اطالعیه فراخوان طرح پژوهشی  /فناوری
مرتبط با ویروس کووید ۱۹

پژوهشگاه دانش های بنیادی از پژوهشگرانی که تمایل به ارائه پیشنهاد طرح تحقیقاتی یا همکاری در خصوص
طرح های تحقیقاتی در ارتباط با بیماری ویروس کرونا کووید 19-دارند دعوت می نماید.

 -۱اولویتهای موضوعی پژوهشگاه دانش های بنیادی برای حمایت از طرح های تحقیقاتی تعریف شده مرتبط با
ویروس کووید ۱۹-به شرح زیر است:


بررسی رفتار و تغییرات ژنتیکی ویروس کووید۱۹-



شبیه سازی رفتار اپیدمیک ویروس کووید۱۹-



آزمون های شناسایی سریع  /دقیق ویروس کووید۱۹-



غیر فعال سازی فیزیکی  /شیمیایی ویروس کووید۱۹-



بررسی و تحلیل داده های بزرگ مقیاس و تحلیل خوشه ای ابتال به ویروس کووید۱۹-

 -2لیست اولویتهای پژوهشی مرتبط با ویروس کووید  ۱۹که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است و
پژوهشهایی که در ایران در هر یک از اولویتها در حال انجام است (که تا تاریخ  ۱۳فروردینماه  ۱۳۹۹بهروزرسانی
شده است) ،را در این لینک ببینید.

 -۳فهرست  ۱۷پروژه پژوهشی با مشارکت  ۱۳۶تیم از کشورهای مختلف که در مرحله اول فراخوان کمیسیون اروپا
(مورخ  ۳۰ژانویه  2۰2۰فراخوانی با بودجه معادل  ۵/۴۷میلیون یورو) پذیرفته شدهاند در اینجا قابل دسترسی است.
موضوع این پروژهها شامل اپیدمیولوژی و سالمت عمومی ،تشخیص سریع ،درمانهای جدید و واکسن است.
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