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 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان ریاست

 رماني كرمانمحترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي د ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كهگيلویه و بویراحمد ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان ریاست

 درماني گيالن محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني یزد ریاست

 محترم دانشگاه علوم پزشكي آجا ریاست

 (عج)محترم دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل  ریاست

 محترم دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي ریاست

 محترم دانشگاه اراک ریاست

 يهمحترم دانشگاه اروم ریاست

 محترم دانشگاه اصفهان ریاست

 (س)محترم دانشگاه الزهرا  ریاست

 یالممحترم دانشگاه ا ریاست

 يمحترم دانشگاه آزاد اسالم ریاست

 محترم دانشگاه بجنورد ریاست

 يناس يمحترم دانشگاه بوعل ریاست

 يرجندمحترم دانشگاه ب ریاست

 (ره) ينيامام خم يالملل ينمحترم دانشگاه ب ریاست

 نور ياممحترم دانشگاه پ ریاست

 محترم دانشگاه تبریز ریاست

 محترم دانشگاه تحصيالت تكميلي در علوم پایه زنجان ریاست
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  ييبازساختبازساختي ي و پزشكو پزشك  يادیيادیبنبن  هایهای  به حوزه سلولبه حوزه سلول  ی مرتبطی مرتبطدكتردكتر  ییهاها  از رسالهاز رساله  یتیتحماحما: : موضوعموضوع

 
 با سالم

راهبردهای تعیین در راستای های بنیادی  های سلول ستاد توسعه علوم و فناوریرساند  به استحضار می احتراماً    

شامل تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و ترغیب برای  های بنیادی های سلول شده در سند ملی علوم و فناوری

به های ستاد حمایت  در راستای اهداف و اولویتدکتری های  نامه پایانهای مصوب  پروپوزالاز انجام تحقیقات مرتبط 

 .آوردعمل می

و  یسلول یها وردهو فرآ یدرمان بافت، سلول یمهندس ی،تراپ یمونوسلا ی،درمان ژنهای  هایی که در زمینه پروپوزال

های  در دانشگاه 11/66/1911الی  61/66/1911از تاریخ  یبازساخت یو پزشک یادیبن یها حوزه سلول یفن یزاتتجه

مستندات خود را در  96/66/1911تا تاریخ توانند میهستند  نامه پیوست آیینکشور مصوب شده و مشمول شرایط 

 .ثبت نمایند stemcell.isti.irبه آدرس  های بنیادی های سلول فناوریستاد توسعه علوم و  های طرح سامانه ارسال

توسط شورای  ،های ثبت شده، پس از داوریپروپوزال، ها نامه یانپانامه حمایت از  آیین و بر اساس روند اجرایی

سقف های منتخب تا  پروپوزال از در صورت حمایت متناظر دانشگاه پژوهشی ستاد مورد بررسی قرار گرفته و

 . آید حمایت به عمل می ریال 466.666.666

رسانی موضوع فوق به اساتید و دانشجویان آن  اطالع مقتضی مبنی برخواهشمند است دستور  لذا

 .شما کمال تشکر و امتنان را دارم یاز لطف و همکار یشایشپ .را مبذول فرمایید مرکز تحقیقات/پژوهشگاه/دانشگاه
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 های دکتری نامهپایان از حمایت

 پزشکی بازساختیهای بنیادی و حوزه سلول مرتبط با
 

  



دکتری های نامهپایانهای مصوب پروپوزالدر راستای ماموریت خود از های بنیادی های سلولستاد توسعه علوم و فناوری

 . آوردبه عمل میهای ستاد حمایت در راستای اهداف و اولویت

و تجهیزات  های سلولیو فرآوردهدرمانی ، سلولمهندسی بافت تراپی،درمانی، ایمونوسلژنهای هایی که در زمینهپروپوزال

های کشور مصوب در دانشگاه 01/10/0933الی  10/10/0931تاریخ از  های بنیادی و پزشکی بازساختیفنی حوزه سلول

سایت وب هایطرح ارسالسامانه  مستندات خود را در 91/10/0933تا تاریخ توانند میشده و مشمول شرایط زیر هستند 

 های بنیادی ثبت نمایند.های سلولستاد توسعه علوم و فناوری

توسط پس از داوری های ثبت شده، پروپوزالهای پژوهشی و فناوری، نامه حمایت از طرحآیین و بر اساس روند اجرایی

ریال حمایت به عمل  011.111.111های منتخب تا سقف پروپوزال از شورای پژوهشی ستاد مورد بررسی قرار گرفته و

 آید. می

 های ارسالی:شرایط الزامی طرح

های کشور در دانشگاه 01/10/0933الی  10/10/0931تاریخ از  کهدکتری های نامهپایان هایپروپوزالاز  صرفاً .0

  آید.حمایت به عمل میباشند مصوب شده 

های بنیادی های سلولعلوم و فناوری یتوسعه موضوعی ستاد هایاولویت و اهداف راستای در بایستمی هاپروپوزال  .2

 :باشندشامل موارد ذیل 

 ژن درمانی 

 ایمونوسل تراپی 

  مهندسی بافت 

  های سلولیو فرآورده درمانیسلول 

 بازساختی پزشکیهای بنیادی و تجهیزات فنی حوزه سلول 

 

 طراحی شده باشد. کارآزمایی بالینی یا  بالینیپیش باید در قالب یک مطالعه ترجمانی یاطرح  .9

 را تامین نماید.پروپوزال  از هزینه کل %11میزان  بایستمی مجری مرکز تحقیقات پژوهشگاه/ /دانشگاه .0

)بدیهی  .باشد کشور داخل هایاز دانشگاه یکی علمی هیأت عضو باید (نامهپایاناصلی طرح )استاد راهنمای  مجری .1

 باشد.(  یکساندانشجو دانشگاه بایست با میاصلی طرح  دانشگاه مجریاست 

در باز  نامهپروپوزال پایانهمچنین ثبت نماید و  تواندمی نامهپروپوزال پایانالزم به ذکر است هر مجری تنها یک 

 ستاد نداشته باشد.

 



 های ارسالی:طرح ترجیحیشرایط 

 برخوردار حمایت کسب برای بیشتری شانس از دیگر هایطرح با مساوی شرایط در باشند، زیر شرایط واجد که هاییطرح

 بود. خواهند

 . شودراهنمایی  مربوطه هایرشته در متخصصان از تیمی توسط و بوده ایرشته میان طرح موضوع( الف

 .  گردند اجرا و تعریف دانش بنیانهای شرکت و و پژوهشی دانشگاهی مرکز چند توسط که هاییطرح( ب

 .شوند انجام المللیبین فناوری و علمی مراکز مؤثر همکاری با کشور علمی مراکز محوریت با که هاییپژوهش( ج

 های علوم پزشکی کشوور دانشگاه های بنیادی و پزشکی بازساختینامه از مراکز جامع سلولهایی که دارای معرفیطرحد( 

 باشند.

 :مستندات 

  فرمت ستاد قابل دسترسی در سامانه(در و امضا شده )فرم پروپوزال تکمیل شده 

  مقطع ، اسم دانشجواسامی اساتید راهنما و مشاور، عنوان پروپوزال :دانشگاه مبدا شاملگواهی تصویب پروپوزال از ،

 فرمت ستاد قابل دسترسی در سامانه(در ) تحصیلی و تاریخ تصویب

  فرمت ستاد قابل دسترسی در سامانه(در )دانشگاه مبدا  معاونت پژوهشی از هزینه کل طرح توسط %11نامه تامین 

 های موجود در پروپوزالارائه کلیه مستندات مبنی بر مشارکت 

 بایست مستندات مربوطه را ارائه نمایند.هایی که نیاز به مجوز اخالق دارند میطرح 

 :روند اجرای کار 

 مورد هایطرح انجام حسن بر متخصص، ناظر تیم یک تعیین طریق های بنیادی ازهای سلولعلوم و فناوری ستاد توسعه

کتبی و  گزارش طریق از یک بار ماه شش هر باید حداقل حمایت مورد هایطرح مجریان. کرد خواهد نظارت خود حمایت

 .دهند قرار طرح انجام پیشرفت جریان در ، ستاد رادر صورت نیاز شفاهی

های در صورت عدم ارسال به موقع گزارش طرح از سوی مجری، همکاری ستاد در خصوص حمایت از طرح :1تبصره 

 خواهد شد.فعلی و آتی مجری متوقف 

 طریق ازدکتری  نامهپایان هایطرح انجام از بنیادی هایسلول هایفناوری و علوم توسعه ستاد مالی هایحمایت .0

 . شد خواهد انجام هادانشگاه این با قرارداد عقد و طرح اصلی نمجریا کار های محلدانشگاه

 شرایط. شودمی پرداخت ایمرحله صورت به بنیادی هایسلول هایفناوری و علوم توسعه ستاد مالی هایحمایت .2

 .است ستاد پژوهشی شورای و ناظر تیم توسط طرح انجام پیشرفت تأیید پرداخت، مرحله هر برای الزم

 فنی و علمی مستندات کلیه در را خود طرح از ستاد حمایت موظفند ستاد حمایت مورد هایطرح مجریان .9

 .نمایند اعالم مربوطه عرف یا و استاندارد شکل به هاطرح از مستخرج


