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مقدمه:
در راستای تحقق اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در امر پژوهش در کلیه سطوح ،آیین نامه
حمایت از رساله دکتری به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است:
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران (بنیاد ملی علم ایران ) در راستای حمایت از محققان جوان از طرح های
پژوهشی آنان در پوشش رساله دکتری استقبال می کند  .دانشجویان و محققان جوان با ارایه طرح های پژوهشی در
قالب رساله دکتری در پوشش کارگروه های تخصصی و زمینه علمی متناسب با رشته های دانشگاهی و مراکز آموزش
عالی کشور ،می توانند از حمایت مالی برخورد دار شوند .حمایت در چارچوب اولویت های تحقیقاتی با هدف
استفاده از ظرفیت های دانشجویان دکتری و ایجاد رقابت در بین مراکز علمی کشور انجام می شود .
ماده . 1اهداف:
.1.1شناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از رساله ها
.1.1کمک به هدایت رساله های دکترا به سمت نیازهای پژوهشی و فناوری کشور و استفاده بهتر از ظرفیت های علمی
کشور
.1.1کمک به توانمند سازی دانشجویان دکترا برای انجام تحقیقات
.1.1تشویق و کمک به هدایت دانشجویان دکترا برای انجام پژوهش ها در مرزهای دانش و اثربخشی آن در جامعه
ماده  .2تعاریف:
حمایت :وجوهی است معین که به صورت پرداخت مستقیم نقدی پس از تصویب پیشنهاد طرح در قالب قرارداد
پژوهشی و برای انجام تحقیقات ( در چارچوب اولویت های تحقیقاتی) پرداخت می گردد.
صندوق :منظور از صندوق .صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور می باشد.
دانشجو :دانشجویان تمام وقت مقطع دکتری دانشگاه های کشور
پیشنهاد طرح :توضیحات مشخص مورد نظر طبق فرمت صندوق می باشد.
دانشگاه :یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ناظر :کسی است که پس از تصویب طرح حمایت از رساله دکتری  ،نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.
داور :کسی است که طرح پس از تایید اولیه در کارگروه برای داوری نزد او ارسال می شود.
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ماده  .3نحوه و مراحل حمایت:
مبلغ حمایت :مبلغ حمایت برای هر رساله تا سقف  133میلیون ریال می باشد .در صورتیکه چشم انداز نتیجه کار
تحقیقاتی به توسعه فناوری کمک کرده و منجر به تولید محصول شود قابل افزایش خواهد بود.
مراحل پرداخت حمایت :مبلغ حمایتی مصوب در سه مرحله بر اساس گزارش پیشرفت کار پرداخت خواهد شد.
بخش اول :بر مبنای  13درصد بودجه طرح به صورت پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد با صندوق انجام خواهد شد.
بخش دوم  :بر مبنای  13درصد بودجه طرح که بر اساس پیشرفت  03درصدی کار پژوهشی با ارایه گزارش و مستندات
با تایید ناظر طرح پرداخت خواهد شد.
بخش سوم بر مبنای  13درصد بودجه طرح پس از جلسه دفاع از رساله دکتری و با ارایه گزارش نهایی طرح و تعهدات
محوله با تایید ناظر پرداخت خواهد شد .
دانشجو پس از فراغت از تحصیل ،در صورت ضرورت ادامه پژوهش و داشتن شرایط طبق ضوابط بنیاد می تواند از
امتیاز پسادکتری در چارچوب ضوابط صندوق استفاده نماید.
ماده  .4شرایط ثبت نام:

