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 و اهداف  مقدمه

خصيص داده ت تحقيقاتی بودجهمتأسفانه  است، یسرطان بيماریهای از ناشی مير و مرگ اصلی عامل ریه سرطان اینکه عليرغم

 سازمان بودجها لذ. است کمتر بسياردر بسياری از کشورهای جهان از جمله ایران نسبت به سایر سرطانها  این بيماریشده به 

طی سال  ملی نيکوکاری سرطان در صدد است بنياد. می باشد حياتی بسياردر مورد این دست بيماری ها  دولتی غير های

جوان و  نمحققا ترین درخشان و بهترینتحقيقاتی سرطان ریه با تمرکز بيشتر بر روی  بودجهمين تأ در اساسی نقشی1400

  .نموده، مفهوم مواجهه و کنترل سرطان ریه را در ایران تغيير دهد ایفانوآور 

 تجهيزاتی، ،اپيدميولوژیک دارویی، بالينی، خدماتدر زمينه های  نوآورانه های پروژهاز  وسيعی طيفشامل پژوهانه حاضر 

 متوجه یتعهد هيچگونه طرح خالصه ارسال می گردد. ریه سرطانمؤثر در جهت کنترل  های حيطه سایر و فناوری، تشخيصی،

 بعد، ةحلمر در موضوع پذیرفتن صورت در.  نمود نخواهدسرطان  کنترل نيکوکاری ملی بنياد/سرطان کنترل تحقيقات مرکز

سرطان  لکنتر نيکوکاری ملی بنياد/سرطان کنترل تحقيقات شورای پژوهشی مرکز مجمع در و درخواست طرحکامل  پروپوزال

 دراضر را ح دستورالعملاز ارسال طرح خود  پيش، الزم است عالقمند به شرکت در این فراخوانمحققين   .شد خواهد مطرح

 به نسبت ،الزم مدارک و مستندات تکميل با و کرده مطالعه دقت با( https://web-sa.ir) آدرس به بنياد رسمی سایت وب

 تا ثرحداک( grant@web-sa.ir) آدرس به سرطان کنترل نيکوکاری ملی بنياد الکترونيک پست طریق از خود طرح ارسال

  .نمایند اقدام 1400 ماه تير 1 شنبهسه پایان وقت اداری 

 مشمول فراخواناهداف اصلی 

 ویی،دار بالينی، خدمات مختلف های حوزه در می تواندارائه شده  تحقيقاتی های طرح یپژوهش موضوعات 

 اشد.ب ریه سرطان زمينة در نوآورانه های حيطه سایر و ،فناوری تشخيصی، تجهيزاتی، ،یاپيدميولوژیک

  و/یا گزارش ،محصول توليد ،اکتشاف اختراع، ابداع، نوآوری، بر ناظرارائه شده الزم است  پژوهشی های طرح 

  باشد. تحقيقاتی فاخر به تشخيص شورای پژوهش

 برسد بثمر سال دو حداکثر مدت درپژوهشی ارائه شده الزم است  های طرح. 
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 مشمول فراخوانعناوین پژوهشی 

 موقع به تشخيص برای غربالگری و پيشگيری .1

 نقش NGS گيری اندازه و Circulatory Tumor Cells درمان مونيتورینگ و تشخيص در 

 جدید بيومارکرهای شناسایی 

 بهبود و توسعة روشهای درمانی .2

 درمان و تراپی سل نقش NK متاستاتيک ریه کانسر به مبتال بيماران در 

 ایمونوتراپی نوین های درمان نقش(CPIs)پاتولوژی در SCLC و NSCLCمتاستاتيک 

 ریه ادنوکارسينوم متاستاتيک و ادجوانت ستينگ در تراپی تارگت درمانهای نقش 

  ریه سرطان مرسوم درمانی های روش نسبت به مقاومت و حساسيت های مکانيسمشناسایی 

 درمان تحت بيماران در بيماری پيشرفت از ممانعت برای مکمل یا جایگزین روش  

 يمارانب در بيماری عود احتمال ودرمانهای رایج  اثر ميزان بينی پيش برای بيومارکرها شناسایی 

 درمان تحت

 جانبی عوارض کاهش برای درمانی راهکار شناسایی  

  مشمول فراخوانضوابط و مقررات 

 باشد حاضر فراخوانمشمول  اصلی اهدافبا موضوع مرتبط با یکی از  ی تحقيقاتیپروژه ها . 

