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 پَؿؾ ّوگبًی ػالهت ثشای ػبکٌیي غیش ایشاًی ػبکي دس کـَس جوَْسی اػالهی ایشاى تذٍیي پلت فَسم عٌَاى طرح

پَؿؾ ّوگبًی ػالهت اسائِ توبم خذهبت ػالهتی ثب حفبظت هبلی هٌبػت ثشای توبم هشدم اػت ثِ طَسی  هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 
اقذام دس ثؼیبسی اص کـَسّب دس طی کِ ثِ دًجبل دسیبفت خذهت ػالهتی اص ًظش هبلی دچبس خطش ًـًَذ. ایي 

هیالدی ثِ ثؼذ آغبص ٍ ثب هَفقیت ثِ ػشاًجبم سػیذُ اػت. کـَس ایشاى ثشای ؿْشًٍذاى ایشاًی  9222ّبی ػبل
ّبی هیالدی( دس ػشاػش کـَس ثب کبّؾ پشداخت اص جیت ثشای ّضیٌِ 9212) 1171ایي هَضَع سا اص ػبل 

وِ ػالهت ّوگبًی سایگبى آغبص کشد. پلت فَسم ؿْشًٍذاى ایشاًی ػالهت دس ثخؾ دٍلتی ٍ ّوچٌیي اسائِ ثی
ّبئی ّوشاُ اػت اهب ثِ ّش حبل ّش چٌذ دیشتش اص صهبى اػالم اهب ّب ٍ چبلؾثبؿذ ٍ ثب هَفقیتدس حبل اجشا هی

کٌٌذ ثشًبهِ اکٌَى دس کـَس ایشاى صًذگی هیآغبص ؿذُ اػت. دس ایي ثشًبهِ ؿْشًٍذاى غیش ایشاًی کِ ّن
بصی ثشایـبى ٍجَد ًذاسد ٍ اسائِ خذهبت ػالهتی هتفبٍت اص پلت فَسم ؿْشًٍذاى ایشاًی اػت. ثب تَجِ ثِ خ

تبکیذ ػبصهبى جْبًی ثْذاؿت هجٌی ثش هذ ًظش قشاس دادى توبم افشاد کـَس )اػن اص پٌبٌّذگبى، آٍاسگبى ٍ ...( دس 
ػبکٌیي کـَس ایشاى تذٍیي ؿَد. ّذف ایي  سٍد ثْتشیي پلت فَسم ثشای ایي گشٍُ اصایي هطبلؼِ اًتظبس هی

الهتی ثب حفبظت هبلی هٌبػت دس قبلت ػ گشٍُ هَسد ًظش ثشای اسائِ خذهبتهطبلؼِ اسائِ پلت فَسم ثشای 
 ثبؿذ.ثشًبهِ پَؿؾ ّوگبًی ػالهت هی

 اّذاف کلی: اّذاف هَرد ًظر طرح
ػالهتی ثب حفبظت هبلی هٌبػت ثشای تذٍیي ثْتشیي پلت فَسم اسائِ خذهبت  ،طشح ایي اًجبم اص کلی ّذف
 ثبؿذ.ّبی غیش ایشاًی ػبکي دس کـَس ایشاى هیگشٍُ

 :اّذاف فرعی طرح
 ػکًَت؛ ّبیتؼییي فشاٍاًی خبًَاسّبی غیش ایشاًی ػبکي دس ایشاى ٍ الگَ .1

 تؼییي الگَی دهَگشافیک ػبکٌیي غیش ایشاًی ػبکي دس ایشاى؛ .9

 ػبکي دس ایشاى؛ تؼییي تَصیغ جغشافیبئی ػبکٌیي غیش ایشاًی .1

 تؼییي هیبًگیي هذت صهبى ػکًَت دس ایشاى ثشای ػبکٌیي غیش ایشاًی ػبکي دس ایشاى؛ .2

هٌذی اص خذهبت ػالهت دس جوؼیت غیش ایشاًی ػبکي دس ایشاى )ثشاػبع تؼییي ٍضؼیت ثْشُ .3
 (؛1172ٍ  1171ّبی هٌذی اص خذهبت ػالهت ػبلهطبلؼِ ثْشُ

