
درماوي تهران _ شيىه وامه همكاري پژوهشي محققيه داوشگاه علىم پزشكي و خدمات بهداشتي 

با ساير مىسسات 

:  مقدمو  –الف 

دسيبَي تٓشاٌ ثبثخؼ ْبي يختهف اسائّ خذيبت _ ايٍ ؽيِٕ َبيّ جٓت استجبط ْش چّ ثيؾتش داَؾگبِ ػهٕو پضؽكي ٔ خذيبت ثٓذاؽتي 

لبٌَٕ ثٕدجّ عبل  22ٔ  15ثٓذاؽتي ، دسيبَي ٔ خذيبت ػًٕيي يب صُؼتي دس جٓت فؼبنيت ْبي پژْٔؾي ٔ ثّ اعتُبد تجصشِ ْبي 

.  يبت ػهًي داَؾگبْٓب تٓيّ ٔ تُظيى گشديذِ اعتلبٌَٕ اعتخذاو ِ 40ٔ يبدِ  1380

 :تعاريف  -ب 

ثّ كهيّ ٔصاستخبَّ ْب ، عبصيبٌ ْب ، َٓبدْب ، يشاكض ، ؽشكتٓب ٔ عبيش يجتًغ ْبي اداسي ٔ صُؼتي داخم كؾٕس ٔ : يٕعغّ  .1

.  ًْچُيٍ عبصيبٌ ْبي خبسجي اطالق يي ؽٕد

.  اَتمبل فٍ آٔسي ، ٔيب دم يؼضالت عاليتي صٕست يي گيشد  يجًٕػّ فؼبنيتٓبيي اعت كّ ثشاي تٕنيذ ػهى ،: پژْٔؼ  .2

ثّ فشد يب افشادي دميمي اطالق يي گشدد كّ يغئٕل يغتميى پيؾجشد يٕضٕع لشاسداد يي ثبؽذ ( : يذيش اجشايي ) يجشي  .3

.  ٔلشاسداد اجشاي پژْٔؼ ثّ ايضبي ايؾبٌ يي سعذ

.  لشاسدادْب  ػجبستغت اص كم يجهغ تخصيص يبفتّ ثّ ْش يك اص: اػتجبس  .4

.  يُظٕسيجهغ اػتجبس پظ اص كغش كهيّ ْضيُّ ْب اعت : دسآيذ  .5

.  دسصذ يؾخصي اص يجهغ اػتجبس طجك جذأل يشثٕطّ يي ثبؽذ : ْضيُّ ثبالعشي  .6

 : نحوه انعقاد قزاردادىا  -ج

_ ٔو پضؽكي ٔ خذيبت ثٓذاؽتي كهيّ لشاسدادْبي پژْٔؾي ثب يٕعغبت ،پظ اص تٓيّ ٔ تُظيى ثب ايضبي يؼبٌٔ پژْٔؾي داَؾگبِ ػم -1

. دسيبَي تٓشاٌ يُؼمذ يي گشدد 

دسصٕستي كّ يجشي طشح ثّ ْش دنيهي لصذ داؽتّ ثبؽذ ؽخصب ثّ ػُٕاٌ طشف لشاسداد ثب يٕعغّ يشثٕطّ ، لشاسداد سا يُؼمذ : تجصشِ -1-1

ٔ عپظ يٕافمت يؼبٌٔ پژْٔؾي داَؾگبِ سا دس ًَبيذ ثبيذ اثتذا تبييذ سيبعت داَؾكذِ ، يشكض تذميمبتي ،يب يؼبَٔت داَؾگبْي يشثٕطّ 

. ايٍ صييُّ كغت ًَبيذ 

طشح پژْٔؾي يٕظف اعت ًْبُْگي الصو ثب سيبعت داَؾكذِ ، يشكض تذميمبتي ،يب يؼبٌٔ داَؾگبْي يشثٕطّ ( يذيشاجشايي )يجشي  -2

