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«یمصنوع هوش بر یمبتن ییمعنا یجستجو موتور توسعه»  

 

 بسمه تعالی
 

بنیان با رویارد نوآوری باز و دانش هایشنننر تتقویت توان توسنننعه یناوری  منظوربهوق نوآوری و شننناویایی صنننن 

همااری یناورانه، خ مت ج ی ی را طراحی و عرضنننه  ردس اسنننت  ه در نا ن آن، نیازهای تیقیقاتی و یناورانه 

و توسنننعه های تیقیقاتی های پژوهشنننی و یناور توانمن  برای اجرای طر بنیان و متعانباً، گروسدانش هایشنننر ت

 .نمای ها را شناسایی میاین شر ت موردنیازهای یناوری

صن وق نوآوری و دانش هایشر تآنچه پیش رو داری ، نیاز تیقیقاتی/یناورانه یای از  سط  ست  ه تو ضی ا بنیان متقا

 :یرمایی  طفاً به موارد زیر توجه  .شاویایی شناسایی و در نا ن یراخوان منتشر ش س است

ستشر ت در ای (1 سازمانی مجاز ا شر تی یا  همه  .ن یراخوان تیقیقاتی و ارائه پروپوزال در نا ن انفرادی، گروهی، 

 هایشننر تها و مرا ز تیقیقاتی، ی دانشننااسعلمئتیهآموختاان و اعضننای پژوهشنناران، دانشننجویان، دانش

 .توانن  با ت وین و ارسال پروپوزال در این یراخوان شر ت  نن می من انعالنهبنیان و یناور و سایر دانش

در  1400 ماه آذر 20 خیتار تا ح ا ثر و ییشاویا و ینوآور صن وق ش سنیت و چارچوب در  یبا صریاً هاپروپوزال (2

هایی  ه در چارچوبی پروپوزال .ارسننال شننون  ir/grant.inif.https://ghazal در سننامانه ازال به آدر  Wordنا ن 

 .های دیار به دست صن وق برسن ، وارد یراین  ارزیابی نخواهن  ش ، یا به روشرازآنیا

سال پروپوزال (3 ش  هاآنها، یراین  ارزیابی پس از اتمام مهلت ار شاویایی آااز خواه   صن وق نوآوری و  سط   .تو

برای « مجری» عنوانبهپروپوزا ی  ه بیشننترین تناسننن را با ا زامان این نیاز تیقیقاتی داشننته باشنن ، انتخاب و 

 .بنیان متقاضی معریی خواه  ش مذا ران تامیلی به شر ت دانش

 3بنیان )متقاضنننی تیقیر(، نرارداد دهن س منتخن )مجری تیقیر( و شنننر ت دانشدر صنننورن توایر پروپوزال (4

ضی»، «صن وق»مابین  یهاجانن ش « مجری»و « متقا صن وق نوآوری تا  .منعق  خواه   در نا ن این نرارداد، 

ای و مرحله طوربهدرصنن  هزینه اجرای طر  تیقیقاتی را به شنناع بالعو  به متقاضننی خواه  پرداخت تا  90

 .متناسن با پیشریت اجرای طر ، در اختیار مجری نرار گیرد

بینی و معریی ش س است، اما پیش موردنظر سازیپیادسو  لی برای اجرای تیقیر  هایگامگرچه در این یراخوان،  (5

شنن س، از هر روش یا یناوری د خواس و در نا ن یب برنامه پیشنننهاد توانن  ایزون بر برنامه پیشنننهاددهن گان می

 .استفادس  نن از سوی شر ت متقاضی  وردنظرمخروجی نهایی متفاون برای دستیابی به و اجرایی تیقیقاتی 

های صننن وق نوآوری و شنناویایی من ی از حمایتبهرس منز هبهت وین و ارسننال پروپوزال در نا ن این یراخوان،  (6

ستن س حقی ایجاد نمی شاویایی خود را ملزم به رعایت میرمانای  . ن نخواه  بود و برای یر صن وق نوآوری و 

