
 

 بسمه تعالی

مشترک از طریق معاونت  91-تحقیقات کووید های پژوهشیولویتا

 معاونت تحقیقات و فنآوریبهداشت و

 از طریق نیماد فراخوانجهت 

 

 

 

-اتاق فکر کوویدمعاونت بهداشت و در کشور با همکاری و همراهی  91-کمیته ساماندهی تحقیقات کووید

 و فوکال پوینت های پژوهشی کلان مناطق کشور ایران، دبیرخانه ستاد ملی کرونا 91

 

 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکیمعاونت بهداشت و 

 9011ماه  خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت بالینی .1

 

 غربالگری و آزمایش -

 در کشور  91-های مورداستفاده بر گسترش و کنترل اپیدمی کوویدبررسی اثر افزایش تست -

طرح پیشنهادی نباید در داخل و خارج کشور)  91-های تشخیصی کوویدهای غربالگری و تستبررسی کارایی روش -

 حال انجام نداشته باشد( همخوانی با طرح های در

 بررسی و مقایسه روش های مختلف غربالگری و آزمایش در کشور  -

 

 مراقبت های ویژه -

 در سطح ملی )یا مطالعه چند مرکزی( 91-در همه بیماران مبتلا به کووید ICUنیاز به  بررسی ریسک فاکتورهای -

 ها  ICUبررسی پیامدهای اقدامات ویژه در  -

 

 روفیلاکسیپ -

 91-به کووید با بهترین کارایی در بیماران مبتلادارویی  پروفیلاکتیک مداخلات بررسی -

 91-( کوویدsurveillanceکارهایی جهت بهبود فرآیند مراقبت )بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد راه -

 در خانه، محل کار و اجتماع() های کنترلی و محدودیت تماس افراد با یکدیگریتفعالبررسی اثربخشی  -

نظام مراقبت فعال عوارض واکسیناسیون کرونا در چند بیمارستان منتخب کشور  سی امکان برقراری و کاراییبرر -

(Sentinel Surveillance for AESIمنطبق با گایدلاین )های سازمان جهانی بهداشت 

 بررسی کارایی مداخلات مختلف در پیشگیری از گسترش اپیدمی -

 با Adverse Events with Specified Interest, AESI ینظام مراقبت فعال عوارض واکسن کرونا برا یبرقرار -

 Sentinel surveillanceایور  دهیروش مراقبت د

 مورد استفاده در کشور  دیکوو یواکسن ها ییزا یمنیا یبررس -

 سالمندان ایها و  یزیالیخاص مانند د یدر گروهها دیکوو ونیناسیواکس ییزا یمنیا یبررس -

لا و ها در کاهش ابت یزیالیکادر بهداشت و درمان و د تیمختلف با اولو یدر گروهها ونیناسیواکس مپکتیا یبررس -

 .دیعوارض کوو

 

 پیش آگهی -

 به صورت مطالعه ملی() یرهامتغومیر و سایر بررسی ریسک ابتلا، مرگ -

 بررسی میزان عفونت مجدد در مبتلایان)مطالعه ملی( -

 

 پاندمی بر سلامت اثرات بالینی مدیریت -



 های واگیر کشوربررسی و پیشنهاد قوانین تکمیلی جهت بروز رسانی مقررات و قوانین بیماری -

ی مختلف و امکان دسترسی هابخشبین  91-ی کوویدهادادهایجاد بسترهایی جهت به حداکثر رساندن اشتراک  -

 در ایران هاآنمحققین به 

 

 

 عمومیاقدامات بهداشت  .2

 

 پیشگیری از عفونت -

بررسی شناسایی و پیشنهاد راهکارهای استراتژیک جهت کاهش مؤثر زنجیره انتقال )راهکارهای دارای اثربخشی و  -

 اجتماعی(-مقبولیت، ارزان، در دسترس و بدون تبعات اقتصادی

 سازیعدم عدالت در ایمننابرابری وبر  مؤثرفاکتورهای بررسی  -

های اضطراری دیگر در رویارویی با موقعیتسلامت جهت سیستم ارائه خدمات دهی سازمانبررسی میزان آمادگی و  -

 ها و ....(اپیدمی، پاندمی، طغیان) های آیندهسال

  91-کووید ریسک فاکتورهای در خصوص توجه بهبررسی امکان اجرای مداخلات بین بخشی  -

 و گذاریسیاست نظام و 91-کووید اپیدمی مستندسازی به و کمک دهی گزارش داده، آوریجمع نظام بررسی -

 موردنیاز مداخلات

بررسی تاثیر عوامل مختلف) بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و دیگر اماکن آموزشی، بازگشایی استخر ها، مراسم  -

 91-مذهبی، فرهنگی مانند تئاتر و سینما، مراسم عروسی  و دیگر تجمعات( بر انتشار و بروز و شیوع بیماری کووید 

 

 حفاظت فردی -

 در مراکز درمانی حضور از ترس و سایر خدمات به علت کودکان روتین واکسیناسیون انجام بررسی عدم -

 های بهداشتی توسط مردمها و تسهیل گرهای رعایت پروتکلشناسایی بازدارنده -

 

 

 پاسخ های اقتصادی و اجتماعی .3

 
ید هایی جهت کنترل اپیدمی ازجمله فرآیند تولاجتماعی بر تصمیم -اقتصادی کارهایی جهت کاهش تأثیرات راهبررسی  -

 های ناخواستههای غیرعمدی این تصمیمو خرید واکسن و جلوگیری از آسیب

 های مختلفها و سازمانبا همکاری دانشگاه 91-گیری واحد مرجع تولید آمار و اطلاعات کوویدنحوه شکلبررسی  -

 هاآنجهت دسترسی محققین به 



 تدوین راهکارهایی مناسب جهت غلبه بر ایتفودمیکبررسی و  -

راهکارهای استفاده از شواهد علمی )نظیر محاسبات اقتصادی، بار بیماری و ...( در بررسی و نحوه انتخاب  -

 هاگذاریسیاست

رشکن و های کمهای حفاظت مالی در نظام سلامت مانند پرداخت مستقیم از جیب، هزینهبررسی وضعیت شاخص -

 91-های فقر زا در پاندمی کووید هزینه

 91-کووید با زندگیِ مقابله سبک بسترسازیمناسب جهت های بررسی راه -

 
 

 

 


