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 و اهداف  مقدمه

ستای م ،سرطان کنترل نيکوکاری ملی بنياد/سرطان کنترل تحقيقات مرکز ی کاربردی موريت خود در توسعة پژوهش هاأدر را

 رحط محدودی تعداد از شررناسرری، سرررطان حوزه در پژوهش های الويت و اسرراسررنامه اسررتناد بهو  در زمينة کنترل سرررطان

 تجهيزاتی، دارويی، یهای پژوهشررر وزهدر ح محصرررول توليد و ،اکتشررراف اختراع، ابداع، نوآوری، بر ناظرکاربردی،  یتتحقيقا

اولويت . وردآ خواهد عمل به حمايت شناسی سرطان زمينة در توليدی و کاربردی نوآورانه های حيطه ساير و فناوری تشخيصی،

رطان شناسی و تجهيزات ضروری، محصوالت دانشی و فناوری در حوزة سبه توليد داروهای هايی است که پژوهش اين فراخوان

 هيچگونه طرح هخالص ارسال. کشور منتهی، و موجبات خودکفائی، قطع وابستگی، و اقتدار علمی و فناوری کشور را فراهم سازد

 در موضوع پذيرفتن صورت در.  نمود نخواهدسرطان  کنترل نيکوکاری ملی بنياد/سرطان کنترل تحقيقات مرکز متوجه تعهدی

ست طرحکامل  پروپوزال بعد، ةمرحل شی مرکز مجمع در و درخوا  کوکاریني ملی بنياد/سرطان کنترل تحقيقات شورای پژوه

 از ارسرررال طرح خود پيش، الزم اسرررت عالقمند به شررررکت در اين فراخوانمحققين   .شرررد خواهد مطرحسررررطان  کنترل

 و مستندات لتکمي با و کرده مطالعه دقت با( /http://web-sa.ir) آدرس به بنياد رسمی سايت وب درحاضر را  دستورالعمل

يک پسرررت طريق از خود طرح ارسرررال به نسررربت الزم، مدارک ياد الکترون  آدرس به سررررطان کنترل نيکوکاری ملی بن

(grant@web-sa.ir )نمايند اقدام 1397 مهرماه 30 پايان وقت اداری دوشنبه تا حداکثر.  

 مشمول فراخواناهداف اصلی 

 ضوعات ش مو شده  تحقيقاتی های طرح یپژوه صی تجهيزاتی، دارويی، های حوزه در می بايدارائه  شخي  ،ت

 باشد. شناسی سرطان زمينة در نوآورانه های حيطه ساير و ،فناوری

  باشد. صولمح توليد يا/و اکتشاف اختراع، ابداع، نوآوری، بر ناظرارائه شده الزم است  پژوهشی های طرح  

 برسد بثمر سال دو حداکثر مدت درپژوهشی ارائه شده الزم است  های طرح. 

  مشمول فراخوانضوابط و مقررات 

 باشد حاضر فراخوانمشمول  اصلی اهدافبا موضوع مرتبط با يکی از  ی تحقيقاتیپروژه ها . 

  شته باشد.مربوطه ندا و/يا تحقيقاتی منافاتی با مقررات داخلی مرکز آموزشی بنيادانجام قرارداد با اين 
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 شده  نوآوری و پژوهش ضوابط ةکلي صولطرح ارائه   و ذهبی،م ،حرفه ای اخالقی، مبانی و موازين ،مطابق با ا

  .باشد یو علوم، تحقيقات، و فناور بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ينمورد تأييد و مصوب وزارت قانونی

  خدمات تخصصی ذکر شده در آن صرف انجام پژوهش شود.پژوهانه بر اساس پروپوزال و 

  ست ست، الزم ا شده ا صورتيکه از منابع ديگر هزينه ای برای اجرای طرح دريافت  صورتدر شفاف  مراتب به 

 . گردد به صورت دقيق مشخصسرطان  نيکوکاری ملی بنياد حمايت مالیذکر شده و نحوه هزينه کرد 

 ط یشرامحققین واجد 

 باشد. پيشنهادی موضوعات در ابداعات يا انتشارات و پژوهش سابقه دارای همکاران و مجری 

  سئول ستگمحقق م شخص به  یواب شیيکی از م شد و/يا تحقيقاتی مراکز آموز سات و شامل  هشناخته  س مؤ

 .داشته باشد ها گاهدانش ، همچنينمراکز تحقيقاتی

 نحوة پرداخت 

 شد: خواهدرداخت سه مرحله به صورت ذيل پ  یافته به طرح طيص يمبلغ تخص 

  عقد قرار داد به عنوان پيش پرداخت.و پروپوزال  يیب نهايتصوفاز اول: پس از 

   :پس از ارائه و تاييد گزارش ميانیفاز دوم.  