 .های ارسا ی میرمانه نزد صن وق بانی خواه  مان دانسته و مفاد  لیه طر 

 ارگزار صننن وق در میان باذاری   عنوانبهیا ابهام در خصننوا این یراین  را با شننر ت بومرن   سننلالهرگونه  (7

 (021-88398563و  88398543)شمارس تما : 

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدرباره شرکت دانش   

 

 15بیش از  ،آن گذارانبنیان ت وین ش س است  ه 2بنیان نوپا نوع به سفارش یب شر ت دانش حاضر یراخوان

 .دارن  تجربه یعا یت  شور ایزارنرمدر صنعت  سال

در حوزس میصوالن خود ، یتخصصتجارب و  دانشااهی هایان وختهانه ه پشتوب 1396 سال در این شر ت

به بازار عرضه   شور و ارهای سنو  هاسازماننیازهای موجود در  تمر ز بربا را  (Helpdeskو  Ticketingاتوماسیون )

 .از معاونت علمی و یناوری ریاست جمهوری گردی بنیان دانش تایی یهمویر به اخذ و  نمود

 ان،یشااو رسی گی به  ثبت مشاورس، پاسخ، و پرسش ،یبانیپشت رینظ یمختلف ی اربردها در ایزار حاضرنرم 

 .شودمی استفادسآنالین  صورنبه یادار ونیاتوماس و فیوظا تیریم   ار، گردش تیریم 
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 لهئضرورت مس
  

در  یسازرسیذخ نابع اطالعان حجم ،یتانو وژ توسعهایزایش سرعت  و زمان گذر با

 نیترمهم از یای جستجو موتور. استیایته  شیایزا و ار سنو  هر سازمان

 دادس یهاااسیپا در ش سرسیذخ یاطالعات اسناد یابیباز در  هاست  ییهاسیسرو

 . ینمایم فایا ییبسزا نقش (دادسدر مقیا   الن)سازمان 

 ،شودمی استفادس هاتیساوب و ایزارهانرم در االن  ه یسنت یوجوجست

  لمهآن  یحاو یجینتا ،این روش. در است ی ی ل  لمان بر یمبتن یوجوجست

ب یهی  ؛شودنشان دادس می وجوجست موردیا عبارن  لمه  یمعنا درک ب ون ی ی ل

 ارائه جامعینتایج  است ممان و داشته یمی ود  ید هیزاو ،وجوجست نوع نیااست 

 .بایرد  سیناد رااز بین منابع دانشی  ارزشمن  جینتاتع ادی از ن ه  و 

 ییمعنا یوجوجستهای روش سمت به را پژوهشاران ریاخ یهاسال در چا ش نیا

 انجام هوشمن  صورنبه را وجوجست ،موردنظر عبارن یمعنا درک با  ه دادس سوق

 ،ی ی ل  لمان بر یمبتن یوجوجستدر  گفت توانیم خالصه طوربه. ده یم

  اربر آنچه ،ییمعنا یوجوجست موتور یو  اب ییم را نویسدمی اربر  آنچهسیستم 

 .آورددرمینهایی به نمایش  هایپاسخدر  را خواهدیم

 متن پردازش و عیتیل بر یمبتن یجستجو موتور توسعهه ف از این پروژس تیقیقاتی، 

 نیب از ،یدانش منابع تریننزدیب و ترینمناسن انتخاببر اسا   نتایج را ه است 

 ارائه ده . ییمعنا ای ینوشتار مشابهت  یاظ به ش ستعریف مقاالن

 هایروش ای ییمعنا دانش گراف جادیا با ییمعنا یجستجو موتور نیا رودمیانتظار 

 . ده  ارائه  اربر ازین به توجه با را منابع ترینمرتبط ار،ید

 

 
 
 
 
 
 

 تحقیق پروژه و اصلی مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(:

