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در راستای اجرای ماموریت های پژوهشی استان و به منظور تحقق اهداف و برنامه
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از یکی از مراجع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و یا مجلس شورای اسالمی و همچنین شرکت های دارای تاییدیه دانش بنیان
از مرجع مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش
بنیان و تجا ری سازی نوآوری ها و اختراعات ،جهت شرکت در این فراخوان دعوت
بعمل می آید .الزم به ذکر است که فرم خام تحقیقاتی (پروپوزال) از درگاه سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان فارس ،زیرمجموعه مدیریت آموزش و پژوهش به آدرس
 www.mpo-fr.irقابل دریافت می باشد .دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می بایست
پروپوزال های تکمیل شده خود را حداکثر تا تاریخ  5931/55/51به آدرس
الکترونیکی  research@mpo-fr.irارسال نمایند.
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