ثبــت ،تمدیــد پروانــه و ماننــد آن و ورود بــه بازار
کشــور» و همچنیــن «مطالعــات بالینــی داخلــی
و بینالمللــی» کــه بــا پشــتیبانی شــرکتهای
تجهیــزات پزشــکی انجــام میشــوند و مســتلزم
اخــذ مجــوز ارزیابــی بالینــی (CEA-Clinical
 )Evaluation Autorizationاز اداره کل
تجهیــزات پزشــکی ســازمان غــذا و دارو کشــور
هســتند.
فراینــد و نحــوه دسترســی و اســتفاده از
دادههــای حــوزه ســامت جهــت انجــام
پژوهشهــای مربوطــه
 .8بررســی کارشناســانه مکاتبــات ارســالی از
واحدهــای تابعــه وزارت متبــوع از جملــه:
• دفتــر بازرســی ،ارزیابــی عملکرد و پاســخگویی
به شــکایت
• مدیریــت محتــرم مرکــز مدیریــت پیونــد و
درمــان بیمــاری هــای معاونــت درمــان وزارت
متبــوع
• مرکــز محتــرم حراســت جهــت ســاماندهی
و تعییــن تکلیــف صــدور مجــوز ارســال
نمونههــای زیســتی بــه خــارج از کشــور
 .9برگــزاری جلســات متعــدد کارگــروه وزارتــی
اخــاق در پژوهــش از جملــه:
• برگــزاری  6جلســه کارگــروه وزارتــی اخــاق در
پژوهــش جهــت بررســی مطالعــات کارآزمایــی
ن هــای کرونــا و آنفلوانــزای ایرانی
بالینــی واکسـ 
• بررســی گزارشهــای فــاز میانــی و پروتــکل
مطالعــات کارآزمایــی بالینــی
• امــکان ســنجی رفــع کورســازی گــرو ه هــای
ت کننــده واکســن در مطالعــات
دریافــ 
• امــکان ســنجی ورود اتبــاع خارجــی بــه
مطالعــات واکســن و مشــورت بــا اداره امــور

اتبــاع خارجــی وزارت کشــور
• تصویــب فــاز  3مطالعــه کارآزمایــی بالینــی
واکســن فخــراواک
• تصویــب فــاز  3مطالعــه کارآزمایــی بالینــی
واکســن رازی کووپــارس
• تصویــب فــاز  2مطالعــه کارآزمایــی بالینــی
واکســن نــوراواک
• تصویــب فــاز  1مطالعــه کارآزمایــی بالینــی
واکســن اســوید 19
• تصویــب فــاز  1و  2مطالعــه کارآزمایــی بالینی
واکســن کووایــران در جمعیــت ســالم  12تــا 18
ســاله
• بررســی بیخطــری و ایمونوژنیســیتی واکســن
رازی کووپــارس در کــودکان و نوجوانــان ســالم  5تا
 17ســاله؛ مطالعــه تــک گروهــی کور نشــده
• تصویــب مطالعــه کارآزمایــی بالینــی بررســی
ایمنــی واکســن آنفلوانــزای فصلــی چهــار
ظرفیتــی فلــوگارد
• رســیدگی بــه شــکایات افــراد شــرکت کننــده
در مطالعــات واکســنهای کرونــا
• بررســی پروتــکل مطالعــه بینالمللــی
solidarity plus
 .10ارزشــیابی عملکــرد کارگــروه /کمیتههــای
اخــاق در پژوهــش
• تهیــه و تدویــن شــاخصهای ســاختاری
ارزشــیابی عملکــرد کارگــروه /کمیتههــای اخــاق
در پژوهــش بهصــورت ادواری(هــر ســاله)
• تهیــه و تدویــن دســتورالعمل ارزشــیابی
عملکــرد کارگــروه /کمیتههــای اخــاق در
پژوهــش بهصــورت ادواری(هــر ســاله)
• انجــام فراینــد ارزشــیابی عملکــرد کارگــروه/
کمیتههــای اخــاق در پژوهــش واحدهــای