 یقاتیتحقپروژه  ازین نیا یاصل مسئله

 یجستجو موتور توسعه" از است عبارت

 " معنایی مبتنی بر هوش مصنوعی
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پروژه مسئلهمشروح   
 میصوالن در  ه است یمصنوع هوش بر یمبتن یجستجو رموتو بی توسعه اصلی این طر  تیقیقاتی، موضوع 

 و ارهای سن و هاسازمان ،شر ت نیا میصوالن نیمخاطب .داشتخواه    اربرد یمتقاض شر ت مختلف

 ،هامجموعه نیا رانیم  .دارن  یمتفاوت یدانش منابع خود تییعا  نوع به بسته ،بی هر  ه هستن  یخصوص

 نماین میشر ت متقاضی ثبت  یاطالعات هایبانب در ش سبن یدسته یدانش مقاالن نا ن در را خود اطالعان

با  سازمان( از رونیب انیمشتر یا سازمان درون  ار نان)شر ت متقاضی میصوالن  اربران ،پس آن از و

عبارتی حاوی  یا سلالیب  صورنبهموضوع  وارد ردنبا  ،سامانهدر  ش ستعبیهاستفادس از اماانان جستجوی 

 . نن میجستجو را نیازهای خود  ،موردنظر لمان  لی ی 

، برای هستن  های مختلفیتخصصدارای سطح آگاهی، تیصیالن و  هاایزارنرماین با توجه به ایناه  اربران  

عملیان جستجو را صریاً بر  تواننمی ، اربرنیاز  براسا  مقاالن ترینمرتبطو  تریننزدیب یایتنو جستجو 

 تیفی  و دنت از ،در این روش ش سانجام یزیرا جستجو ،انجام داد SQLسنتی مبتنی بر زبان  هایروشاسا  

 یشتریب زمانم ن بای  خود موردنظر مفهوم و خواسته به  نیرس یبرا  اربر االنو  نیست برخوردار ییباال

 . ینمامتع د  یجستجوها صرف را

گراف دانش  مانن  مصنوعی هوش بر یمبتن نینو هایروش از استفادس، چا ش نیا حع یبرا راهاار ترینمهم

به عبارن مورد جستجوی  اربر  مقاالن تریننزدیبتا در نتایج نهایی،  رودمی، انتظار ترتیناینبه. است معنایی

 .حاصع شون به  یاظ معنایی 

به چنین موتور  عالنمن خود  تو ی ش سهای ایزارنرمراستای توسعه و ارتقاء سطح  یفی  در، شر ت متقاضی

 عبارن، ینیع یجستجوبر اسا   تنهانه ی خود راهاسامانهدر  ش سذخیرس اطالعان یابیبازجستجویی است تا 

 .ده انجام با عباران مورد جستجو  ییمعنا تمشابهبلاه بر اسا  

 یمیتوا است ممان  ه است یضرور ناته نیا به توجه ،در این طر  موردنیازموتور جستجوی  سازیپیادسدر 

 متفاون ،یزبان اختارهایس درمانن  مثال زیر داشته باشن  اما  یاسانی مفهوم و ه ف  اربر یجستجو مورد

 :باشن  ش س نوشته

 عیمیا سرور به سامانه اتصالروش  : ش س جستجو عبارن (1

 نمود؟ استفادس ایزارنرم در استفادس یبرا سازمان SMTP Server از توانمی چطور :ش س جستجو عبارن (2

 

 با و مختلف اشاال به را مشخصو نیاز  مفهوم بی ن توانمی  اربران  ه است واضح یوق، مثال به توجه با

با استفادس از موتور جستجوی هوشمن  مبتنی بر هوش  ؛دهن  نرار جستجو مورد متفاون یزبان ساختارهای

 یاسان باشن . سلاالن مختلفمرتبط با انواع  ش سانتخاب مقاالنتا  رودمیانتظار  ،مصنوعی
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 اطالعان یحاو یاطالعات هایبانب در ش سذخیرس یمتن یمیتوااین احتمال وجود دارد  ه  ،مورد یوق بر عالوس

