
 فٌاٍسیّای  تػَیة طشحآییي ًاهِ 
 

 همذهِ

ّا تایذ احتوال تاالیی  تحمیمات کاستشدی است. طشح تِ جْت دّیدس ٍالغ ّای فٌاٍساًِ  ّذف حوایت اص طشح

ّای فٌاٍسی تا ّذف تَلیذ ًسخِ اٍلیِ فٌاٍسی ٍ  حوایت اص طشحتشای تَلیذ فٌاٍسی یا هحػَل سا داضتِ تاضٌذ. 

چٌیي ٍ تاضذ  ّای فٌاٍساًِ ًوی هطالؼِ خػَغیات یک پذیذُ یا هحػَل ضاهل طشح ٍ هحػَل خَاّذ تَد

تَلیذ اًثَُ یک هحػَل ًیض تِ ػٌَاى طشح  د. ّوچٌیيگشد تِ ػٌَاى یک طشح پظٍّطی للوذاد هیطشحْایی 

  ّای فٌاٍساًِ است. تجاسی ساصی ضٌاختِ ضذُ ٍ خاسج اص هثحث طشح

 

 طشح فٌاٍس اسائِ دٌّذُ: ضشایط 1هادُ 

ّای  ضَد کِ ٍاتستگی کاهلی تِ داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ داسًذ. اًَاع ٍاتستگی ّا ضاهل افشادی هی حوایت

 تاضذ. هشکض سضذ داًطگاُ هی ػضَّای  ٍ ضشکت ، کاسهٌذاى، داًطجَیاىاػضاء ّیات ػلویتؼشیف ضذُ ضاهل 

 

 ّا : صهاًثٌذی2هادُ 

 هیلیَى سیال تایذ هطاتك تا فشاخَاى اسائِ ضَد. 333دسخَاست حوایت تا ّای فٌاٍسی تا  طشح فراخوان: 2-1بنذ 

اػالم اص اتتذای هاُ دٍم ّش فػل اػالهیِ فشاخَاى  گیشد. غَست هیتػَست فػلی سال دس تاس  چْاس ّا فشاخَاى

 خَاّذ ضذ. 

 .خَاّذ تَد پایاى آى هاُّش فػل اص پاًضدّن هاُ دٍم ّش فػل تا ّا دس فشاخَاى  طشح اسائِ :ارائه طرح 2-2بنذ 

  اسسال طشح تٌْا اص طشیك ساهاًِ پظٍّاى داًطگاُ خَاّذ تَد.

پایاى هاُ سَم ّش فػل )پایاى خشداد، ضْشیَس،  دس فشاخَاىّا  اػالم ًتیجِ داٍسی طشح :داوری علمی 2-3بنذ 

 تَد. خَاّذ آرس ٍ اسفٌذ هاُ(

 



 فشایٌذ اجشای طشح :3 هادُ

. غَست تگیشد اجشای طشح تایذ تػَست هشحلِ تٌذی ضذُ هطاتك تا جذٍل گاًت طرح:مرحله بنذی  3-1بنذ 

 ًظاست تش اجشای طشح ًیض هطاتك تا جذٍل خَاّذ تَد.

تِ تطخیع ضَسای  طشح  دسغذ ّضیٌِ 73تا  33 پس اص تػَیة طشح، های طرح: پرداخت هزینه 3-2بنذ 

تػَست هکتَب اص سَی فٌاٍس تِ هشکض سضذ اػالم ضذُ تا پشداخت خَاّذ ضذ. پایاى ّش هشحلِ اص طشح فٌاٍسی 

 پس اص تاییذ ًاظش طشح، ًسثت تِ پشداخت ّضیٌِ هشحلِ تؼذ الذام ضَد.

تشای خشیذ تجْیضات هَسد ًیاص  ،اجشایی ضذى طشحجْت هثلغ تػَیة ضذُ دس غَستی کِ  :3-2تبصره بنذ 

            تِ فٌاٍس پشداخت  هػَبهثلغ  دسغذ 73تا دس هشحلِ اٍل تاضذ تا تطخیع ٍ تاییذ ضَسای فٌاٍسی داًطگاُ 

   هی ضَد. 