ِ دس جوؼیت غیش ایشاًی ػبکي دس ایشاى )ثشاػبع هطبلؼِ تؼییي ٍضؼیت پَؿؾ خذهبت ػطح اٍلی .4
 (؛1172ٍ  1167ّبی ّبی چٌذگبًِ ػالهت ػبلؿبخص

ّبی حفبظت هبلی دس جوؼیت غیش ایشاًی ػبکي دس ایشاى )ثشاػبع هطبلؼِ تؼییي ٍضؼیت ؿبخص .5
 (؛1173الی  1172ّبی دسآهذ خبًَاس ػبل-ّضیٌِ

 ایشاًی ػبکي دس ایشاى؛تؼییي ًَع ٍ پَؿؾ ثیوِ ػبکٌیي غیش  .6

 ّبی گشٍُ ایشاًی؛ّبی هٌتج اص هطبلؼبت هزکَس ثب ؿبخصهقبیؼِ ؿبخص .7

 ّبی اسائِ ؿذُ دس ػبیش کـَسّب ثشای ػبکٌیي غیش ؿْشًٍذ؛فَسمهشٍس پلت .12

 تذٍیي پلت فَسم ًْبئی ثب تجویغ ًتبیج هزکَس؛ .11
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رٍش پیشٌْبدی هَسسِ هلی تحقیقبت 

 سالهت : 

 

ثبؿذ کِ دس اثتذا ثب تؼییي الگَی جوؼیت غیش ایشاًی ػبکي دس کـَس ثب اًَاع هطبلؼبت تشکیجی هیایي هطبلؼِ اص 

ّوکبسی کویؼبسیبی ػبلی پٌبٌّذگبى آغبص خَاّذ ؿذ. ایي الگَ هـخص خَاّذ کشد کِ جوؼیت داسای چِ 

چٌذ دسصذ  ثبؿٌذ. چٌذ دسصذ جوؼیت پٌبٌّذُ ٍاکٌَى دس کجب ػبکي هیّشم ػٌی ٍ جٌؼی ّؼتٌذ ٍ ّن

ثبؿٌذ. لزا هؼیبس ٍسٍد توبم افشاد غیش ایشاًی ػبکي دس ایشاى کِ ٌَّص جوؼیت آٍاسُ ٍ یب داسای اقبهت قبًًَی هی

ثبؿٌذ. ثذًجبل هـخص ًوَدى ایي الگَ، ثشاػبع آًبلیض ثبًَیِ ثشسٍی هطبلؼبت اًذ هیؿْشًٍذ ایي کـَس ًـذُ

س ایي گشٍُ اػتخشاج ٍ ػپغ ثب ٍضؼیت هَجَد دس ّبی پَؿؾ ّوگبًی ػالهت درکش ؿذُ، ٍضؼیت ؿبخص

کـَس هقبیؼِ ٍ گپ هَسد ًظش اص  لحبظ هقذاس هَسد اًتظبس ؿبخص ثشاػبع اّذاف دسج ؿذُ دس اػٌبد ایشاى ٍ 

الوللی ثذػت خَاّذ آهذ. دس هشحلِ ثؼذ یک هطبلؼِ هشٍسی دس هَسد اقذاهبت ػبیش کـَسّب دس ایي اػٌبد ثیي

ٌْبدی آًْب اًجبم خَاّذ ؿذ. ثشاػبع تجویغ ًتبیج هزکَس، پلتفَسم ًْبیی تذٍیي ٍ ثِ صهیٌِ ٍ اػتشاتظی پیـ

تبییذ کویؼبسیبی ػبلی پٌبٌّذگبى سػبًذُ خَاّذ ؿذ. ایي پلتفَسم ثؼذ اص گزساًذى هشاحل هزکَس جْت تصَیت 

 ثِ ٍصاست ثْذاؿت اسػبل خَاّذ گشدیذ.

