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 202163/1401 : شماره

 8:27        15/06/1401 اتریخ :

 دارد پیوست :
  

                                                               ((                                                                                                                            ی ))مقام معظم رهبر ن ی و اشتغال آفر   ان ی بن   د،دانش ی سال تول 

 نظام سالمت   ی ل طرح عدالت و تعا   

 6379665ش ش :          

انی :                                              ران، نش ب(،  ته قدس )غر رک  ک،  شه ان بلوار ایوان اب الی، خی ک شم الم الک   ف ان، پ ردخش ش  واحد  ، 1نب ارم،  طبقه چه المت اریان،  ان بیمه س ازم اد مرکزی س ات بیمه    ملی    مرکز   ،3ست المت تحقیق 146 کدپستی                   س 7863433                       

اه اینترنتی مرک                                                       گ ای ک:                                    http://nchir.ihio.gov.ir ز:پ ونی لفن:                                               nchir@ihio.gov.ir پست الکتر 96ت ارب :                                         021 881854  021 96881870نم
 

 استانیمدیران کل محترم 

 فراخوان پژوهشگربرگزیدهموضوع: 

 با سالم     
و  احتراماً،   شناسایی  منظور  بانک اطالعاتی   در هفته پژوهشحوزه بيمه سالمت    تجليل از پژوهشگرانبه  ، خواهشمند است و تکميل 

تکميل   جهت  مناسب  رسانی  اطالع  که  گردد  اتخاذ  ترتيبی  تا  فرمایيد  پيوستدستور   ،، به کليه همکاران عالقه مند آن اداره کلفرم 
علوم پزشکی و مراکز علمی استان صورت پذیرد.   دانشگاه 

 :رعایت نکات زیر، در تکميل و ارسال فرم پيوست، الزامی است

 باشد.(  30/08/1401تا    01/09/1400یک سال اخیر )    و فعاليت های علمی، تحقيقاتی صرفاً مربوط به  آثار   •

 باشد.  صرفأ در حوزه بیمه سالمتارسالی   ی آثار و فعاليت های علمی، تحقيقاتیتمام •

 باشد. PDFفرم اطالعات پژوهشگر و تمامی مستندات پيوست در قالب •

مرکز ملی تحقيقات بيمه سالمت به نشانی •  فرم اطالعات پژوهشگر، تمامی مدارک و مستندات به پست الکترونيک 

  nchir@ihio.gov.ir  دد.ارسال گر 

حداکثر تا تاریخ • پژوهشگر و مستندات   می باشد.30/08/1401مهلت ارسال فرم اطالعات 

ناخوانا و ارسالی پس از تاریخ یاد شده، مورد بررسی قرار نمی گيرند. • فاقد امضاء،  فاقد مستندات،   فرم های ناقص، 

سپاسگزاری می نماید. که صادر  می فرمایيد،   پيشاپيش از دستور مساعدی 

 
 

 

 

 

 
 رونوشت:

 :اب آقاي دكتر حسين رنجبران معاون محترم برنامه ريزي، مديريت و توسعه منابع جهت استحضارجن 
 

 

  

 

                                            دکتر محمد عفت پناه

 سرپرست مرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت 


