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بسمه تعالی

معاونت تحقیقات ، فناوري و آموزش

مدیریت فناوري

)فناورانهنظارت بر اجراي طرح هاي فراخوان، ارزیابی و شوراي فناوري (شیوه نامه

نحوه برگزاري جلسات شورا:-الف

حاضر در ) رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء 1نصف +(جلسات شوراي با حضور اکثریت اعضاء)1
) اتخاذ خواهد شد.1جلسه (نصف +

تشکیل می گردد.در ماهیکبارحداقل جلسات شورا به صورت ) 2
و آموزش فناوري ،هر زمان با دعوت معاونت تحقیقاتدردر صورت نیاز به برگزاري جلسه فوق العاده: 1تبصره

.تشکیل می گردد
ه غیبت داشته باشند از سوي رئیس شورا فرد جدید جلس3: در صورتی که هر یک از اعضاء بیش از 2تبصره 

منصوب می گردد . 

فراخوان-ب

انستیتو اولویت هاي سیاست ها ، تصمیمات وبر اساسماه خرداددر حمایتی هر سالهطرحهايفراخوان)1
و جمع ماهمردادتا پایان ارسال طرح ها توسط مجریانمدت .شوراي فناوري اعالم می گرددپاستور از طریق 

توسط شوراي فناوري می باشد .شهریورو اعالم نتایج بررسی طرح ها تا پایان بندي نهایی 

، غیر بیولوژیک و تجهیزات حصوالت بیولوژیکمل مشاطرح فناورانه مرتبط با اهداف و اولویت هاي انستیتو)2
و کشت سلولهاي ماده موثره استخراج–اولیه داروئیسنتز مواد -کیت –داروهاي نو ترکیب -( واکسن شامل 

.می باشند) بیولوژیک

: اولویت ها بر مبناي نیاز سنجی هر ساله به  صورت  فراخوان اعالم می شود.3تبصره
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به تکمیل و در مهلت مقرر مجریان موظفند تا طرح را در فرم مخصوص طرح هاي فناوري انستیتو پاستور ایران )3
. ارسال نماینددفتر شوراي فناوري 

هاي فناوري:طرحمیزان حمایت از -ج

خواهد ماه18و مدت زمان هر طرح حداکثر ریالمیلیون500حداکثرانههاي فناورطرحمیزان حمایت از)1
مبلغ حمایت حداکثرمی باشد و در سالهاي آتی طرحهاي جدید متناسب با 95این مبلغ براي سال .بود

افزایش خواهد یافت .

شوراي فناوري ، این مدت حداکثر به میزان شش ماه قابل تمدید می باشد .ییدر طرح و تا: با نظر ناظ4تبصره

.یک مجري منعقد می گرددفقط باطرح فناورانه قرارداد)2

شورا تصمیم گیر نحوه ادامه طرح خواهد بود .بروز مشکل در اجرا و گزارش ناظردر صورت : 5تبصره 

پذیرفته می "ب"از ماده 1و با رعایت بند ارش نهایی طرح فناورانه جدید از هر مجري تنها پس از ارائه گز) 3
ه تخصصی مجري و مرتبط با سوابق تحقیقاتی ایشان باشد .زحوگردد. طرح فناورانه جدید می بایست در 

جدیدي از مجري پذیرفته می شود که طرح پیشین فرایند تجاري سازي خود را موضوعتنها در صورتی :6تبصره
و ماه از زمان اتمام فرایند طرح قبلی گذشته  باشد 6و (توضیحات مجري در شوراي فناوري ) ضمناً بایدغاز نموده آ

یا طرح فناورانه جدید مجري مرتبط با طرح قبلی باشد .

%) 20(مرحله دومو %) پس از ارائه گزارش اول 45(مرحله اول% کل مبلغ قرارداد و 25پرداخت شامل پیش)4
معاون تحقیقات و تایید باقی مانده پس از ارائه گزارش نهایی %10. می پذیردانجامدوم از ارائه گزارش پس

خواهد گردید.،فناوري و آموزش پرداخت

ارزیابی و تصویب-د

توسط تاییدبخش و گروه مربوطه صورت گرفته و پس از توسط حمایتیارزیابی اولیه طرح هاي فناورانه)1
ارجاع می گردد .شوراي فناوري مدیریت فناوري جهت طرح درمدیر گروه به
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) ارزیابی اولیه در خصوص طرحهاي مجتمع تولیدات کرج باید توسط رئیس بخش به مدیر فناوري 7تبصره
ارسال گردد و به تایید ایشان برسد .

