بسمه تعالی

فراخوان حمایت از کلان پروژههای بین رشتهای در راستای
رسیدن به مرجعیت علمی (اعتبار پژوهشی ابن سینا)8931-

معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد از تیمهای تحقیقاتی برای اجرای کلانپروژههای پژوهشی بین رشتهای مرز دانش
حمایت نماید .هدف این برنامه توسعه کانونهای کیفی پژوهشی به منظور افزایش ظرفیت نیروی انسانی جهت دستیابی به
مرجعیت علمی است .تیمهای تحقیقاتی میبایست از اعضای هیات علمی و پژوهشگران توانمند در حوزههای مختلف مرتبط با
موضوع پروژه تشکیل شده باشد و مجری اصلی طرح میبایست عضو هیات علمی پیمانی یا رسمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
با مرتبه دانشیاری یا استادی باشد .اعضای هیات علمی با شرایط فوق که دارای شاخص ( G index/Scientific Ageمستخرج
از دادهپایگاه اسکاپوس) مساوی یا بیشتر از  1/5هستند مجاز به شرکت در این فراخوان هستند .لیست این افراد در جدول زیر قابل
ملاحظه میباشد.
حمایت مالی از این پروژهها تا سقف ده میلیارد ریال و مازاد بر پژوهانه میباشد .معیارهای اصلی برای بررسی طرحها عبارتند از
توجیه علمی و مالی طرح ،تخمین صحیح از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ،حضور متخصصین توانمند از گرایشهای
مختلف متناسب با ماهیت بین رشتهای موضوع ،جلب مشارکت بینالمللی ،امکان توسعه زیرساختهای پژوهشی و نیز پرورش
نیروهای انسانی جوان.
پروژههای بین رشتهای مرتبط با موضوعات زیر دارای اولویت هستند:
Development of Novel Therapeutics and Diagnostics/ Theranostics



Artificial Inteligence and Information Technology in Medicine



Regenerative Medicine and Cell Therapy



)Type 2 Translational Research (T2TR



Big Data to Knowledge



Precision Medicine



Medical Robotics



پیشپروپوزال طرحها میبایست حداکثر تا ( 98/7/1غیر قابل تمدید) و صرفاً از طریق سامانه پژوهشیار ارسال گردد .در این مرحله
خلاصه اطلاعات به زبان فارسی در سامانه درج میشود و طرح صرفا در قالب فرم پیش پروپوزال انگلیسی ( )EPP-01تکمیل و
پیوست میگردد .در صورت انتخاب طرح در غربالگری اولیه از مجریان پروپوزال کامل درخواست خواهد شد.
برای آشنایی بیشتر با اهداف ،شیوه اجرا و نحوه حمایت از برگزیدگان این فراخوان به فصل  6و پیوست  7شیوه نامه اجرایی معاونت
تحقیقات و فناوری در سال  98مراجعه فرمایید و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با سرکار خانم آرتی ( )77997379تماس حاصل
فرمایید.