 یسیانال زبان هایدادس وجود جستجو، موتور نیا سازیپیادس هیاو  یاز در بنابراین ،باشن  مختلف زبان ینچن 

، نابلیت درک متون حاوی موردنظر ایزارنرم ه  رودیمانتظار  و بود خواه  مورد نیاز ییارس زبان  نار در

 :عنوان مثال عبارن زیر را درنظر بایری به  چن زبانه )عربی و انالیسی( را داشته باش . هاینوشته

 ISO 10002 یا تورهای :عبارن جستجو ش س

 :جستجواحتما ی پی ا ش س در نتیجه استفادس از موتور  مقاالن

 مشتریان من یرضایتاستان اردهای مرتبط با  اخذعوامع تأثیرگذار در  -

 ؟ویادار به سازمان خود داشته باشیمچاونه مشتریانی راضی و  -

 سازماندر  هاآنو  اربردهای  ISOاستان ارد  هایگواهینامهآشنایی با انواع  -

 هاآن به رسانیخ مانجهت ایزایش  یفیت  زبانعرب هایشر تتعامع با اصول  -

 

 روزرسانیبه ازمن ین زمان گذر در س،یسرو نیا از  نن ساستفادس ایزارنرم ناهیا به توجه با است، ذ ر انیشا

 است تیاهم حائز اریبس یشنهادیپ طر  در رانییتغ نیا تیریم  نیوس حیتشر ،باش می ی خودهادادس و م ل

 .شود اجرای آن یراهم شرایطو  تشریح شفاف صورنبه  یبا یرسانبروز مزماانی و

 Question)، ایجاد سیستم پرسش و پاسخ طر  تیقیقاتیدر این  موردنظر ه ف سیستم همچنین

Answering ) همانن  سایتStackoverflow  یایتن  با ه فموتور جستجوی معنایی  توسعهنیست بلاه

  خواه  بود. موردنظردانشی به نیاز و جستجوی  اربر در خروجی نهایی پروژس  مقاالن تریننزدیب
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 تحقیقاتی پروژه هایگام 

مجری )شایسته است  ه  زیر باش :احتما ی  هایگاماجرای این پروژس مستلزم اجرای  شودمیپیش بینی 

و صریاً اعالم   را برای اجرای پروژس، اعالم نمای خودطراحی ش س توسط  هایگامشفاف  صورنبه، تیقیر

 (پیشنهادی است. صورنبه، هاگاماین 

 دادسمجموعه ایجاد  •

و اعتبارسنجی  یآورجمعهوشمن  مبتنی بر هوش مصنوعی، مرحله  یهاستمیسگام در طراحی  نیترمهم

خود از نبیع حجم، نوع، ساختار و  یادادسبای  ابت ا نیازهای  مجری تیقیر،. در این مرحله است هادادس

 یآورجمعنیوس نظارن بر  ،. در ادامهرا شناسایی  ن برای حع مسائع  موردنیاز یهادادسحوزس تخصصی 

ش س، اهمیت بسیار زیادی خواه   یآورجمعمجموعه دادگان  یسنجصیتو سپس  ردنیازمو یهادادس

خود و همچنین  موردنیازمجموعه دادگان نیوس ا تساب در این مرحله مجری طر ،  رودیمداشت. انتظار 

 شفاف و دنیر تشریح  ن . طوربهرا نام ا اوی پیارس دادگان  به همراساعتبارسنجی آن  هایروش

 متن سازینرمال •

 سازییاسان و پردازشپیش  یبا ابت ا ،یهوشمن  پردازش هرگونه انجام از نبع متن، پردازش حوزس در

 حروف، اگر. گردن  عیتب  استان ارد شاع به ایراستان ارد هایصورن تا ردیگ انجام هاآن یرو بر حروف

 یهاسامانه توسط ،مورداستفادس متون نشون ، نوشته یاسانی شاع به ییارس  لمان و یناارش هاینشانه