 

 :اّذف کبربردی طرح
 ؼشض خطش تْذیذات هبلی ثذلیل اػتفبدُ اص خذهبت ػالهتی؛حفبظت هبلی هٌبػت افشاد دس ه

 ّبی ػالهتی ثشای توبم هشدم.اجشای سٍیکشد ػذالت دس ػالهت دس اسائِ ّضیٌِ

 خشٍجی ایي طشح پظٍّـی ثِ صَست یک گضاسؽ تحقیقبتی خَاّذ ثَد.  خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

اًتظبرت از هجری در حیي اجرای طرح 

 ٍ ...( )هبًٌذ رٍش کبر

 ؛هَقغ پظٍّؾِ پزیشؽ هؼئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثٍ اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجط ثب هَضَع  .1

هَضَع ثشسػی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اصَل تحقیقبتی دس اًجبم  .9
 ؛پظٍّؾ

ٌبٌّذگبى، ٍصاست کویؼبسیبی ػبلی پّبی ػلوی کـَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب اػتفبدُ اص ظشفیت .1
 ثْذاؿت ٍ ػبصهبى جْبًی ثْذاؿت؛

 ّبی هَجَد؛هشٍس کبهل اػتشاتظی .2

 فَسم؛تَجِ ثِ قَاًیي کـَس جوَْسی اػالهی ایشاى دس تذٍیي پلت .3

ص ًتبیج ، طشاحی هطبلؼِ ٍ اػتفبدُ ااثضاس هطبلؼِثشگضاسی جلؼبت کبسؿٌبػی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي  .4
 هطبلؼبت هشتجط اًجبم ؿذُ؛

 ی هطبلؼِ ٍ هصبحجِ ثب افشاد هطلغ؛طشاح .5

 ات سالمت؛دَی مًسسٍ ملی تحقیقارشارایٍ گسارش مطابق با چُارچًب گس .8

یک ثبس هَػؼِ سا دس جشیبى اقذاهبت خَد قشاسدادُ ٍ دس هَاسدی کِ دس ثشًبهِ  ّفتِ ایهَظف اػت  هجشی

الزم بٍ ذکر است در  .ًوبیذ تحَیل  ثٌذی هـخص ؿذُ اػت گضاسؽ پیـشفت کبس خَد سا ثِ هَػؼِ صهبى

 RFPطی دايری پريپًزال ارسال شدٌ، امکان دارد براساس وظارت طرح، مًارد دیگری غیر از 

حاضر از مجری محترم درخًاست شًد ي َمکاران ارسال کىىدٌ پريپًزال حتما ایه مًضًع را مد 

 وظر قرار دَىد. 

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم طرح 

بربست ًتبیج، هالحظبت )هبًٌذ اقذاهبت ک

 اخالقی ٍ قبًًَی ٍ ...(

 ؼَط ٍ هشتت ثشای ػبصهبى تْیِ ؿَد؛اص هجشیبى طشح اًتظبس هی سٍد تب دس صهبى اتوبم طشح گضاسؽ هج
 کویؼبسیبی ػبلی پٌبٌّذگبى اػت.ػَی اص  پشداخت پشٍطُ هجتٌی ثش اسائِ تبییذ کتجی

 ّبی سؿتِ دس طشح هجشیبى تب سٍد هی اًتظبست طشح، اجشای ثشای آى ّبی خشٍجی ٍ طشح اّذاف ثِ تَجِ ثب ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح دٌّذگبى
هطبلؼبت ًظبم ػالهت ٍ اص ػَئی هطبلؼبت هشتجط ثب  حیطِ دس کبفی ػبثقِ داسای ٍ کشدُ تحصیل هشتجط

 .ثبؿذ پٌبٌّذگبى ٍ آٍاسگبى

 یکؼبل هذت زهبى اجرای طرح 

 میلیًن ریال 066 سقف بَدجِ طرح



 ثشای تْیِ پشٍپَصال ثب هؼئَل هشثَط توبع حبصل ًوبییذ. تَضیحبت سبیر

 
*فشآیٌذ ثشسػی، تصَیت، ػقذ قشاسداد ٍ ًظبست کیفی طشح ّبی پظٍّـی، ثش اػبع فشآیٌذّبی تؼشیف ؿذُ دس هَػؼِ هلی تحقیقبت 

 ػالهت اًجبم هی پزیشد. 