 دانشجو دکتری به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل بوده و آزمون جامع
را با موفقیت گذرانده باشد.
 موضوع طرح پژوهشی قبل از تصویب در قالب فرم های پژوهشی صندوق ارائه گردد.
 از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از  1سال نگذشته باشد.
تبصره :1قبل از دفاعیه و تصویب پروپوزال دکتری نیز با ارسال پروپوزال درخواست حمایت مالی می تواند
جهت بررسی اولیه به صندوق ارسال گردد اما به منزله تایید و تصویب نخواهد بود( .پذیرش نهایی رساله
هایی که قبل از تصویب ارسال می شوند مشروط به تصویب در شورای گروه و تایید تحصیالت تکمیلی
دانشکده تا قبل از پایان مهلت فراخوان می باشد)
 از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکترا تا زمان ثبت نام نباید بیش از  1/0سال تحصیلی گذشته باشد.
 مدت انجام طرح رساله چهار نیمسال می باشد و با تصویب صندوق تا یک نیم سال و نیم قابل تمدید خواهد
بود.
 موضوع رساله باید مرتبط با اولویت های پژوهشی و فناوری و یا در مرزهای دانش اعالم شده از سوی
صندوق باشد.
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 بورسیه یا شاغل در دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی نباشد.
 پروپوزال رساله قبال بصورت طرح پژوهشی از سوی استاد راهنما و مشاور برای صندوق و یا سایر مراکز
حمایت کننده ارسال نشده باشد.
ماده  .5مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
مدارک زیر به صورت الکترونیکی در سامانه صندوق تکمیل یا بارگذاری می شود:
 فرم ثبت نام

 پیشنهاد طرح رساله دکتری (در فرم  PDF& wordو حداکثر  13صفحه ،با فونت نازنین  11و فاصله
خطوط  )1به همراه جدول زمانی مراحل تکمیل پایان نامه
 صورتجلسه تصویب پیشنهاد طرح رساله دکتری توسط گروه آموزشی و بهمراه تائیدیه شورای
تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه
 دو توصیه نامه از اساتید مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی از دانشگاه محل تحصیل
 ریز نمرات مقطع دکتری
 ارایه معدل دوره کارشناسی ارشد و نمره اخذ شده زبان با ذکر عنوان آن
 گواهی قبولی در آزمون جامع
 رزومه علمی پژوهشی متقاضی
ماده  :6معیارهای ارزیابی پیشنهاد رساله دکتری

 توانایی رساله در کمک به باال بردن سطح دانش در رشته تحصیلی مرتبط.
 هدفمند و در قالب اولویت های پژوهشی بودن و داشتن نوآوری در راستای حل مشکالت کشور
 کیفیت پیشنهاد طرح رساله با توجه به روش شناسی ،دامنه پژوهش ،چارچوب نظری و اتکا بر ادبیات
تحقیق مرتبط
 اجرایی بودن طرح رساله و انجام پذیری آن در چارچوب زمانی مشخص شده
 سوابق علمی ،پژوهشی و حرفه ای دانشجو
 سوابق و کارکرد علمی استاد راهنما و مشاوران
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ماده  :7نحوه درخواست و فراخوان:
 صندوق سالیانه در خرداد و بهمن ماه هر سال اقدام به فراخوان می نماید .در هر دوره پس از فراخوان
و بررسی تمام درخواست ها  ،از  133رساله دکتری تصویب شده حمایت بعمل می آورد.
 صندوق 1ماه پس از پایان تاریخ هر فراخوان نتایج نهایی را اعالم می کند.
 کلیه درخواست ها به صورت اینترنتی و از طریق سامانه صندوق ( طرح های پژوهشی) ثبت
می شوند.
 اطالع رسانی در خصوص نقص پرونده و نتیجه اولیه بررسی از طریق سامانه صندوق ظرف مدت یک
ماه بعد از ثبت نام صورت می گیرد.
ماده  :8داوری و نظارت طرح ها:

 پس از ارائه طرح به صندوق و بررسی اولیه داوری توسط کارگروه مربوطه ،در صورت نیاز طرح برای داوران
متخصص و صاحب نظر در آن زمینه فرستاده می شود.
 در صورت تایید طرح توسط کارگروه و داوران ،تفاهم نامه ای بین استاد راهنما  ,دانشجو و صندوق منعقد
می گردد.


هر مرحله از مراحل تصویب و پیشرفت پروژه باید به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسانده شود.
تبصره  :1ارائه فرآیند تصویب پروپوزال به کوتاه شدن زمان داوری کمک خواهد کرد.

 یک نفر ناظر با تخصص ذیربط برای طرح تعیین می شود تا روند پیشرفت طرح به طور مستمر کنترل شود.
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