  لمان، نیب یاصله حروف، ،یناارش عالئم ،سازینرمال ن ییرا یط. بود نخواهن  تیلیعنابع ایرایانه

 یستیبا ن،یبنابرا. گردن می عیتب  استان ارد شاع به ،متن در ییمعنا رانییتغ جادیا ب ون رسیا و اختصاران

 . رد استفادس متون پردازش و پردازشپیش یبرا مشترک استان ارد بی از

 مجموعه دادسساختار بروز رسانی  طراحی و توسعه •

عالوس بر  ش .بابالدرن  تا ح  اماان به موارد بای   سرعت پاسخاویی، موضوعی وجویجستدر یب موتور 

ج ی   هایدادسمارر جهت انطباق با  هایروزرسانیبهاین، با توجه به این مسئله  ه چنین سیستمی نیازمن  

در  مترین  سازیبهینهو  روزرسانیبهو ثبت اطالعان ج ی  در مجموعه دادگان است، نابلیت سیستم در 
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 مورداستفادس ایزارنرمو همچنین  دادگان سازیم لنوع  ،زمان از اهمیت باالیی برخوردار است. در این مرحله

 بر عملارد و سرعت اجرا داشته باش . بسزایی تأثیران توان یم، ج ی  برای م یریت دادس

 زبانی هایم لتوسعه  •

متن، توسعه یب م ل زبانی است  ه توانایی هوشمن  در تو ی  یب سیستم پردازش  هاگام نیترمهمیای از 

 ارائهعالوس بر  رودیممتون طوالنی را داشته باش . انتظار  ، جمالن ومناسن از  لمان یهاییبازنماارائه 

و همچنین معیارهای سنجش م ل زبانی نیز تشریح  ش سارائهمشخصان م ل زبانی، عملارد م ل زبانی 

 شود.

 متون ییمعنا یابیشباهت یمبتن هوشمن  یجستجو •

 .است متن یابیشباهت بر یمبتن جستجو سیسرو یطراح ،سطح نیا در یهوشمن  از ه ف

 متون ییمعنا یابیشباهتبر  یمبتن هوشمن  یجستجوپیشریته  سیسرو یطراح •

 جستجو، عبارن در مورداستفادس یهاواژس خود بر عالوس بای  جستجو یموتورها از هوشمن تر سطح بی در

 اگر مثال، عنوانبه. م نظر نرار گیرد زینها آن مفهوم و معنا یجستجو نیهمچن و عبارندر   لمان مترادف

 عبارن از آن در  ه یجینتا ، اربر به بای  جستجو موتور  ،ینما استفادس «یانتصاد مبارزس» عبارن از  اربر

 مورد را «یلیتیم جن » عبارن  اربر اگر ،زین معنا هیال در. ده  نشان زین را ش ساستفادس «یانتصاد جن »

 .باش  زین «مق   دیاع» مفهوم با یاسناد یابیباز به نادر بای  سیستم ،ده  نرار جستجو

 یدانش مقاالن خود ار یبن طبقه سیسرو یطراح •

 ،گیرن می نرار یمختلف هایدسته در یموضوع نظر از سازمان، بی در تو ی ش س مقاالن ناهیا به توجه با

 .وانع گردد موردنیازدر این پروژس نیز  خود ار و هوشمن  یموضوع یبن طبقه سیسروممان است 

 اعتبار سنجی و تست •

 طوربه Total Productیب  عنوانبه مورداستفادس یهام لو  ایزارنرممراحع اعتبارسنجی عملارد  ،در گام آخر

جهت  ییهاروش در یاز تو ی  نهایی، ایزارنرم  ارگیریبهاست تا نبع از  . در این مرحله نیاز نشو بیان امع 

بای  مراحع تست  مجریدر اینجا  . ننرار بایر مورداستفادستوسعه دادس ش س و  سیستماتیب صورنبهتست 
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ترسیم یرآین  تست و  تهیه ش س توسط شر ت متقاضی، Test Setو نیوس تعامع با  نمای و ارزیابی را شفاف 