 :تعهدات انجامو  طرح يیگزارش نهاپس از تاييد  فاز سوم.  

 انتشار نتایج تحقیقضوابط و مقررات 

  و چاپ تهيه ه به همرا ،ئه شرردهاثبت اختراع و/يا اکتشرراف منتج از طرح ار ،رائه گزارش نهايیا طرحاتمام پس از

امة ن. 1قسررط آخر پرداخت پيش نياز و   ،هضرررورت داشررت (علمی از نتايج طرحت مقاال سررايرمسررتندات )ن ير

کی از يدر  ارائه شررده طرح پژوهشرری منتج از  علمی ةمقال . نامة پذيرش2، اکتشرراف يا/و اختراع ثبت پذيرش

شده در بين المللی  مجالت علمی معتبر داخلی يا تايج آن در خالصه طرح و ن. 3، و  ISIيا /و، Pubmedنمايه 

 . می باشدکلمه به زبان ساده و قابل فهم  1000
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 شی گزارش پايانی طرح همراه با صه طرح و نتايج آنبايد محقق ، پژوه ساده و به زبکلمه و  1000را در  خال ان 

نوان عارسرررال کند. گزارش طرح به زبان عموم مردم به سررررطان  نيکوکاری ملی بنيادنوشرررته و به قابل فهم 

سايت  سنامه طرح در وب  شنا ستاورد مهم طرح همراه با  شسرطان  نيکوکاری ملی بنيادد شر خواهد  د تا منت

 مورد استفاده عموم مردم و بيماران قرار گيرد. 

  نيکوکاری ملی دبنيا نامبايد  آناز  منتجهر گونه انتشررار نتايج  به طور کلی طرح وو مقاالت  گزارش ها کليةدر 

 درج شود. در بخش تشکر و قدردانی اعالم می شود  محققبه  بنيادطرح که توسط اين  ةشمار وسرطان 

 صويب طرح خواهد بود، و شترک متعلق به بنياد و مراکز ت  جينتا یادو م یمعنو تيمالک عينحوه توز طرح پژوهشی بطور م

زان متناسرررب با سرررهم هر يک از طرفين در پروژه از لحان تامين بودجه، ميزان مشرررارکت در طراحی علمی و ميطرح 

 .می شودتعيين  ی که مابين طرفين عقد خواهد گرديدقراردادطی مشارکت در اجرای پروزه 

 و اعالم نتایج ارسال طرح هانحوة 

  ستجهت ست محقق ،رسيدگی به درخوا سئول الزم ا صورت کاملطرح پژوهشی را خالصة فرم  م تکميل  به 

صرررورت ب 1397 ماه مهر 30پايان وقت اداری دوشرررنبه  تاحداکثر  و به همراه سررراير مدارک مورد نيازنموده 

  .نمايدارسال ( grant@web-sa.ir :سرطان )به آدرس نيکوکاری ملی بنيادايميل  آدرس الکترونيک به

  هد شد.رسيدگی نخوادر اين مرحله  ارسال شوند تاريخ تعيين شده زپس  ابه صورت ناقص، يا به مدارکی که  

  شد.واجد شرايط اعالم خواهند  طرح های پژوهشی، 1397 ماه آبانپس از بررسی دقيق درخواستها طی 

 سخگويی  grant@web-sa.ir الکترونيک آدرس طريق از تنها فراخوان، اين با مرتبط سؤاالت يا ابهامات به پا

  .پذيرد می انجام

 مورد نیازمدارک 

  تبر اساس فرم طرح پژوهشی پروپوزال فرم خالصة ( موجود در سايتgrant@web-sa.ir )  

 صوب شی کزامرة م سات تحقيقاتی/) و/يا تحقيقاتی آموز س شگاه/مراکز تحقيقاتی/ مؤ شکدان صويب ت (ده/گروهدان

 ، يا ذکر عدم تصويب و/يا حمايت از طرح پيشنهادی حامی طرح پژوهشیيا کننده 

  حاوی سوابق علمی و تحقيقاتی و مقاالت و کتاب های منتشر شده مسئول محقق رزومة 
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 در صورت تصويب طرح( مصوبه کميته اخالق دانشگاه/موسسة تحقيقاتی( 

 الزاميست. پژوهشی بنياد ملی نيکوکاری سرطانتوسط شورای فرم کامل پروپوزال پس از تأييد ارسال  تبصره:


