اداره کل اموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی الویت ها ی پژوهشی ای چون امکانسنجی اجرای تکنیکهای داده کاوی در بانکهای
اطالعاتی سازمان و ارائه الگوی مناسب ،طراحی و محاسبه جدول عمر برای بیمه شدگان سازمان
تأمیناجتماعی ،امکان سنجی و طراحی استراتژیهای ورود به بازار صنایع پیشرو (داخلی – خارجی) و چون
این موارد را در الویت دارد.

بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان بر اساس “آییننامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی
کشور” ،در سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰اعتبارها و تسهیالتی را به دانشجویان برتر دانشگاهها و مراکز
آموزشعالی کشور اعطا میکند.
پایان نامه های دانشجویان و تحقیقات اساتید
فراخوان محورها و سرفصل های پژوهشی استان برای استفاده در پایان نامه های دانشجویان و تحقیقات اساتید
تاریخ ابالغ۹۹/5/2۰:

دانشگاه علوم پزشکی تهران – گرنت های بین المللی سازی دانشگاه در پژوهش
که شامل :گرنت انتشارات بین الملل-گرنت  6مقاله در یک سال ،گرنت ثبت اختراع بین المللی و موفقیت در
تجاری سازی بین المللی ،گرنت جذب منابع خارجی برای انجام تحقیقات(تا یک سال بعد از اخذ گرنت)،گرنت
جذب دانشجوی پسادکتری بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی مجازی
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دومین فراخوان اعطای گرنت پژوهشی را در راستای حمایت از طرح های توسعه
ایی حوزه ی یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی به پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی اعطا می نماید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
گرنت هشت مقاله در یک سال برای اعضای هیئت علمی با امتیاز خط پژوهشی( )lineمختص آن دسته از
اعضای هئت علمی دانشگاه است که حداقل  8مقاله نمایه شده در  PubMed ، ISOیا  Scopusدر طول
سال  2۰۱7میالدی داشته باشند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
این سازمان سر فصل برای حل علمی مجموع مسائل و مشکالت استان میباشد اقدام به فراخوان همکاری اساتید
و دانشجویان و پژوهشگران نموده است.

سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور(فهرست اولویت های پژوهشی ادارات و سازمان ها)
پژوهشگران و محققین می توانند با تعریف پایان نامه های خود در راستای اولویت های پژوهشی دستگاههای
کشور و یا شرکتهای دانش بنیان ،از مزیت های مختلف آن همچون حمایت مالی ،کسر خدمت سربازی و قرار
گرفتن در لیست اولویتهای استخدامی شرکتهای دانش بنیان کشور استفاده نمایند .فارغ التحصیالن نیز می
توانند طرحهای پژوهشی دستگاههای کشور و شرکتهای دانش بنیان را جستجو نموده و برای انجام آن اقدام
نمایند.

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه ،کاربردی ،به همراه
توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویتهای مصوب ستاد حمایت می کند.

شرکت فناوری بن یاخته های رویان
شرکت فناوری بن یاخته های رویان از طرح های برگزیده پژوهشی و فناوری حوزه سلول های بنیادی با
محوریت سلول بنیادی خونساز ،سلول های بنیادی بالغین ،بانک سلول بنیادی خون بندناف و سلول درمانی با
استفاده از سلول های بنیادی حمایت می کند.

شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
گرنت های پژوهشی سال : ۱۳۹7_۹8این دستورالعمل بر اساس مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در ارتباط با
گرنت های پژوهشی و تفویض اختیار مدیریت امور تحقیقات و فناوری دانشگاه تدوین شده و از تاریخ
 ۱۳۹8/۰۳/2۱به بعد قابل اجرا است.گرنت های پژوهشی سال  : ۱۳۹8_۹۹دستورالعمل این گرنت نیز از تاریخ
 ۱۳۹8/۱2/۱به بعد قابل اجرا می باشد.

صندوق پژوهش و توسعه فناوری نانو
این موسسه در حوزه های -۱:حمایت تشویقی گام به گام از پایان نامه تحصیالت تکمیلی  -2 .حمایت از چاپ
مقاله یا ارائه در سمینار های بین المللی  -۳حمایت مجالت علمی-پژوهشی و  -۴ ISIحمایت از تالیف  .گرد
آوری و ترجمه کتاب -5حمایت از ماموریت های فناورانه به محققان گرنت اهدا میکند

صندوق پژوهش و فناوری سالمت تهران
صندوق سالمت تهران در حوزه ی سالمت ارزشگذاری داراییهای فکری و فنآوریهای حوزه سالمت و معرفی
در بازار فرابورس ایران،اعطای وام تسهیالت و خدمات عاملیت مالی به طرحهای فناورانه،مشارکت و حمایت از
سرمایهگذاریهای خطرپذیر ) (VCحوزه سالمت،تهیه و تدوین طرح کسب و کار شرکتهای دانش بنیان
)،(BP,FSکمک به بازاریابی و تجاریسازی فنآوریهای دانش بنیان (محصوالت جدید) حوزه سالمت،تدوین
طرح تجاری راه اندازی مراکز رشد و پارک علم و فنآوری دانشگاههای علوم پزشکی،ارائه خدمات کارشناسی و
ارزیابی طرحهای فناورانه حوزه سالمت،اعتبارسنجی طرحها از حیث فنی ،بازار و اقتصادی،ارائه خدمات نظارتی
برای طرحهای مصوب و کنترل فرآیند اجرای آنها را در نظر دارد.

صندوق توسعه فناوری های نوین
ارائه خدمات به پژوهشگران در قالب سرمایه گذاری خطر پذیر  .وام قرض الحسنه  .فروش اقساطی  .تضمین
تسهیالت  .خرید تضمینی  .جعاله و لیزینک

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(بنیاد ملی علم ایران)
برنامه سالیانه فراخوان های صندوق در چهار گروه(فنی و مهندسی علوم زیستی،تغییرات اقلیم و سالمت)( ،علوم
پزشکی،ریاضی و فیزیک،علوم دامی،دامپزشکی و شیالت)(،کشاورزی و منابع طبیعی،علوم و علوم زیستی)(،میان
گروهی،علوم انسانی،اجتماعی ومطالعات علم معارف وعلوم اسالمی،مدیریت و علوم اقتصادی،هنر و معماری) بر
قراراست.

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
هدف صندوق ،تامین منابع مالی به منظور حمایت از کسب و کارهای فناورانه،تجاری سازی طرح های نوآورانه و
مشارکت در پروژه های حوزه زیست فناوری و رفع موانع و مشکالت پیش روی شرکت ها در مسیر تجاری سازی
و تولید محصوالت زیستی و ارتقای سطح کشور در این حوزه می باشد.

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سالمت ثامن
اعطای وام و تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت :اجرای طرح های پژوهشی در حوزه پزشکی و
سالمت -اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرح های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری -تدوین دانش فنی
حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحلع تولید -تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه
گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری

فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با سازمان پژوهشهای علمی و فناوری ترکیه)(TÜBİTAK
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی
براساس این فراخوان اعضای هیات علمی می توانند پروپوزال مرتبط با سه حیطه )۱ :بیماریهای غیرواگیر )2
بیماریهای نوپدید از جمله کوید  ۱۹و  )۳تحقیقات سیستم سالمت ،را تا تاریخ دوم دی ماه  ۱۳۹۹تا ساعت
 ۱7:۳۰دقیقه به وقت محلی به موسسه نیماد ارسال کنند.

گرنت های پژوهشی سازمان های وابسته به دولت جهت اجرای طرحهای پژوهشی
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ  ، ۹7/۴/27و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد
بند (ط) تبصره ( )۹ماده واحده قانون بودجه سال  ، ۹7شرکت ها ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
مندرج در پیوست  ،مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط ،حداقل چهل درصد( )۴۰%از هزینه امور پژوهشی
خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه¬ماهه به میزان بیست و پنج درصد( ،)25%به حساب خاصی نزد
خزانه¬داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی ،عناوین
پایان¬نامه¬های تحصیالت تکمیلی ،طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش¬آموختگان
تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت،امداد و درمان ناجا
این موسسه از طرح های تحقیقاتی در صورتی که در راستای ماموریت های معاونت بهداد ناجا تعریف شده
باشد،از تالیف و ترجمه کتب و طرح های پژوهشی جایگزین خدمت وظیفه عمومی نیز حمایت می کند.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران _ مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت توسط گروه
ارتباط با صنعت
این شیوه نامه در  ۴ماده تخصیص اعتبار حمایتی  ،گرنت اولین طرح ارتباط با صنعت پژوهشی از بخش
خصوصی ،گرنت اولین طرح ارتباط با صنعت پژوهشی با پژوهشگر پسادکتری صنعتی و گرنت اولین طرح ارتباط
با صنعت پژوهشی با هدایت پایان نامه دانشجویی در تاریخ  ۹7/8/۱5توسط کمیته اجرایی ارتباط با صنعت
تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.

موسسه اموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی وابسته به وزارت دفاع
این موسسه در موارد محدود از طرح های مرتبط با توسعه اهداف سازمان به صورت پژوهانه حمایت می کند.

موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران
این سازمان فراخوان دو مرحله ایی برای پیمایش ها و طرح های پژوهشی حوزه سالمت و جمعیت در سال
۱۳۹۹اعالم نموده است( .مصوبه در تاریخ  ) ۹8/۴/۱2پیمایش شاخص های سالمت و جمعیت در سال ۱۳۹۹

موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور()NIMAD
هدف از تأسیس این مؤسسه ایجاد یک نهاد عالی رتبه علمی جهت رهبری ،مدیریت ،حمایت و توسعه تحقیقات
علوم پزشکی در کشور شامل آموزش ،توسعه ،نوآوری ،و فناوری در علوم پزشکی میباشد.فراخوان گرنت مشترک
با سازمان های علمی پژوهشی ترکیه تحت پوشش این نهاد می باشد(.مورخ )۹۹/7/22

