صندوق حمایت اس پژوهشگزان و فناوران
تَػؼِ پبیذاس ٍ پیـشفت ّش کـَس هشَّى پشٍسؽ ،حفظ ٍ ًگْذاسی ػشهبیِّبی ػلوی ،پظٍّـی ٍ فٌبٍساًِ آى
کـَس اػت .پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى هَججبت تشلی ،تؼبلی ،تَػؼِ ػلوی ٍ فٌبٍسی ٍ دس ًْبیت تَػؼِ پبیذاس ّوِ جبًجِ
سا ثشای کـَس فشاّن هیػبصًذ .اص ایي سٍ ؿٌبػبیی ،ثشلشاسی استجبط ٍ حوبیت اص ایي لـش تَاًوٌذ جبهؼِ ثِ هٌظَس
اػتفبدُ اص هـبسکت ٍ ّوکبسیّبی ػلوی آًبى دس صهیٌِّبی گًَبگَى دس ساػتبی تَلیذ ػلن ٍ فٌبٍسی ٍ تَػؼِ اص
اٍلَیت ٍیظُای ثشخَسداس اػت .ثشای ًیل ثِ ایي ّذف صٌذٍق حوبیت اص پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى ثِ هٌظَس سفبُ
هحممبى ٍ ػبهبًذّی هٌبػت ثشای تَلیذ ػلن ٍ فٌبٍسی ٍ ّنافضایی ػلن ٍ آهبدُػبصی ثؼتش اجشایی آًْب ٍ ػَق دادى
هٌبفغ تحمیمبتی ٍ فٌبٍسی ثِ هشدم ٍ دس ًْبیت تَػؼِ پبیذاس کـَس تأػیغ گشدیذُ اػت.
 .1هدف اس تأسیس صندوق:
ّذف اص تأػیغ صٌذٍق ،ؿکَفبیی اهَس تحمیمبتی دس ساػتبی تَلیذ ػلن ،فٌبٍسی ٍ تجبسیػبصی ٍ ثْشُهٌذ ؿذى
هشدم اص ًتبیج آًْب ،اص طشیك اسائِ کوکّب ٍ خذهبت حوبیتی ٍ هبدی ٍ هؼٌـَی ثِ پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى حَصٍی ٍ
داًـگبّی ایشاًی اػن اص حمیمی ٍ حمَلی هیثبؿذ.
دس صٌذٍق حوبیت اص پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى کـَس آى دػتِ اص پشٍطُّبی تحمیمبتی هَسد حوبیت لشاس هیگیشًذ کِ
ثش اػبع ًیبصّب ٍ هضیتّبی کـَس تَصیف ؿذُ ثبؿٌذ .هٌجغ هَسد اػتفبدُ دس تؼییي اٍلَیتّبی تحمیمبتی ؿَسای
پظٍّؾّبی ػلوی ٍلت کـَس اػت .کبسگشٍُّبی تخصصی صٌذٍق حوبیت اص پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى کـَس هَظف
ّؼتٌذ اٍلَیتّب سا دس سؿتِّبی هختلف ثب ؿشایط صهبًی تطجیك دادُ ٍ اػتفبدُ ًوبیٌذ.
صٌذٍق حوبیت اص پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى کـَس تالؽ داسد ثب تَػؼِ ٍ ثجت اختشاػبت ٍ تجبسیػبصی ًتبیج تحمیمبت
پظٍّـی هحممیي کـَس ٍ اػتفبدُ اص هضیتّبی هتشاتت ،فبصلِی ثیي تحمیك ٍ تَػؼِ سا کَتبُ ًوَدُ ٍ استجبط ثیي
هشاکض ػلوی ٍ صٌؼتی سا ثِ ؿکل اصَلی ٍ ػلوی ثِ ؿشح صیش ػبهبى دّی ٍ حوبیت ًوبیذ.

 .2حمایت مادی و معنوی اس پژوهشگزان هم اکنون به روشهای سیز صورت میپذیزد:
 .1-2کوک ثِ اجشای طشحّبی تحمیمبتی
 .2-2تجبسیػبصی ًتبیج پظٍّـی هحممبى
 .3-2کشػی پظٍّـی
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 .4-2گشًت
 .5-2کوک ثِ ثجت اختشاػبت پظٍّـگشاى دس داخل ٍ خبسج اص کـَس
 .6-2ثجت ایذُّب ٍ طشحّب )ثشخَسداسی صبحجبى ایذُ ٍ طشح اص هٌبفغ حمَلی آًْب(
 .8-2کوک ثشای ثِ ثوش سػبًذى ًَآٍسیّب ٍ خاللیتّبی هٌجش ثِ تَلیذ
 .9-2حوبیت اص ایجبد ٍ تَػؼِ صیشػبختّبی پظٍّـی
 .1-2کوک ثِ اجشای طشحّبی تحمیمبتی
پشٍطُّبی تحمیمبتی دس صٌذٍق حوبیت اص پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى کـَس ثِ دٍ ؿکل تؼشیف هیؿًَذ:
 ػفبسؽ طشح تحمیمبتی تَػط صٌذٍق ثش اػبع ًیبصّبی جبسی ٍ ساّجشدی کـَس ٍ ثش هجٌبی اٍلَیتّبیپظٍّـی
 اسائِ طشح تَػط پظٍّـگش .3اولویت طزحها:
صٌذٍق حوبیت اص پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى کـَس ثشای حوبیت اص طشحّبی پظٍّـی کِ داسای یک یب چٌذ هـخصِ
ریل ثبؿٌذ ،اٍلَیت لبئل اػت:
 .1-3ثِ صَست تیوی اجشا گشدًذ
