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 طرح های از یتفراخوان حما

 مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی

(in vivo) 

 

 

 

 

 

 



ته وابس ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادیسازی حیوانی و تحقیقات درون تنی  شبکه ملی مدل

در راستای اهداف و طرح هایی که در راستای ماموریت خود از  به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 آورد. حمایت به عمل می ملی باشندشبکه های مصوب اولویت

 یک کننده ایجاد خاص مکانیسم یک کشف،حیوانی های مدل توسعه و بهبودهای که در زمینه هایپروپوزال

 آزمایشگاهی حیوان مدل روی بر...( و دارو شیمیایی، ماده ژن، سلول،) تیمار ،یا درمان بر روی مدل حیوانی بیماری

های آزمایشگاهی مورد نیاز در تحقیقات درون سازی و ساخت تجهیزات و دستگاهبومی ،بیماری درمان منظور به

 منطبق بر نیازهای کشور در حوزه حیوانات آزمایشگاهی و تحقیقات ، توسعه و تحقیق طرح های نوآوری ،تنی

تا تاریخ  89/ 52/7از تاریخ می توانند  مشمول شرایط ذیل باشند و شده مصوبدر دانشگاه های کشور درون تنی

سازی حیوانی و تحقیقات لهای وب سایت شبکه ملی مدسامانه ارسال طرح مستندات خود را در8989//25/9

 نمایند ثبت amn.isti.ir آدرس به تنین درو

 های ثبت شده، پس از داوریو فناوری، پروپوزال توسعههای نامه حمایت از طرحی و آیینبر اساس روند اجرای

و از  توسط شورای راهبردی شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی مورد بررسی قرار گرفته

 آید.حمایت به عمل می میلیون ریال 044،444،444تا سقف های منتخبپروپوزال

 

 شرایط الزامی طرح های ارسالی

مراکز تحقیقاتی یا آزمایشگاه ها  چنانچه دانشگاه و مراکز زیر مجموعه آن از جمله پژوهشگاه،پژوهشکده،. 8

آزمایشگاه  -5پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی مراکز نگهداری، -8دارای امکانات و خدماتی از جمله 

 در سامانه شبکه ملی مدل سازیاطالعات مراکز  تحقیقات درون تنی داشته باشد بایستی  و تجربی مطالعات

 ثبت شده باشد. amn.isti.irحیوانی و تحقیقات درون تنی به آدرس

های موضوعی شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات پروپوزال ها می بایست در راستای اهداف و اولویت. 5

 :درون تنی شامل موارد زیر باشند

 حیوانی های مدل توسعه و بهبود. 

 حیوانی مدل روی بر درمان یا بیماری یک کننده ایجاد خاص مکانیسم یک کشف. 

 بیماری درمان منظور به آزمایشگاهی حیوان مدل روی بر...( و دارو شیمیایی، ماده ژن، سلول،) تیمار. 

 های آزمایشگاهی مورد نیاز در تحقیقات درون تنیبومی سازی و ساخت تجهیزات و دستگاه. 



  منطبق بر نیازهای کشور در حوزه حیوانات آزمایشگاهی و تحقیقات ، توسعه و تحقیق طرح های نوآوری

 .درون تنی

 طرح هایی با محوریت ویراش ژنوم( genome editing) در تحقیقات درون تنی(in vivo)  

 طراحی شده باشد. یا توسعه و تحقیق بالینی پیش ،. طرح باید در قالب یک مطالعه ترجمانی 9

 دانشگاه مجری باید در هزینه های طرح مشارکت داشته و بخشی از آنرا تقبل نماید.. 0

. دباش کشور داخل دانشگاههای از یکی علمی هیأت عضو باید (پروپوزال راهنمای استاد) طرح اصلی مجری .2

 در قبلی فراخوانهای از باز طرحی همچنین و نماید ثبت میتواند طرح یک تنها مجری هر ذکراست به الزم

 .باشد نداشتهتوسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی   ستاد

به عنوان پژوهشگر در سامانه شبکه ملی  عوامل اجرایی طرح می بایستی اطالعات خود را. مدیر اجرایی و 6

 ثبت نمایند.  amn.isti.irبه مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی 

 ی ارسالیشرایط ترجیحی طرح ها

 بدر شرایط مساوی با طرح های دیگر از شانس بیشتری برای کس هایی که واجد شرایط زیر باشند،طرح

 .حمایت برخوردار خواهند بود

 طراحی مدل های حیوانی تراریخته -8

 ساخت مدل حیوانی خاص و تعهد به اعطای خدمات به دیگر محققین -5

 آورانه برای بیماریهای گوناگونایجاد مدل های حیوانی نو -9

 موضوع طرح میان رشته ای بوده و توسط تیمی از متخصصان در رشته های مربوطه راهنمایی شود.  -0

و تجاری های دانش بنیان  و شرکت، مراکز جامع هایی که توسط چند مرکز دانشگاهی و پژوهشیطرح -2

 تعریف و اجرا گردند. 

 .لی انجام شوندهایی که با همکاری مؤثر مراکز علمی و فناوری بین الملپژوهش -6

 مستندات .1

بل قا شبکه ملی مدل سازی حیوانی وتحقیقات درون تنیفرم پروپوزال تکمیل شده و امضا شده )فرمت  •

 دسترسی در سامانه(



 دانشگاه مجری طرح طرح توسط  های ینههز مشارکت در تامیننامه تامین  •

 ارائه کلیه مستندات مبنی بر مشارکت های موجود در پروپوزال •

 نمایند ارائه را مربوطه مستندات بایست می دارند اخالق مجوز به نیاز که هایی طرح •

 : کار اجرای روند

 طرحهای انجام حسن بر متخصص، ناظر تیم یک تعیین طریق از و تحقیقات درون تنی که ملی مدل سازی حیوانیبش

 در وطبق جدول گانت  کتبی گزارش طریق از باید حمایت مورد طرحهای مجریان .کرد خواهد نظارت خود حمایت مورد

 . دهند قرار طرح انجام پیشرفت جریان در را شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی شفاهی، نیاز صورت

شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات  همکاری مجری، سوی از طرح گزارش موقع به ارسال عدم صورت در 1 :تبصره

 .شد خواهد متوقف مجری آتی و طرحهای فعلی از حمایت خصوص در تنیدرون 

 قسط سه در حداقل و ایمرحله صورت به شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی مالی حمایتهای (8

راهبردی  شورای و ناظر تیم توسط طرح انجام پیشرفت تأیید پرداخت، هر برای الزم شرایط .میشود پرداخت

 .است شبکه ملی

های سلول های بنیادی و توسعه علوم وفناوری ستاد حمایت موظفند شبکه ملی حمایت مورد طرحهای مجریان (5

 از مستخرج فنی و علمی مستندات کلیه در را خود طرح ازشبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی 

 .نمایند می گردد اعالم اعالم که متعاقبا استاندارد شکل به طرحها