دنت و  P@5 مثالP@Kً  )استفادس از موتور جستجوی تهیه ش س های ارزیابی KPI تشریحهمچنین ارزیابی و 

   بود.نبسیار حائز اهمیت خواه (بیشتردرص  یا  70

 

 پروژهخروجی 

 ش س و نابع  سازیپیادس امالً  صورنبهمنابع دانشی  یرو بر هوشمن  یجستجو ماانیسم به یابیدست

 های شر ت متقاضیایزارنرماستفادس در 

 ش ستعریف شیپ از یهادسته در یسازمان اسنادبرای  خود ار یموضوع یبن طبقه سیسرو به یابیدست 

 

 تحقیقالزامات  

  ان  نرار گریته مورداستفادس ایزارنرمتیت وب داخلی یا خارجی  ه در  یهاسیسرودر صورن وجود، تمامی

از طریی،  .شفاف تشریح شون  طوربه، بای  شودیمرد و ب ل  هاسیسروو همچنین اطالعاتی  ه بین این 

نیز بای  مورد بررسی نرار بایرد تا در صورن ایجاد تغییر  هاسیسروبه این گونه  ایزارنرممیزان وابستای 

 ، بتوان برآوردی از ریسب اختالل در عملیان سازمان ارائه داد.هاسیسرویا اختالل در این گونه 

  در برابر حمالن مخرب موتور جستجو ایزارنرمحفظ اصع میرمانای اطالعان سازمانی و همچنین امنیت 

 و نفوذهای امنیتی

 موتور جستجو مبتنی بر  سازیپیادسRESTful API  با نابلیت دریایت ورودی او یه به یرمتJSON  یاFORM-

DATA  پی ا ش س بر اسا  او ویت بیشترین نزدیای به خروجی  مقاالن ترینمرتبطو بازگشت  یست نتایج

 مورد انتظار  اربر

 سازیپیادس API  های مرتبط با موتور جستجو با در نظر گریتن روش احراز هویتAPI Key  در  نار نابلیت

 ایر مجاز یهایدسترسبرای جلوگیری از  IP Whitelistتعریف 
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 سازیپیادس API  ماانیسمهای مرتبط با موتور جستجو با در نظر گریتن Burn Limit  برای  نترل تع اد

 مجاز( یهادرخواستهر دنیقه )با نابلیت تنظیم میزان نابع پاسخاویی در  یهادرخواست

 صورنبهنتایج این پروژس بای   سرویس دهی نوع On-Promise . باش 

  دارد. یاژسیو، امتیاز نمونه مشتری عنوانبهمشتریان دارای نرارداد  یااعالم بازار شناسایی ش س با قوس 

  مختلف زیر: هایبن یدستهها در و ارسن و  هاسازماننابلیت پشتیبانی از منابع دانشی 

o ی دو تیهاسازمان 

o ی ایر دو تیهاسازمان 

o یو مرا ز آموزش هادانشااس 

o شباه و زیرساختایزارنرمخصوصی در حوزس یناوری اطالعان،  هایشر ت ، 

o خصوصی در حوزس سالمت هایشر ت 

o خصوصی در حوزس یینتب هایشر ت 

o و  ارخانجان تو ی ی و صنعتی هاشر ت 

o اینترنتی هاییروشااس 

o هااتیادیهی صنفی و هاسازمان 

o مرا ز مشاورس 

o ها، مرا ز نوآوری و مرا ز رش شتاب هن س 

 و در صورن وجود توانایی زبان انالیسی و  ی یارسیهاناآمادگی جهت پشتیبانی از منابع اطالعاتی در زب(

ی هاناو نیز احتمال وجود عباران تر یبی از زب زبانه بودن میصوالن شر ت متقاضی چن با توجه به عربی( 