 .2-3هیبى سؿتِای ثبؿٌذ
 .3-3فشا سؿتِای ثبؿٌذ
 .4-3ثب ّوکبسی چٌذ هشکض ػلوی داخل کـَس اًجبم ؿًَذ
 .5-3ثب ّوکبسی هشاکض ػلوی داخل ٍ خبسج کـَس تؼشیف ؿذُ ثبؿٌذ
 .6-3دس ساػتبی تَلیذ ػلن ،حل هـکالت کـَس ،اػتفبدُ اص هضیتّبی کـَس ٍ دس جْت تَلیذ ثشٍت ٍ داًؾ فٌی
ثبؿٌذ
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 .4مزاحل تصویب طزحها:
طشحّب پغ اص دسیبفت ،اص ًظش تکویل ثَدى اطالػبت ثشسػی هیؿًَذ ٍ ػپغ ثش اػبع صهیٌِ تحمیمبتی ثِ
کبسگشٍُّبی تخصصی هشثَطِ اسجبع دادُ هیؿًَذ .پشٍطُّبی پیـٌْبدی دس کبسگشٍُّبی تخصصی ریشثط هَسد
ثشسػی لشاس هیگیشًذ .چٌبًچِ پشٍطُّبی پیـٌْبدی دس ساػتبی تَلیذ ػلن ،گؼتشؽ هشصّبی داًؾ ٍ دس جْت حل
هـکالت ٍ اػتفبدُ اص هضیتّبی کـَس ثبؿذ چٌذ داٍس اص ثیي هحممیي ثشجؼتِ داخل ٍ خبسج کـَس ٍ هشتجط ثب
صهیٌِ طشح ثشای داٍسی اًتخبة ؿذُ ٍ طشح ثشای داٍساى اسػبل هیؿَد ،ػپغ ًظش داٍساى دس کبسگشٍُ تخصصی
ثشسػی ٍ ًتیجِ ثِ کویتِ تخصصی جْت تصوینگیشی ًْبیی اسجبع دادُ هیؿَد .کویتِ تخصصی ثب ثشسػی توبهی
هؼتٌذات هشثَط ثِ طشح ،تصوین ًْبیی سا اتخبر هیًوبیذ .دس صَست تصَیت طشح ،اص پظٍّـگش ثشای ػمذ تفبّنًبهِ
دػَت ثِ ػول هیآیذ .ثذیي تشتیت طشح اجشایی ؿذُ ٍاسد هشحلِ اسصیبثی هؼتوش هیگشدد کِ تب پبیبى پشٍطُ اداهِ
خَاّذ داؿت.
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 .5سمینهها و عزصههای تحقیقاتی صندوق
 .1-5ػلَم اًؼبًی ،اجتوبػی ٍ ٌّش
 .1-1-5ثْشٍُسی ٍ سؿذ
 .2-1-5ػلوی کشدى صثبى فبسػی
 .3-1-5آػیتؿٌبػی هذیشیتی ،فشٌّگی ،دیٌی ،التصبدی ،ػیبػی ٍ اجتوبػی کـَس
 .2-5ػلَم پضؿکی ٍ داهپضؿکی
 .1-2-5تحمیمبت دس صهیٌِ ػلَم طًتیک ،ثیَلَطی ػلَلی ٍ هَلکَلی ،پشٍتئَهیکغ ،ثیَاًفَسهبتیک ٍ تشاًظًیک
 .2-2-5تحمیمبت دس صهیٌِ ًمؾ ػلَلّبی ثٌیبدی دس حزف ثیوبسیّب )ًَسٍدطًشاتیَ ً -بؿٌَایی ٍ(...
 .3-2-5تـخیص ٍ دسهبى ثیوبسیّبی طًتیکی ثب سٍؽّبی هَلکَلی پیـشفتِ
 .4-2-5تحمیمبت دس صهیٌِ ؿیوی داسٍیی
 .5-2-5تحمیمبت ثش هحَس گیبّبى داسٍیی ٍ فشهَالػیَى آًْب
 6-2-5ایوًََلَطی
 .3.5ػلَم ٍ ػلَم صیؼتی
 .1-3-5تمَیت پظٍّؾ ثش هحَس اثشسػبًبّب ،هَاد ًَ ،ثیَػٌؼَسّب ٍ هَاسد هـبثِ دس استمبی ػلنًَ ،آٍسی ٍ
فٌبٍسیّبی ًَ ٍ ثشتش
 .2-3-5ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی تشکیجبت هؤثشُ گیبّبى داسٍیی ثِ هٌظَس کـف داسٍّبی جذیذ گیبّی
 .3-3-5ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی فَى جبًَسی ٍ فلَسای هیکشٍثی ایشاى
 .4-3-5تلفیك ػلَم ؿبهل تلفیك سٍؽّبی ػلوی ،دادُّبی ػلوی ٍ یبفتِّبی ػلوی دس حَصُّبی هختلف ػلن
 .5 .4دػتیبثی ثِ هحصَل جذیذ
 .1-4-5فٌی ٍ هٌْذػی
 .2-4-5ثشسػی هصبلح ٍ هَاد َّؿوٌذ
 .3-4-5هَاد صیؼتی Biomaterials
 .4-4-5هٌْذػی اًشطی
 .5-4-5کـبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی
 .6-4-5هیبىگشٍّی
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 .6ارسال طزح پژوهشی:
پظٍّـگشاى ثشای اػتفبدُ اص تؼْیالت هبدی ٍ هؼٌَی صٌذٍق حوبیت اص پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى کـَس الصم اػت تب
فشم ایٌتشًتی سا تکویل ٍ اسػبل داسًذ .ثشای هـبّذُ فشم هشثَطِ پظٍّـگشاى هحتشم ثِ ٍثگبُ صٌذٍق ثِ آدسع
 www.insf.orgهشاجؼِ ًوبیٌذ.
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