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 و اهداف  مقدمه

رطان، کنتژرل سژ در زمینژةپژژوه  هژاي کژاربردي  ةموریت خود در توسعأدر راستاي م ،سرطان کنترل نیکوکاري ملی بنیاد

اعتبژار مژککور  ةپژوهانژ .ارائژه مژی دهژد اعطژاي پژوهانژهدر قالژ  را تحقیقاتی  و پایان نامه هاي پروژه هاحمایت از فراخوان 

در سژطوح شژور کاولویت هژاي بیماریاژاي سژرطانی مرتبط با تحقیقاتی  پروژه ها و پایان نامه هايکلیة به  است کهتحقیقاتی 

در  .مژی شژود اعطژا  ، و محققین، فلوشیپفوق تخصصی ، رزیدنتی،(PhD)ي عمومی، کارشناسی ارشد، دکتر تخصصی دکترا

مژی تژال    ،در کشور انشجویی مرتبط با اولویت هاي بیماریااي سرطانیپروژه هاي تحقیقاتی/دضمن حمایت از  این فراخوان

کنتژرل  ابژ بطاقژدامات و فعالیتاژاي مژرت ةتوسژعگستر  و  واسطة ، بهتولید دان  و توانمند سازي دانشجویان همگام با شود

نتیجتاً منجژر  ، ودفراهم گردحمایتی و تسکینی سرطان  هاي درمانی،کیفیت مراقبتو بابود  ارتقا موجبات ، سرطان در کشور

هژا ه نتژایج ننهایی است کپژوه  لکا اولویت این فراخوان .دشو کشوردر  بیماریااي سرطانیمناس  تر درمان  پیشگیري وبه 

ظژام کنتژرل نمژدیریت  ، و نتیجتژاًبابژود بخشژدرا ر شوکنترل سرطان در کتم هاي سو سیروشاا کارایی به گونه اي تواند می

 کنتژرل وکارينیک ملی بنیادکه درخواست پژوهانه از  یمحترمدانشجویان محققین و . باینه نماید را سرطان در سطوح مختلف

 درسن بژه بنیژاد رسژمی سژایت وب در را فراخژوان دسژتورالعم را دارند، الزم است قبژ  از ارسژال طژرح خژود ایژن  سرطان

(http://web-sa.ir/ )پسژت ریژقط از خژود طرح ارسال به نسبت الزم، مدارک و مستندات تکمی  با و کرده مطالعه دقت با 

  .نمایند داماق 1396 ماه بامن اول تا حداکثر( grant@web-sa.ir) ندرس به سرطان کنترل نیکوکاري ملی بنیاد الکترونیک

 تحقیقاتی مشمول این فراخواناهداف اصلی 

  پیشگیري اولیه، تشخیص زودرس،غربالگري(پیشگیري از سرطان هاي قاب  پیشگیري( 

 درمان سرطان ها 

  مراقبت و حمایت هاي تسکینی از بیماران سرطانی 

  سرطان در کشوربابود بخشی نظام کنترل 
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    1 مشمول این فراخواناولویت های تحقیقاتی 

 تال به سرطان ان مبنموز  بیمار 

 در ارتباط با انواع سرطان نموز  عمومی مردم 

 ن در ارتباط با سرطاننموز  کادر باداشتی و پزشکا 

 حمایت هاي تسکینی و مراقبتی از بیماران سرطانی  ارائة 

   خطر سرطان در ایراناپیدمیولوژي و تعیین عوام 

 مدیریت و توسعه برنامه ملی کنترل سرطان در کشور 

 ارزیابی و نظارت بر برنامه ها و فعالیتااي درمانی، نموزشی و تحقیقاتی مرتبط با کنترل سرطان در کشور 

  اپیدمیولوژي، ژنتیک و ملکولی، رو  هاي تشخیص نوین، و...(علوم پایه( 

  بیماریااي سرطانی در ایرانعوام  اجتماعی مؤثر بر 

  مشمول این فراخوان دانشجویی پایان نامه هایضوابط و مقررات 

 کارشناسژی ارشژد، دکتژر تخصصژی ي عمژومیدکتژراتحقیقاتی سطوح  و پایان نامه هاي پروژه ها ،(PhD) ،

  با موضوع مرتبط با یکی از اولویت هاي سژرطان شناسژی کژه بژه تصژوی ، فلوشیپرزیدنتی و فوق تخصصی

 . رسیده باشدمرکز نموزشی مربوطه گروه مربوطه در 

  منافاتی با مقررات داخلی مرکز نموزشی مربوطه نداشته باشد. بنیادانجام قرارداد با این 

 اداشژت، ب ینتأییژد و مصژوب وزارتژمژورد  قژانونی و مکهبی، ،حرفه اي اخالقی، مبانی و اصول مطابق با کلیه

