فراخوان طرح تحقیقاتی

احتراماً به ا ستح ضار می ر ساند پژوه شگاه دان شهای بنیادین ) (IPMو پژوه شگاه علوم غدد و متابولی سم ) (EMRIپیرو تفاهم
نامه همکاریهای مشترک به شماره  51/691/1956و /531پ غ  51 /مورخ  ،51/66/3اولین فراخوان طرح تحقیقاتی مشترک را
طبق ضوابط و شرایط زیر اعالم می نمایند .بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران گرامی دعوت می گردد طرحهای تحقیقاتی
پی شنهادی خود را مطابق ضوابط اعالم شده حداکثر تا پایان اردیبه شت  79به آدر سی که در ذیل فراخوان تعیین
شده ارسال فرمایند.
حوزه اولویت دار :مطالعات عصب شناختی و رفتاری در حوزه های دیابت ،اختالالت متابولیک و بیماریهای مرتبط
شرایط پذیرش طرحهای تحقیقاتی:
 به منظور توسععه همکاریهای مشعترک ،ضعروری اسعت اسعاتید و پژوهشعگران هر دو پژوهشعگاه به عنوان همکار در
طرحهای تحقیقاتی مشارکت داشته باشند.
 طرحهای تحقیقاتی باید در شورای پژوهشی هر دو پژوهشگاه به تصویب برسند.
 برای هر طرح تحقیقاتی پس از تصویب ،یک ناظر از هر یک از پژوهشگاهها در نظر گرفته خواهد شد.
 طرحهای تحقیقاتی که همکاری مراکز معتبر بین المللی را جلب نمایند در اولویت قرار خواهند داشت.
نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی:
 طرحها به صورت مشترک از سوی دو پژوهشگاه تأمین اعتبار خواهند شد.
 طرحهایی که حامی مالی دیگری غیر از دو پژوهشگاه نیز داشته باشند در اولویت قرار خواهند داشت.
 طرحهایی که همسو با اولویتهای پژوهشی دو پژوهشگاه باشند در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت.
طرحهای تحقیقاتی منتخب عالوه بر حمایت مالی از مزایای دیگری از جمله موارد زیر نیز بهره مند خواهند
شد:
 امکان استفاده از آزمایشگاهها و محیطهای بالینی موجود در دو پژوهشگاه
 امکان بهره مندی از بیوبانک و بانک داده های موجود در دو پژوهشگاه
 امکان بهره مندی از بستر کوهورتها و مطالعات ملی در حال اجرا در دو پژوهشگاه

آدرس ثبت و ارسال طرحهای تحقیقاتی( emri.tums.ac.ir :ورود به سامانه پژوهشیار)
آدرس مکاتبه جهت کسب اطالعات بیشتر( atapoura@gmail.com :دکتر عطااله پورعباسی)
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