پژوهشي به مجري اعالم مي گردد.
ج  -عقد قرارداد با مجريان پس از تصويب طرح در شوراي پژوهشي و تاييد کميته اخالق صورت مي گيرد.
توضيح :به منظور رعايت و بکارگيري اصول و موازين اخالقي در پژوهش هاي علوم پزشکي و حفاظت از آزمودني هاي انساني در
تحقيقات علوم پزشکي و استفاده از نظرات صاحبنظران ح يطه هاي مختلف علوم زيستي ،کميته سازماني اخالق در پژوهش هاي
علوم پزشکي در مؤسسه ملي تحقيقات سالمت از تاريخ  1395/5/17بصورت رسمي و بر طبق دستورالعمل وزارت متبوع شکل گرفته
است .کليه طرح هاي مصوب شوراي پژوهشي در اين کميته مطرح مي شوند و جهت عقد قرارداد بايستي تاييديه کميته اخالق را
داشته باشند.
 .3نظارت بر اجرا و گزارش دهي طرح هاي مصوب:
الف -به ازاي هر طرح ،پس از تصويب و عقد قرارداد ،ناظر (ناظرين) از بين محققين برجسته و مرتبط با موضوع طرح به پيشنهاد
مديريت پژوهشي و تاييد رئيس مؤسسه تعيين مي گردد.
ب -ناظر (ناظرين) موظف به بررسي گزارش هاي مياني ،نهايي طرح و تکميل دقيق فرم نظارت با ذکر جزييات ب ه ازاي هر گزارش
مي باشد.
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ج -نظارت اجراي طرح هاي مؤسسه ملي در حين اجرا و پس از اتمام طرح بر اساس بررسي گزارش هاي مياني و نهايي ارايه شده
توسط مجري انجام مي گيرد .حيطههاي نظا رت ،بررسي همخواني روش اجرا با پروپوزال مصوب ،رعايت جدول زمانبندي و
مالحظات مربوط به ترجمه و کاربست دانش حاصله از پروژه مي باشد.
د  -مجري موظف است نظرات ناظر را در گزارش اعمال نموده و يا پاسخ مکفي ارايه نمايد .در صورت اختالف نظر بين مجري و
ناظر ،با نظر رئيس مؤسسه ناظر دوم تعيين مي شود.
ه  -حداقل و حداکثر هزينه نظارت به ازاي هر طرح ،به پيشنهاد مديريت پژوهشي و تاييد هيات رئيسه مؤسسه قابل پرداخت مي
باشد.
تبصره  .7مبلغ نظارت در قرارداد في مابين مؤسسه ملي و مجري ذکر شده و به جمع بودجه مصوب اضافه ميگردد .پس از اعمال
کسورات قانوني به ناظر پرداخت مي گردد.
تبصره  .8در صورت نياز به تعيين ناظر دوم ،تا سقف مبلغ تعيين شده براي نظارت اول ،براي انجام نظارت دوم در نظر گرفته شده و
به جمع بودجه مصوب اضافه ميگردد .پس از اعمال کسورات قانوني به ناظر پرداخت مي گردد.
تبصره  . 9در خصوص طرح هايي که نظارت آنها به کار فيلد و بازديد ميداني نياز دارد ،با تاييد شوراي پژوهشي نظارت در قالب
پروپوزال جداگانه صورت مي گيرد .پروپوزال نظارت پس از داوري هزينه و متدولوژي از طريق مديريت پژوهشي ،به شوراي پژوهشي
ارائه ميگردد و پس از تصويب شورا به روال ديگر طرح هاي پژوهشي مصوب با ناظر (مجري پروپوزال نظارت) عقد قرارداد ميگردد.
نظارت خود اين طرح هاي نظارت بر عهده مديريت پژوهش مؤسسه خواهد بود.
ماده  – 8کاربست نتایج
تسهيل و تقويت ارتباط بين توليدکنندگان دانش و تصميم گيرندگان از کارکردهاي اصلي مؤسسه ملي تحقيقات سالمت است تا از اين راه امکان
و احتمال به کارگيري نتايج تحقيقات افزايش يابد .در اين راستا توجه به موارد ذيل ضروري است:
.1
.2

.3

.4

.5
.6

مجريان طرح ها به منظور حصول اطمينان از کاربست نتايج تحقيقات خود ملزم به ارائه خالصه هاي سياستگذاري ،ارائه نتايج در
قالب سمينار و کارگاه ،جلسات حمايت طلبي رودرو و برگزاري نشست اختصاصي و ارائه مقاله با توجه به نوع و گستره طرح هستند.
کليه طرحهايي که در مؤسسه ملي تحقيقات سالمت مصوب مي شوند بايد در ابتدا و در مرحله تصويب نحوه کاربست نتايج خود را بر
اساس موارد مندرج در فرم تعريف پروژه پژوهشي ( )RFPمشخص کنند و هزينه آن را در پروپوزال پيش بيني نمايند .تسويه حساب
طرح ها منوط به اجراي فرمت تعيين شده کاربست نتايج مي باشد.
طرح دهندگان موظفند در هر موردي که نتايج يا گزارشهاي طرح خود را بصورت انتشار مقاله ،کتاب و يا گزارش و از اين قبيل براي
مراجع مربوطه و يا مجالت مختلف داخلي يا خارجي ارائه مي نمايند ،جملهاي مبني بر اينکه «اين تحقيق با حمايت مؤسسه ملي
تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران ،دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام پذيرفته است» را همراه با شماره و ساير مشخصات
طرح قيد نمايند .در غير اين صورت حق هرگونه پيگيريهاي بعدي براي مؤسسه محفوظ خواهد بود.
کليه طرح هاي مصوب مؤسسه که اقدام به جمعآوري داده مي نمايند ،بايد داده ها (داده هاي خام و تحليلي) را در زمان تسويه
حساب در قالب مشخص شده توسط مديريت پژوهش تحويل مؤسسه بدهند .تسويه حساب کامل طرح ها منوط به تحويل داده ها
مي باشد.
انتشار داده طرح هاي اجرا شده و بهره برداري از آنها بر اساس شيوه نامه دسترسي به دادههاي پيماشهاي حوزه سالمت مؤسسه
ملي تحقيقات سالمت ( مصوبه شوراي پژوهشي مؤسسه) صورت مي گيرد.
مجريان طرح ها موظفند مواردي را که کميته اخالق مؤسسه در خصوص نحوه انتشار نتايج به آنها متذکر مي گردد ،رعايت نمايند.

این نظام نامه در  8ماده و  9تبصره در تاریخ  97/12/5در هيات امنای مؤسسه به تصویب رسيد و جایگزین الحاقيه
آیين نامه پژوهشي مؤسسه مي گردد و از تاریخ تصویب مالک عمل مؤسسه خواهد بود.
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