  .باشد و علوم، تحقیقات، و فناوري درمان، و نموز  پزشکی

 .پژوهانه بر اساس پروپوزال و خدمات تخصصی ذکر شده در نن صرف انجام پژوه  شود 

  مرات  به صژورت شژفاف درصورتیکه از منابع دیگر هزینه اي براي اجراي طرح دریافت شده است، الزم است

 . گردد به صورت دقیق مشخصسرطان  نیکوکاري ملی و نحوه هزینه کرد پژوهانه بنیاد ذکر شده

                                                           
نظر مجري  موارد عنوان شده قرار ندارد ولي ازتبصره: در صورتيکه پروژه تحقيقاتي در ذيل  1

تلقي مي شود، در صورتيکه مجري در طرح خود به صورت  ی در زمينۀ سرطانيک ضرورت مهم کشور

متقاعد شود، امکان سرطان  کنترل نيکوکاری ملی بنيادروشن به اين ضرورت اشاره کند و 

 . داشتخواهد وجود پرداخت پژوهانه 
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 پژوهانه افت یط دریشرامحققین واجد 

  مراکژز مؤسسژات و شژام   هشژناخته شژدکژز نموزشژی امرمشژخص بژه  یبا وابسژتگ دانشجویان محققین و

 .ها گاهدانش ، همچنینتحقیقاتی

 انهپژوهنحوة پرداخت 

 شد: خواهدرداخت سه مرحله به صورت ذی  پ  یافته به طرح طیص یمبلغ تخص 

  عقد قرار داد به عنوان پی  پرداخت.و پروپوزال  یی  ناایتصوفاز اول: پس از 

   :پس از ارائه و تایید گزار  میانیفاز دوم.  

 :طرح ییگزار  نااپس از تایید  فاز سوم.  

 انتشار نتایج تحقیقضوابط و مقررات 

  و   ،هاشژتدعلمی از نتایج طژرح ضژرورت  ةیک مقالحداق  و چاپ اتمام طرح و ارائه گزار  ناایی، تایه پس از

یه شژده در نمابین المللی  مجالت علمی معتبر داخلی یایکی از از  نامة پکیر  ننقسط نخر پرداخت پی  نیاز 

Pubmed ،ISI ،یا/و Scopus می باشد . 

 زبان سژاده و  بهکلمه و  1000را در  خالصه طرح و نتایج ننباید  دانشجومحقق یا گزار  پایانی طرح،  همراه با

نژوان عارسال کند. گژزار  طژرح بژه زبژان عمژوم مژردم بژه سرطان  نیکوکاري ملی بنیادنوشته و به قاب  فام 

د تژا منتشژر خواهژد شژسرطان  نیکوکاري ملی بنیاددستاورد مام طرح همراه با شناسنامه طرح در وب سایت 

 مورد استفاده عموم مردم و بیماران قرار گیرد. 

  نیکوکژاري ملژی دبنیا نامباید  ننهر گونه انتشار نتایج ناشی از  به طور کلی طرح وو مقاالت  گزار  ها کلیةدر 

 . درج شوددر بخ  تشکر و قدردانی اعالم می شود  دانشجوبه  بنیادطرح که توسط این  ةشمار وسرطان 

 و اعالم نتایج ارسال طرح هانحوة 

 بصژورت  بامژن مژاه اولپروپوزال باید تژا تژاری  خالصة و  جات رسیدگی به درخواست پژوهانه فرم درخواست

  ند.ارسال شو( grant@web-sa.ir :سرطان )به ندرس نیکوکاري ملی بنیادایمی   ندرس الکترونیک به
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 رسیدگی نخواهد شد.در این مرحله  ارسال شوند اول بامن ماه زبه مدارکی که پس  ا  

  م خواهنژد اعژال پژوهانه، پروپوزالااي واجد شرایط دریافت 1396 اسفند ماهپس از بررسی دقیق درخواستاا طی

 شد.

 الکترونیا  آدرس طریا  از تنهاا فراخوان، این با مرتبط سؤاالت یا ابهامات به پاسخگویی grant@web-sa.ir 

  .پذیرد می انجام

 مورد نیازمدارک 

  سژایت  پیشژناادي موجژود در تبژر اسژاس فرمژ پایان نامة دانشجوییپروژة تحقیقاتی یا پروپوزال فرم خالصة

(grant@web-sa.ir ) یا یکی از فرمت هاي مورد تأیید وزارت باداشت یا مراکز تابع 

 ایژان پدر خصوص تصژوی   (ده/گروهدانشکدانشگاه/مراکز تحقیقاتی/ مؤسسات تحقیقاتی/نموزشی ) مرکزة مصوب

 نامه ارسالی

  شده  حاوي سوابق علمی و تحقیقاتی و مقاالت و کتاب هاي منتشر ي دانشجواستاد راهنمامحقق یا رزومة 

 مصوبه کمیته اخالق دانشگاه/موسسة تحقیقاتی 

 توسط شوراي پژوهشی بنیاد ملی نیکوکاري سرطانفرم کام  پروپوزال پس از تأیید ارسال 


