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 شهرك قدس : خیابان ایوانک ، ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی
 تلفن :                                          ۸۸۳۶۳۵۶۰-۸۰ نمابر : ۸۸۳۶۳۸۵۷

http://dme.behdasht.gov.ir                                                  :صفحه الكترونیكی معاونت آموزشی 
http://www.behdasht.gov.ir                                             صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی 

معاون محترم پژوهشی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

رئیس محترم دانشکده ...

رئیس محترم مرکز تحقیقاتی...

رئیس محترم پژوهشکده...

رییس محترم انجمن علمی ...

رییس محترم شبك تحقیقات ...

موضوع :فراخوان سوم طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سالمت 

با سالم و احترام 

مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سالمت در راستای اولویتهای پژوهشی خود و در پاسخ به رفع نیازهای پژوهشهای 
کاربردی مرتبط با سرمایههای انسانی سالمت، آمادگی خود را برای پذیرش طرحهای پیشنهادی در خصوص موضوعات ذیل 
اعالم می دارد. مزید امتنان خواهد بود فراخوان مذکور به شیوه مناسب به اعضای هیات علمی دانشکدهها، پژوهشکدهها، شبکهها، 

مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای مرتیط آن دانشگاه اطالعرسانی گردد. 

عناوین طرحهای پژوهشی 

تعیین شایستگیهای مورد نیاز نیروهای کلیدی سالمت (مراقب سالمت , پرستار و پزشک) در ایران برای مواجهه با  .١
شرایط اضطراری و اپیدمی های مانند کووید ١٩

شناسایی استراتژیهای اثربخش منابع انسانی در دوران کووید ١٩ و پسا کرونا در ایران و کشورهای مختلف .٢

شناسایی ظرفیتها و ضرورتهای تغییر مرزبندی های حرفه ایی (تفویض و جابجایی وظایف بالینی و غیر بالینی بین مشاغل  .٣
مختلف) در اپیدمی کووید ١٩

ارزیابی کارایی و اثربخشی روشهای مختلف تامین منابع انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت  .٤

تعیین شایستگیهای نیروی انسانی در رسته اداری مالی و ارائه الگوی بهینه بکارگیری آنها در مراکز تابعه وزارت بهداشت .٥

امکانسنجی استفاده از سیاستهای جایگزین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت تامین نیروی مورد نیاز .٦
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آینده پژوهی شایستگیهای کلیدی مورد نیاز  مشاغل اصلی نظام سالمت  (پزشکان عمومی و تخصصی, پرستاران و  .٧
نیروهای مراقبت سالمت) با افق زمانی ١٠-١٥ ساله

تعیین میزان معادل تمام وقتی (Full-Time Equivalent) پزشکان متخصص و پرستاران .٨

شرایط شرکت در فراخوان

اعضای هیات علمی و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی, مردم نهاد و خیریه) معتبر داخل و  -١
خارج از کشور می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اجرای طرحها اقدام نمایند. 

پروپوزالهای پیشنهادی بایستی در چارچوب شرح خدمات تعیین شده و بر اساس فرمت پروپوزال مرکز تدوین گردند.  -٢
شرح خدمات مورد انتظار و فرم پیشنهاد طرح از سایت مرکز به آدرس https://chhrrs.behdasht.gov.ir قابل 

دریافت می باشد.
پیشنهاد طرح باید از طریق سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی مرکز و طبق مراحل زیر ارسال شود.  -٣

https://rms-chhrrs.behdasht.gov.ir   ورود به آدرس سامانه -4

ثبت نام در سامانه  در بخش پژوهشگران یا ورود با اکانت موجود قبلی 

تکمیل پروفایل پژوهشگری 

کلیک روی تب ارسال طرح جدید 

انتخاب طرح های مسئله محور فراخوان ٣ 

تکمیل مراحل ثبت پروپوزال  

مهلت ارسال پروپوزال ها، تا ١٤٠٠/٠٦/٣١ خواهد بود. -٥
کلیه پیشنهادهای رسیده ابتدا از نظر تکمیل بودن ارزیابی و سپس طبق فرایند تصویب طرحهای پژوهشی مرکز مورد  -٦

بررسی، قرار خواهند گرفت. 
مبلغ درج شده در فراخوان سقف بودجه قابل پیشنهاد می باشد و هزینه های عنوان شده در شرح پیشنهاد طرح، باید  -٧
دارای توجیه منطقی باشند. الزم به ذکر است در شرایط مساوی طرح هایی مصوب می گردند که هزینه کمتری 

درخواست کرده باشند.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره ٨١٤٥٣٤٢٢  سرکار خانم قاسمی تماس حاصل فرمایید.  -۸
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