ٍطُ ّای پزیشفتِ ضذُ ی کِ همشس گشدیذُ تِ اجشای پشهثلغ اػتثاساتدس ّش سال تخصیص اعتبارات:  3-3بنذ 

 دس خػَظ افضایص یا کاّص آىهطشح ٍ  دس ضَسای فٌاٍسی داًطگاُاختػاظ یاتذ  هطوَل ایي آییي ًاهِ

 تػوین گیشی هی ضَد.

 

 ّای اسسال طشح : هحذٍدیت4 هادُ

 دس ّش فشاخَاى حذاکثش دٍ طشح اص ّش غاحة طشح تشسسی ٍ پزیشفتِ هی ضَد. 

دستاٍسدّای لثلی گشٍُ ٍ هیضاى تَاًوٌذی ػلوی گشٍُ اسائِ دٌّذُ طشح،  امکان دستیابی به هذف: 4-1بنذ 

 تاضذ. سٌجص اهکاى دستیاتی تِ ّذف فٌاٍساًِ ًْایی هیدستشسی تِ اهکاًات اص فاکتَسّای هْن تشای 

چالص هطکلی کِ فٌاٍس دس اًذیطِ سفغ آى است ٍ ّوچٌیي لاتلیت فٌاٍسی دس صهیٌِ  کاربرد فناوری: 4-2بنذ 

 سفغ آى چالص، هْوتشیي فاکتَس دس اٍلَیت تخطیذى تِ طشح فٌاٍسی است.

 هحشهاًگی اطالػات: 5 هادُ

ّای فٌاٍسی سا اًجام خَاٌّذ داد، ًسثت تِ حفظ  طشح ٍ داٍسی ٌذ اٍلَیت تخطیتواهی داٍساًی کِ فشای

هحشهاًگی اطالػات فٌاٍس ًضد هشکض سضذ سالهت داًطگاُ تؼْذ خَاٌّذ داضت. دس غَستی کِ تِ ّش ضکلی ثاتت 

فٌاٍس ٍ اًذ،  سا سػایت ًکشدٍُ داًطگاُ گشدد کِ داٍساى ضشایط اػالم ضذُ دس لشاسداد هحشهاًگی اطالػات فٌاٍساى 

 اص طشیك هشاجغ لاًًَی پیگیشی ًوایذ. خَداحماق حمَق گیشی  پیًسثت تِ هٌفشدا یا هتفما هشکض سضذ 



 : تؼْذات طشح6هادُ 

هحػَل ادػا ضذُ دس طشح  هجشی هَظف خَاّذ تَد دس پایاى صهاى اػالم ضذُ دس طشح، تعهذ مجری: 6-1بنذ 

 تِ ضَسای فٌاٍسی اسائِ دّذ تا دس ایي ضَسا هَسد تشسسی لشاس گیشد. هشتَطِ،هستٌذات  سا تِ ّوشاُ

ضَسای فٌاٍسی داًطگاُ اص تَاًذ  ، هجشی هیدستیاتی تِ فٌاٍسیدس هَجِ دس غَست تاخیش  تاخیر: 6-2بنذ 

  دسخَاست استوْال کٌذ.

ضَد کِ هَاجِ ای  ٍیظُل دس غَستی کِ طشح تحمیماتی تا هطک به فناوری:یابی دست عذم امکان  6-3بنذ 

، گضاسش سًٍذ سا تِ ضَسای کافی ، هجشی طشح تا رکش دالیل ٍ ضَاّذسفغ آى تَسط هجشی اهکاى پزیش ًثاضذ

هختاس خَاّذ تَد ًسثت پس اص دسیافت ًظشات کاسضٌاسی داٍساى طشح، فٌاٍسی اسائِ خَاّذ داد. ضَسای فٌاٍسی 

 .غادس ًوایذ لسوتی اص آى سایتِ تخطَدگی کاهل ّضیٌِ طشح ٍ یا تاصپشداخت 

 

 : حمَق هالکیت فکشی داًطگا7ُهادُ 

دسغذ اص هالکیت هحػَل هتؼلك تِ داًطگاُ خَاّذ تَد.  13تا تَجِ تِ حوایت داًطگاُ دس هسیش تَلیذ فٌاٍسی، 

 داًطگاُ ًسثت تِ ثثت هالکیت هؼٌَی ٍ یا فشٍش هحػَل الذام کٌذ. اطالع تذٍى .فٌاٍس هجاص ًخَاّذ تَد