ناورانه در آن زمینه به انجام رسانیده و طرح اولویت با طرح هایی است که مجري آن قبال فعالیت پژوهشی یا ف) 2
شامل بخشی از فرایند تولید  یک محصول کاربردي باشد. دست کم حمایتی ارائه شده 

بایک نفر از اعضاي هیات علمی انستیتو پاستور ایران،در شوراي فناوريفناورانهطرحاولیهپذیرش) در صورت 3
نفر از افراد متخصص نیز به عنوان داور طرح از سوي شورا 2به عنوان ناظر و ، زمینه فعالیت مرتبط با موضوع طرح 

.دنانتخاب می گرد

نظرات داوران توسط ناظر به شورا منعکس و تصمیم گیري نهایی طرح بر عهده ، فرایند داوري پس از انجام ) 4
شورا می باشد.

نظارت -ه

است.نظارت بر اجراي صحیح طرح هاانستیتو پاستور ایران موظف بهشوراي فناوري -1

.استتخصیص اعتباراز تاریخفناورانهزمان شروع طرح هاي - 2

است .یکماه با نظر ناظر حداکثر زمان تاخیر براي ارسال گزارش هاي پیشرفت طرح با ذکر دالیل مستدل - 3

حداکثر مدت زمان تمدید فناوريو با تایید ناظر و شوراي در صورت درخواست مجري و با ذکر دالیل مستدل-4
خواهد بود.بدون افزایش اعتبار مالی آنمدت زمان قرارداد طرحماه6طرح ،  

وظایف مجري:-و

به منضداد در قالب فرم هاي مربوطه و ممجري موظف به ارسال منظم گزارش هاي طرح بر اساس زمانبندي قرار- 1
است.مدیریت فناوريفایل الکترونیکی به 

.نمایداجراي طرحالزم را جهت بازدید ناظر از فرایند و هماهنگی همکاري می بایست جري م- 2

به نهایی محصولیا و در قالب فرم گزارش نهایی مجري در پایان مهلت اجراي طرح موظف به ارسال گزارش- 3
به شورا است.مرتبطهمراه مستندات 
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است.ئه شده بر عهده ي مجري امسئولیت صحت مدارك ار- 4

وظایف ناظر:- ز

و پس از دریافت گزارش طرح در صورت لزوم با هماهنگی مجري جهت نظارت بر روند انجام کار اقدام ناظر -1
طرح را جهت بررسی به شوراي فناوري ارائه می دهد.گزارش 

شده در طرح گزارش ناظر در مورد طرح هاي تولیدي باید در برگیرنده کلیه فعالیت هاي تولیدي پیش بینی - 2
پیشنهادي باشد.

شده به عهده ناظر است . ارائهمسئولیت تائید مدارك - 3

معیار هاي نظارت-ح 

اهداف مشخص شده در طرح مصوب-1

جدول زمانبندي در طرح- 2

پیش بینی شده بر اساس اهداف طرحو فرایندروش ها- 3

نتایج و حجم کار انجام شده-4

صول ساخته شده به دست آمده از اجراي طرحنمونه محتائید نتایج - 5

:مالکیت دستاورد طرح –خ

مجري مالکیت طرح قبل از انعقاد قرارداد با مجري توسط شوراي فناوري مشخص می گردد . عین مالکیت دستاورد 
د درصـ 20بـراي فنـاور   80هدر محـدود از سـود محصـول  حاصل از طرح فناوري بسته به وابستگی به ابزار یا فکـر 

تعیین خواهد شد .( از زمان فروش )سال5به مدت انستیتو 

توسط شوراي فناوري مورد بازبینی قرار گرفت 02/96/ 30تاریخدرتبصره 7بند82ماده9درشیوه نامه این

.رسیدهیات رئیسه انستیتو پاستور ایرانتصویببهو در تاریخ ................