.  سا دس يٕسد اجشا ي طشح ثّ ػًم آٔسد

. ح پژْٔؾي ، لشاسدادي ثب يؼبَٔت پژْٔؾي داَؾگبِ يُؼمذ ًَبيذ يٕظف اعت جٓت اجشاي طش( يذيش اجشايي )يجشي  -3



 -َضد ثبَك يهي ايشاٌ  90158دغبة ؽًبسِ ) كهيّ اػتجبسات پشداخت ؽذِ اص عٕي يٕعغبت ثّ دغبة يؼبَٔت پژْٔؾي داَؾگبِ  -4

سداخت اص عٕي يٕعغّ طشف لشاسداد ٔ يب عٓى يجشي اص اػتجبسات طشح دس أنيٍ يشدهّ پظ اص ٔاسيض پيؼ پ. ٔاسيض يي گشدد ( ؽؼجّ ايثبس

. پظ اص اسائّ گضاسػ پيؾشفت كبس اصطشيك يؼبَٔت پژْٔؾي ثّ ايؾبٌ پشداخت خٕاْذ گشديذ 

دس صٕستي كّ يجشي طشح ؽخصب ثّ ػُٕاٌ طشف لشاسداد ثب يٕعغبت ، لشاسداد سا ايضب ًَٕدِ ثبؽذ اػتجبسات طشح اص عٕي : تجصشِ -1-4

سيض يي گشدد ٔ عپظ عٓى داَؾكذِ ، يشكض تذميمبتي ، يب يؼبَٔت داَؾگبْي يشثٕطّ ، عٓى َبظش ٔعٓى يٕعغّ ثّ دغبة ايؾبٌ ٔا

. يؼبَٔت پژْٔؾي داَؾگبِ تٕعظ يجشي ثش اعبط صيبٌ تؼييٍ ؽذِ دس يجٕص يشثٕطّ ثّ دغبثٓبي يٕسد َظش ٔاسيض يي گشدد 

ثّ يؼبَٔت پژْٔؾي اسعبل گشدد ٔ ٔضؼيت تغٕيّ دغبة ثّ اطالع دس ايُگَّٕ يٕاسد الصو اعت گضاسؽٓبي پيؾشفت كبس ٔ گضاسػ َٓبيي 

. ايٍ يؼبَٔت سعبَذِ ؽٕد 

 : نحوه ىزينو كزدن مبلغ اعتبار قزاردادىا  -د

. َذِٕ ْضيُّ كشدٌ اػتجبس ْشيك اص لشاسدادْبي پژْٔؾي ٔ خذيبتي طجك جذٔل صيش صٕست يي گيشد

 عٓى َبظش عٓى يؼبَٔت پژْٔؾي داَؾگبِ
/ يشكضتذميمبتي/داَؾكذِعٓى 

 يؼبَٔت داَؾگبْي
 عٓى يجشي

10% 5% 10% 75% 

عّ دسصذ اص كم %( 3)دسصٕستي كّ فشدي يمذيبت ػمذ لشاسداد اجشاي طشدي پژْٔؾي دس صييُّ ْبي يزكٕس سا فشاْى ًَبيذ ، : تجصشِ 

. ِ ثّ فشد يزكٕس پشداخت يي ؽٕد يجهغ لشاسداد ثب تؾخيص يؼبَٔت ْبي ريشثظ ٔ پظ اص كغٕس لبََٕي اص يذم عٓى داَؾگب

 : مالحظات 

كّ ييضاٌ آٌ ثب تؾخيص سئيظ داَؾكذِ ، يشكضتذميمبتي ، ( …اص جًهّ يٕاد ، اثضاس ، تجٓيضات ٔ )دسصٕست اعتفبدِ اص ايكبَبت داَؾگبِ  -1

الصو اعت ْضيُّ ثٓشِ ثشداسي اص يٕاسد يزكٕس اص عٓى يجشي ثّ ًْبٌ داَؾكذِ ، يشكض . يب يؼبَٔت داَؾگبْي يشثٕطّ يؾخص يي ؽٕد 