 مختلف در یب مقا ه

  اطالعاتی وارد ش س توسط  هایدادسح انع وجود با  ممان و ارائه باالترین دنت خروجیعملارد مناسن

 های شر ت متقاضیایزارنرمدر  مشتریان نهایی

  جهت مطابقت با موتور هوش مصنوعی های شر ت متقاضی ایزارنرممال در نیازهای الزم جهت اعپیشاعالم

 از سوی مجری طر 

  به شر ت متقاضی مجریتوسط  ش سانجامپروژس  یهابخشارائه سور   امع و باز تمامی 

  سال یببه م ن  سیستم در صورن شناسایی ب ون دریایت هزینه یهاباگریع خطا و 
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  در  موردنظرپس از اتمام و تیویع نهایی پروژس احتما ی ح انع به م ن یاسال  یهاتوسعهآمادگی جهت

 )در ازای عق  نرارداد ج ی ( با شرایط مقرر ش س در زمان عق  نرارداداین سن  

 شر ت متقاضی به پروژسو استقرار  سازیپیادس ،ییاجرا و یقاتیتیق مراحع با مرتبط مستن ان  امع ارائه 
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 و انتخاب مجری معیارهای ارزیابی

  مسئلهتیصیالن و سوابر تیم تیقیقاتی و اجرایی و تناسن آن با 

  مسئلهرویارد ینی تیم تیقیقاتی به 

  پیشنهادان مامع در جهت دستیابی به بهترین نتایجمیزان و اهمیت 

  و تست نتایج سازیپیادسجهت انجام مطا عان،  موردنیازدسترسی به تجهیزان 

  نابع پیش بینی و دستیابی از خروجی نهایی موتور جستجومیزان دنت و بازدهی 

  یعا یت مشتریان نهایی شر ت متقاضی یهاحوزسآزمایشی بر اسا   هایدادسدسترسی به 

 یازهای تیقیقاتی و اجرایی پروژساجرای  زمان و هزینه 

 

 تسهیم مالکیت فکری

  خواه  بود و انتشار مقا ه مشترک  : مجری در ما ایت معنوی ناشی از اجرای تیقیر سهیممعنویمالکیت

ها و سمینارها با موایقت و مقا ه در  نفرانس ارائه و های داخلی و خارجیتوسط مجری و متقاضی در ژورنال

 .ان ر اران مجاز خواه  بوداشارس به نام همه دست

 ه این یناوری تمامًا و ار شر ت متقاضی، منایع ما ی ناشی از توسع: با توجه به م ل  سنمالکیت منافع مادی

بر این اسا ، مجری  .ا زحمه اجرای پروژس را دریایت خواه   ردمتعلر به شر ت متقاضی بودس و مجری صریاً حر

به هیچ عنوان حر استفادس، ارائه یا یروش دستاوردها، مستن ان و خروجی این پروژس به سایر اشخاا حقیقی یا حقونی 

تخطی از توایقان و جرم تلقی گردی س و پیاردهای حقونی و  عنوانبهدیار را نخواه  داشت و ع م عمع به این موضوع 

 متقاضی به دنبال خواه  داشت.نضایی مقتضی را از سوی شر ت 
 

 ارسال پروپوزال 

 آذرماس 20صن وق نوآوری و شاویایی، ت وین و ح ا ثر تا تاریخ  موردنظرها صریاً بای  در چارچوب پروپوزال

، رازآنیاهایی  ه در چارچوبی پروپوزال .ارسال شون  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه ازال به آدر   1400

 .های دیار به دست صن وق برسن ، وارد یراین  ارزیابی نخواهن  ش یا به روش

 داور طرح شرکت متقاضی

یوق بررسی  "بیانیه نیاز یناورانه"عنوان و میتوای من رج در متن 

 ش  و مورد تایی  است.

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ

 امضا

یوق بررسی  "بیانیه نیاز یناورانه"عنوان و میتوای من رج در متن 

 ش  و مورد تایی  است.

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ

 امضا

https://ghazal.inif.ir/grant
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