 طرح های چند مرکزی در اولویت هستند 

  ه باشد.مربوطه نداشت و/یا تحقيقاتی منافاتی با مقررات داخلی مرکز آموزشی بنيادانجام قرارداد با این 

 قانونی و بی،مذه ،حرفه ای اخالقی، مبانی موازین و ،مطابق با اصولطرح ارائه شده  نوآوری و پژوهش ضوابط ةکلي 

  .باشد و علوم، تحقيقات، و فناوری بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ينمورد تأیيد و مصوب وزارت

  خدمات تخصصی ذکر شده در آن صرف انجام پژوهش شود.پژوهانه بر اساس پروپوزال و 

 اف ذکر شده درصورتيکه از منابع دیگر هزینه ای برای اجرای طرح دریافت شده است، الزم است مراتب به صورت شف

 سرطان به صورت دقيق مشخص گردد.  نيکوکاری ملی بنياد حمایت مالیو نحوه هزینه کرد 
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 ط یشرامحققین واجد 

 باشد. پيشنهادی موضوعات در ابداعات یا انتشارات و پژوهش سابقه دارای همکاران و مجری 

  راکز ممؤسسات و شامل  هشناخته شد و/یا تحقيقاتی مراکز آموزشییکی از مشخص به  یوابستگمحقق مسئول

 .داشته باشد ها گاهدانش ، همچنينتحقيقاتی

 نحوة پرداخت 

 شد: خواهدرداخت سه مرحله به صورت ذیل پ  یافته به طرح طیص يمبلغ تخص 

  عقد قرار داد به عنوان پيش پرداخت.و پروپوزال  ییب نهایتصوفاز اول: پس از 

   :پس از ارائه و تایيد گزارش ميانیفاز دوم.  

 :تعهدات انجامو  طرح ییگزارش نهاپس از تایيد  فاز سوم.  

 انتشار نتایج تحقیقضوابط و مقررات 

  و چاپ تهيه ه به همرا ،ئه شدهاثبت اختراع و/یا اکتشاف منتج از طرح ار ،رائه گزارش نهاییا طرحاتمام پس از

 امة پذیرشن. 1قسط آخر پرداخت پيش نياز و   ،هضرورت داشت (علمی از نتایج طرحت مقاال سایرمستندات )نظير

مجالت علمی  در یکی از ارائه شده طرح پژوهشی منتج از  علمی ةمقال . نامة پذیرش2، اکتشاف یا/و اختراع ثبت

کلمه به  1000خالصه طرح و نتایج آن در . 3، و  ISIیا /و، Pubmedنمایه شده در بين المللی  معتبر داخلی یا

 . می باشدزبان ساده و قابل فهم 

 ان ساده و به زبکلمه و  1000را در  خالصه طرح و نتایج آنباید محقق ، پژوهشی گزارش پایانی طرح همراه با

نوان دستاورد عارسال کند. گزارش طرح به زبان عموم مردم به سرطان  نيکوکاری ملی بنيادنوشته و به قابل فهم 

د استفاده منتشر خواهد شد تا مورسرطان  نيکوکاری ملی بنيادمهم طرح همراه با شناسنامه طرح در وب سایت 

 عموم مردم و بيماران قرار گيرد. 

  نيکوکاری ملی دبنيا نامباید  آناز  منتجهر گونه انتشار نتایج  به طور کلی طرح وو مقاالت  گزارش ها کليةدر 

 درج شود. در بخش تشکر و قدردانی اعالم می شود  محققبه  بنيادطرح که توسط این  ةشمار وسرطان 
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 و  ینومع تيمالک عینحوه توز طرح پژوهشی بطور مشترک متعلق به بنياد و مراکز تصویب طرح خواهد بود، و

ر طراحی دمتناسب با سهم هر یک از طرفين در پروژه از لحاظ تامين بودجه، ميزان مشارکت طرح  جینتا یماد

 .ودمی شتعيين  ی که مابين طرفين عقد خواهد گردیدقراردادطی علمی و ميزان مشارکت در اجرای پروزه 

 و اعالم نتایج ارسال طرح هانحوة 

  تکميل  به صورت کاملطرح پژوهشی را خالصة فرم  مسئول الزم است محقق ،رسيدگی به درخواستجهت

صورت الکترونيک ب 1400 ماه تير 1 شنبهسه پایان وقت اداری  تاحداکثر  و به همراه سایر مدارک مورد نيازنموده 

  .نمایدارسال ( grant@web-sa.ir :سرطان )به آدرس نيکوکاری ملی بنيادایميل  آدرس به

  هد شد.رسيدگی نخوادر این مرحله  ارسال شوند تاریخ تعيين شده زپس  ابه صورت ناقص، یا به مدارکی که  

  فرم کامل جهت ارسال  واجد شرایط طرح های پژوهشی 1400 تابستانپس از بررسی دقيق درخواستها طی

 شد.اعالم خواهند پروپوزال 

 الکترونيک آدرس طریق از تنها فراخوان، این با مرتبط سؤاالت یا ابهامات به پاسخگویی grant@web-sa.ir 

  .پذیرد می انجام

 مورد نیازمدارک 

  تبر اساس فرم طرح پژوهشی پروپوزال فرم خالصة ( موجود در سایتgrant@web-sa.ir )  

 صویب کننده ت (ده/گروهدانشکدانشگاه/مراکز تحقيقاتی/ مؤسسات تحقيقاتی/) و/یا تحقيقاتی آموزشی کزامرة مصوب

 ، یا ذکر عدم تصویب و/یا حمایت از طرح پيشنهادی یا حامی طرح پژوهشی

  حاوی سوابق علمی و تحقيقاتی و مقاالت و کتاب های منتشر شده مسئول محقق رزومة 

 در صورت تصویب طرح( مصوبه کميته اخالق دانشگاه/موسسة تحقيقاتی( 


