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 : 1400شرایط شرکت در فراخوان پژوهشی 
 

کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، موسساات ژووهشای و اوااودا داداا م اوز از یزای از       -1

مراجع وزادت علوم، تحقیقات و اواودا؛ وزادت بهداشت، ددماا  و آماوزش ژکشازی و یاا م لاا شاوداا اسا می و        

هاا و  ناماه اجرایای ناانو  یمایات از شارکت     بویا  داداا تأییدیه از مرجع مقرد دد آیاین هاا دانش همچوین شرکت

ها و اختراعات دد محدوده جغراایایی استا  اادس، م ااز باه شارکت دد    سازا نوآوداموسسات دانش بویا  و ت ادا

 دستگاه هاا اجرایی استا  می باشود. 1400اراخوا  ژووهشی سال 

به گونه اا تدوین گاردد کاه    شرح خدمات  تهیه شده توسط کارفرماها بایستی بر اساس  هاا ژووهشیطرح نامه -2

 گردد. تحقق اهداف و خروجی مورد انتظار کارفرمامو ر به 

 15/06/1400یاداکرر تاا تاادی      داوداجهات بردسای و   تزمیل شاده دا   طرح نامه ژووهشیارم  م ریا  می بایست -3

کاه   هاا ژووهشیطرح نامهادسال ارمایود.  fr.ir  -research@mpoبه آددس الزترونیزی Wordصرفا در قالب 

 ، مودد بردسی نراد نخواهد گرات.یا دد نالبی غیر از نالب اع م شده تزمیل گردد بعد از تادی  اوق ادسال گردد

 سانی می گردد.: عواوین ژووهشی ژایا  نامه هاا ادشد و دکترا دد ارصت هاا بعدا اط ع د1تبصره 

 می تواند طرح نامه ژووهشی ادسال کود. یکی از عناوینهر ژووهشگر اقط براا  -4

ژا از این که طرح هاا ژذیراته شده دد مریله داودا استانی، دد سامانه ملی طرح هاا ژووهشی سمات ثبت و کاد   -5

 دهگیرا ددیاات شد، دستگاه هاا اجرایی  م از به عقد نرادداد با م را می باشود.  

و ددیاات تأییدیاه  رادداد م را طرح طبق نرادداد ملکم به ادائه گکادش ژیشرات کاد دد اواصل زمانی تعیین شده دد ن -6

 می باشد.ناظر جهت ادامه کاد 

زیار  طرح دد صودتی که ان ام نماید، دا اخذ  در طول مراحل انجام کار تاییدیه ناظر طرحموظف است م را : 2 تبصره

و دساتگاه  م را  جبرا  کلیه تبعات مادا و غیرمادا متوجهنهایی نراد نخواهد گرات و نظر ناظر ان ام نگیرد، مودد تأیید 

 خواهد شد.اجرایی 

 اندامات زیر دا به ان ام دساند:م را موظف است دد ژایا  کاد و نبل از تسویه یساب نهایی  -7

 ددیاات تأییدیه نهایی ناظر 

        ادائه گکادشی از مرایل، اندامات و یااته هاا طرح  دد کمیتاه علمای دد ساازما  مادیریت و برناماه دیاکا

 ش، اواودا و نوآودا استا استا  و کادگروه آموزش، ژووه

  ادائه یک مقاله مستخرج از طرح جهت انتشاد دد نشریه سازما  مدیریت و برنامه دیکا استا 

  صاودت گراتاه باه هماراه یاک نساخه الزترونیزای دد نالاب          سه نسخه چاژی طرح ژووهشییدانل تحویل

Word  و یک نسخهPdf   ی نیکموظاف اسات یاک نساخه     . دستگاه اجرایاجرایی طرف نرادداددا به دستگاه

جهات تساویه یسااب    چاژی و یک نسخه الزترونیزی ددیااتی دا به همراه گکادش تایید نااظر دد ژایاا  کااد    

 به سازما  مدیریت و برنامه دیکا استا  ادسال نماید.نهایی 

چوانچه ان ام طرح ژووهشی دد مریله اا از ژیشرات آ  اعم از ایوزه به نتی ه نهایی دسیده یا نرسایده باشاد، مو ار     -8

 طرف نارادداد  اجرایی دستگاهبه کشف یا اختراع و یا تحصیل یقونی شود، م را طرح موظف است مراتب دا کتباً به 

اتی ای اد گردیده است طبق نرادداد متعلق به ژووهشگر یاا  اط ع دهد. یقوق اوق الذکر که دد اثر اجراا طرح تحقیق

 دو خواهد بود. سازما  و یا هر
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سات ناب ً نظار مواااق     ا دد صودت تمایل م را طرح به انتشاد یا  ادائه نتایج یاصله دد داخل یا خادج از کشود ، الزم -9

دد انتشادات مذکود الکامای   اه مربوطهدستگذیربط دا جلب نماید. بدیهی است که ذکر یمایت مالی و همزادا دستگاه 

 خواهد بود. 

بر اساس توااق اولیه دد نرادد بین تهیه شده است، طرح ژووهشی کلیه ت هیکات و لوازم غیرمصرای که از محل اعتباد  -10

 گیرد.دستگاه اجرایی و م را به کادارما یا م را تعلق می

 

های پژوهشی آنهاا  هنوز طرحاند و هاا اجرایی نرادداد بستههاا نبل، از این محل با دستگاهگرانی که سالژووهش -11

 باشند.مجاز به شرکت در فراخوان نمی، اندتکمیل نشده و تحویل نداده

 

 می باشد. ماه 18حداکثر مدت زما  ان ام ژووهش،  -12


