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گرنت

ردیف

 ۳۰آذر ۱۴۰۰
تعداد طرحها269 :

گرنتهای اصلی ،محقق جوان ،مقاله برتر ،گرنت با اعتبار محدود

1

 ۳۰آذر ۱۴۰۰
تعداد طرحها60 :

گرنت مبتنی برRFP
این گرنت برای اولین بار در مرداد  1400اعالم گردید که با همکاری
معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،سازمان غذا و دارو ،مرکز
تحقیقات بیماریهای چشم کشور ،مرکز کاکرین ایران و  ...عناوین
اعالم گردید

2

 ۳۰آذر ۱۴۰۰
تعداد طرح ها37 :

گرنت ماموریت مداری دانشگاهها
این گرنت با هدف سوق دادن دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای
ورود به عرصه تخصصگرایی هوشمند و هدفدار طراحی شد که برای
اولین بار در آذرماه  1400اعالم گردید که در این فراخوان ماموریت به
دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و کرمانشاه واگذار گردید.

3

 ۳۰دی ۱۴۰۰
تعداد طرحها47 :

گرنت تعالی در پژوهش
این گرنت با هدف حمایت از پژوهشهای برتر علوم پزشکی،
تقویت پژوهشهای از قبل طراحیشده در دانشگاهها ،حمایت
از توسعه شخصی و شناسایی و ارزشگذاری پژوهشهای اثرگذار
تدارک دیده شد.

4

 ۳۰آبان ۱۴۰۰
تعداد طرحها40 :

گرنت مشترک نیماد با صندوق حمایت از پژوهشگران()INSF
این فراخوان مبتنی بر تفاهمنامه مؤسسه نیماد و صندوق INSFبه
منظور توسعه همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دانشگاهها
(تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) میباشد.

5

 ۳۰دی ۱۴۰۰
تعداد طرحها95 :

گرنت پژوهشگر فرهیخته
این گرنت با هدف حمایت از پژوهشگران برتر کشور طراحی گردید.

6

 ۳۰بهمن ۱۴۰۰
تعداد طرحها43 :

گرنت تشویقی پژوهشهای تقاضا محور
این گرنت درحوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه اعالم گردید
و از طریق مکاتبه با معاونتهای تحقیقات دانشگاهها بیش از 50
محقق واجد شرایط شناسایی گردید که از این تعداد  43پژوهشگر
اقدام به ارسال طرح برای نیماد نمودند.

7

 ۹خرداد ۱۴۰۱
تعداد طرحها۲۳ :

گرنت مشترک مؤسسه نیماد و سازمان توبیتاک ترکیه
این فراخوان به دنبال برگزاری موفقیتآمیز فراخوان اول و دوم
طرحهای پژوهشی ایران و کشور ترکیه در سال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰انجام شد.

۸

گرنت مبتنی بر RFP
ایــن گرنــت بــرای اولیــن بــار در مؤسســه
نیمــاد در مــرداد  1400اعــام گردیــد کــه بــا
همــکاری معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت،
ســازمان غــذا و دارو ،مرکــز تحقیقــات
بیماریهــای چشــم کشــور ،مرکــز کاکریــن
ایــران عناویــن اعــام گردیــد و  14طــرح در
جلســه شــورای عالــی  31شــهریورماه مصــوب
شــد.
در فراخــوان آذرمــاه  1400نیــز  60طــرح در ایــن
نــوع گرنــت دریافــت شــده اســت کــه داوری
آن هنــوز شــروع نشــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن گرنــت فقــط
پروپــوزال کامــل دریافــت میشــود و هماننــد
گرنــت اصلــی مراحــل پروپــوزال اولیــه و
غربالگــری نــدارد.
گرنت مأموریتمداری دانشگاهها
گرنــت مأموریتمــداری دانشــگاهها توســط
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،بــا هــدف ســوق
دادن دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی بــرای
ورود بــه عرصــه تخصصگرایــی هوشــمند
و هــدفدار طراحــی شــد کــه بــرای اولیــن
بــار در آذرمــاه  1400اعــام گردیــد کــه در ایــن
فراخــوان مأموریــت بــه دانشــگاههای علــوم
پزشــکی تبریــز و کرمانشــاه واگــذار گردیــد کــه
در مجمــوع  37طــرح دریافــت گردیــد.
گرنت تعالی در پژوهش
گرنــت تعالــی در پژوهــش بــرای اولیــن بــار
در دی مــاه  1400در مؤسســه نیمــاد بــا هــدف
حمایــت از پژوهشهــای برتــر علــوم پزشــکی،
تقویــت پژوهشهــای از قبــل طراحیشــده
در دانشــگاهها ،حمایــت از توســعه شــخصی
و شناســایی و ارزشگــذاری پژوهشهــای
اثرگــذار تــدارک دیــده شــد کــه در ایــن فراخوان
نیــز  47طــرح دریافــت گردیــد.