تابعــه ،رتبهبنــدی آنهــا و تفســیر گــزارش
تحلیلــی آنهــا
 .11تدویــن برنامــه کوتــاه مــدت ســه ماهــه
کارگــروه وزارتــی اخــاق در پژوهــش
 .12تدویــن طــرح عدالــت و تعالــی نظــام
ســامت
• تهیــه و تدویــن برنامههــای طــرح عدالــت و
تعالــی نظــام ســامت
• تهیــه و تدویــن شــاخصهای پایــش طــرح
عدالــت و تعالــی نظــام ســامت
• تدویــن دســتورالعمل پایــش طــرح عدالــت و
تعالــی نظــام ســامت
• انجـام پایـش طـرح عدالـت و تعالـی نظـام
سلامت بهصـورت ادواری هـر سـه مـاه یـک بار
 .13برگــزاری همایــش سراســری واکســنهای
کرونــای ایرانــی بــرای شفافســازی موضوعــات
و ابهامــات مربــوط بــه واکســنهای ایرانــی
کرونــا و پاســخ دادن بــه جامعــه علمــی
 .14برگــزاری جلســات متعــدد آمــوزش مجــازی
ضوابــط اخــاق در پژوهــش ویــژه پژوهشــگران،
معاونیــن محتــرم تحقیقــات و فنــاوری ،اعضــای
هیــأت علمــی و کارشناســان کارگروه/کمیتههــای
در اخــاق در پژوهــش
 .15برگــزاری دورههــای مــدون اخــاق در
پژوهــش بــه منظــور توانمندســازی ذینفعــان
بهصــورت آنالیــن
 .16پایــش و ارزیابــی انطبــاق برنامههــای
عملیاتــی واحدهــای دانشــگاهی
 .17حمایــت و تقویــت پژوهشهــای بنیــادی-
کاربــردی مرتبــط بــا اخــاق در پژوهــش
 .18صــدور بخشــنامه درخصــوص ضــرورت
اخــذ شناســه اخــاق در پژوهــش جهــت ثبــت
پایــان نامههــای دانشــجویی پیــش از شــرکت
در آزمــون هــای جامــع و ارتقــا
 .19نهاییســازی چــاپ کتــاب مجموعــه
راهنماهــا و دســتورالعملهای اخــاق در
پژوهــش بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی
 .20برگــزاری جلســات مربــوط بــه تدویــن
راهنمــای اخالقــی تأســیس و استانداردســازی
بانکهــای زیســتی
 .21بررســی و تأییــد صالحیــت اخالقــی
معرفــی شــدگان بــه جشــنواره رازی
اقدامــات مؤسســه ملــی توســعه تحقیقــات
علــوم پزشــکی ایــران (نیمــاد)
الف -اقدامات زیرساختی
 -1تجمیــع و انسجامبخشــی کارکنــان و فضــای
فیزیکی مؤسســه
-2ا رزیابــی عملکــرد مؤسســه در راســتای
اهــداف پیشبینــی شــده در اساســنامه
مؤ سســه
 -3مستندســازی روش هــا از طریــق تهیــه و
تدویــن دســتورالعملهای مــورد نیــاز
 -4برگــزاری اولیــن جلســه کمیســیون دائــم و
هیــأت امنــای مؤسســه در بهمــن مــاه 1400
ب -اقدامات جاری
ب - 1-فراخوانهــای مؤسســه ملــی توســعه
تحقیقــات علــوم پزشــکی ایــران
مؤسســه ملــی توســعه تحقیقــات علــوم
پزشــکی ایران(نیمــاد) ســاالنه در دو نوبــت (در
نیمــه اول و دوم ســال) بــرای گرنتهــای خــود
فراخــوان اعــام میکنــد.
فراخــوان گرنتهــای نیمــاد در ســال  1400در
نیمــه دوم ســال در ســه مــاه آذر ،دی و بهمــن
و یــک نوبــت فراخــوان طرحهــای مشــترک بــا
کشــور ترکیــه از  ۳۰بهمــن  ۱۴۰۰لغایــت  ۹خــرداد
 ۱۴۰۱اعــام شــد.

ویــــژهنامه

شهریور 1401

51

