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قابل توجه اساتید ،پژوهشگران و دانشجویان
هرکس تحقیقبت تجَیس ٍ هصرف هٌطقی دارٍ داًشگبُ علَم پسشکی تْراى در راستبی ترٍیج فرٌّگ تجَیس ٍ هصرف هٌطقی دارٍ ٍ ارتقبی سالهت عوَهی از طریق اًجبم
پژٍّشْبی کبرثردی  ،ضوي اعالم اٍلَیت ّبی پژٍّشی ایي هرکس  ،ثذیي ٍسیلِ از کلیِ هؤسسبت تحقیقبتی ٍ پژٍّشی  ،هتخصصیي  ،پژٍّشگراى ٍ داًشجَیبى جْت ارائِ ٍ
اجرای طرحْبی پژٍّشی دعَت ثِ ّوکبری هی ًوبیذ .هتقبضیبى هی تَاًٌذ ًسجت ثِ تْیِ ٍ ارائِ پرٍپَزال هرثَطِ اقذام ًوبیٌذ .



عناوین اولویت های پژوهشی مصوب مرکز:

 -1رٍشْبی پیبدُ سبزی راٌّوبّبی ثبلیٌی ( (Clinical Guidelinesثِ صَرت اًجبم هطبلعبت هذاخلِ ای ٍ هشبّذ ُ ای در جْت ثْجَد ٍ تجَیس هٌطقی دارٍّب ٍ ثررسی اثر
ثخشی راٌّوبّب،
 -2اهکبى سٌجی تذٍیي فْرست دارٍّبی اسبسی (  ٍ )Essential Medicine Listهطبلعبت هقبیسِ ای در ایي زهیٌِ،
 - 3اًجبم هطبلعبت ارزیبثی هصرف دارٍ )،(Drug Usage Evaluation
 -4هطبلعبت جْت ثررسی رفتبرّبی تجَیس کٌٌذگبى ٍ هصرف کٌٌذگبى دارٍ ثر هجٌبی راٌّوبّبی ثبلیٌی ٍ یب شبخص ّبی تجَیس هٌطقی دارٍ،
 -5طراحی هذاخالت آهَزشی در جْت ثْجَد هصرف هٌطقی دارٍ در گرٍُ ارائِ کٌٌذگبى ٍ دریبفت کٌٌذگبى خذهبت سالهت ،
 -6طراحی هطبلعبت تجعیت از درهبى (  )Complianceدر جوعیتّبی ثیوبراى،
 -7ثررسی پیبهذّب ٍ اثرات ًْبیی سیبستّبی دارٍیی در جْت تجَیس ٍ هصرف هٌطقی دارٍّب ،
 -8پژٍّش در زهیٌِ اًجبم هطبلعبت تحلیل ّسیٌِ یب ،Cost Analysis

 -9اًجبم هطبلعبت هرٍر ًظبمهٌذ (  ٍ )Systematic Reviewپژٍّشّبی ثیجلیَگرافی در زهیٌِ کبرآهذی درهبىّبی دارٍیی در ثیوبریّبی گًَبگَى ،
 -10طراحی هطبلعبت هرتجط ثب ٍاکٌشّبی ًبهطلَة دارٍیی (،(Adverse Drug Reaction

 -11طراحی هطبلعبت هرتجط ثب خطبّبی دارٍیی (،)Medication Error
 -12تعییي الگَّبی خَددرهبًی ٍ هصرف هٌطقی دارٍ ،
 -13ثررسی دادُّبی هراکس اطالع رسبًی دارٍیی ثر هجٌبی شبخصّبی ایي هراکس ٍ استفبدُ از آًْب در جْت ثْجَد تجَیس ٍ هصرف هٌطقی دارٍ.

 نحوه ارائه طرح های پژوهشی:
 اعضبی ّیئت علوی داًشگبُ علَم پسشکی تْراى  :ارسبل طرح ّبی پژٍّشی از طریق سبهبًِ پژٍّشیبر ،
 سبیر هحققیي ٍ هتقبضیبى  :هراجعِ ٍ هشبٍرُ ثب کبرشٌبسبى ٍ اعضبی ّیئت علوی هرکس تحقیقبت.
 تبریخ ارسبل طرح ّبی پژٍّشی :طرح ّبی ارسبلی در سِ ًَثت در شَرای پژٍّشی هرکس ثررسی هی شًَذ ،ثرای ّر ًَثت آخریي هْلت ارسبل ثِ شرح زیر است:

ًَثت اٍل

ًَثت دٍم

ًَثت سَم

91/3/3

91/6/21

91/9/1

 در ضوي عالقِ هٌذاى هی تَاًٌذ جْت کست اطالعبت ثیشتر ثِ آدرس ایٌترًتی  http://rcrud.tums.ac.irهراجعِ فرهبیٌذ.

 آدرس :تْراى ،هیذاى ّفت تیر ،ثلَار کرین خبى زًذً ،جش خردهٌذ جٌَثی ،پالک  ،92طجقِ چْبرم ،هرکس تحقیقبت تجَیس ٍ هصرف هٌطقی دارٍ.
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