.  يؼبَٔت داَؾگبْي پشداخت گشددتذميمبتي ، يب 

.  دك انضدًّ ٔ ْضيُّ خشيذ تجٓيضات ، يٕاد ٔ ايثبنٓى اص عٓى يجشي پشداخت يي گشدد -2

 : سايز مقزرات 

   يشادم ثشسعي ايُگَّٕ طشدٓب خبسج اص َٕثت طشدٓبي يؼًٕل داَؾگبِ صٕست گشفتّ ٔ ثشسعي آَٓب اص أنٕيت ثشخٕسداس اعت ، ضًُب -1

.  سٔص فشصت داسَذ…… كض تذميمبتي ، يب يؼبَٔت داَؾگبْي يشثٕطّ ثشاي اظٓبس َظش دس يٕسد يٕضٕع لشاسداد دذاكثش داَؾكذِ ، يش



جٓت استمبء عطخ فؼبنيت ْبي پژْٔؾي داَؾگبِ ٔ ًْچُيٍ ثًُظٕس اسج َٓبدٌ ثّ تالػ صًيًبَّ ٔ ثي ٔلفّ اعبتيذي كّ اص طشيك  -2

، التصبدي ، ٔ اجتًبػي كؾٕس كٕؽب ْغتُذ ثُبثش پيؾُٓبد يؼبَٔت پژْٔؾي ٔ تبييذ ْيبت لشاسدادْبي پژْٔؾي دس دم يؼضالت صُؼتي 

.  اص آَبٌ تمذيشخٕاْذ ؽذ( ……اػطب پبيّ تؾٕيمي ، عفشْبي ػهًي ، فشصت يطبنؼبتي )سئيغّ داَؾگبِ ثّ َذٕ يمتضي 

" صذ يجهغ لشاسداد أنيّ افضايؼ يبثذ يجهغ افضايؼ يبفتّ كالدِ دس%( 10)دس صٕستي كّ لشاسدادي تًذيذ يب اصالح گشدد ٔ يجهغ آٌ دذاكثشتب  -3

ثبؽذ َذِٕ تغٓيى ثب تٕافك يؼبَٔت پژْٔؾي ٔ يجشي طشح تؼييٍ % 10چُبَچّ يجهغ افضايؼ يبفتّ ثيؼ اص . عٓى يجـشي خــٕاْذ ثـٕد

.  يي گشدد

. تؼييٍ يي گشدد َبظش دغٍ اجشاي طشح پژْٔؾي تٕعظ يؼبَٔت پژْٔؾي ٔاص ثيٍ صبدت َظشاٌ يشثٕطّ -4

: تذكز ميم 

چُبَچّ لشاسدادي دبئض ؽشايطي ثبؽذ كّ دس ايٍ ؽيِٕ َبيّ يذ َظش لشاس َگشفتّ ٔيب دبنت ٔيژِ اي داؽتّ ثبؽذ ثبيذ انضاو ثشسعي لشاسداد 

س پژْٔؾي داَؾگبِ ػهٕو پضؽكي تٓشاٌ تٕعظ يذيشيت ايٕس پژْٔؾي داَؾگبِ يؾخص گشدد ٔ عپظ د-يضثٕس دس كًيتّ ثٓذاؽتي

. كًيتّ يزكٕس ثشسعي ؽٕد 

دسيبَي تٓشاٌ سعيذِ ٔ اص ايٍ _ ثّ تصٕيت ْيبت سئيغّ داَؾگبِ ػهٕو پضؽكي ٔ خذيبت ثٓذاؽتي  11/1380/ 8ايٍ ؽيِٕ َبيّ دس تبسيخ 

. تبسيخ ، يجُبي ػًهكشد يؼبَٔت پژْٔؾي داَؾگبِ يي ثبؽذ 

 


