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تهیهکننده :واحد برنامهریزی

تأییدکننده :مدیریت ارزیابی طرحها

تصویبکننده :رئیس صندوق
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در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور ،نقشه جامع علمی كشور،اجراي قانون برنامه هاي پنج
ساله توسعه ،و با توجه به اهميت روز افزون پژوهش و فناوري در عصر اقتصاد دانش بنيان ،در راستاي كمک به
ایجاد و ارتقاء ظرفيت هاي توليد علم و فناوري در سطح ملی ودراجراي بند 1و  2ماده  11اساسنامه صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران كشور ،دستورالعمل كرسی پژوهشی به شرح ذیل می باشد.
ماده :1تعاریف:

صندوق :عبارتست از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور كه در این دستورالعمل صندوق ناميده می
شود.

کمیته تخصصی :كميته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور كه در این دستورالعمل كميته
تخصصی ناميده میشود.

کارگروههای تخصصی :عبارتست از كارگروه هاي تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
كه در این دستورالعمل كارگروه هاي تخصصی ناميده می شود.

کارگروه کرسی پژوهشی :متشکل از صاحبنظران دانشگاهی و حوزوي كه در راستاي انجام وظایف تعریف
شده در این دستورالعمل توسط رئيس صندوق انتخاب می شوند.

پژوهشگر :به اشخاص حقيقی اطالق می گردد كه داراي دانش ،تجربه و مدارج علمی و دستاوردهاي پژوهشی و
یا فناورانه بوده و صالحيت علمی وي به تائيد كارگروه رسيده باشد.

کرسی /اعتبار ویژه پژوهشی(پژوهانه) :اعتبار پژوهشی است كه در راستاي اهداف صندوق و براي اجراي یک
برنامه راهبردي تحقيقاتی متشکل از مجموعه اي از فعاليت هاي علمی و پروژه هاي هدفمند به دانشمندان و برجستگان
علمی و فناوري كشور تخصيص می یابد.
ماده : ۲اهداف:

 كمک به ایجاد ظرفيت هاي جدید تحقيقاتی بخصوص براي پژوهشگران و فناوران جامع نگر و آینده نگر،
داراي بينش و برنامه راهبردي
 بهره برداري مؤثر از ظرفيت هاي بالقوه دانشمندان و پژوهشگران و فناوران بر جسته كشور
 كمک به نگهداشت سرمایه هاي انسانی و جذب پژوهشگران فرهيخته و فناوران برجسته ایرانی ازخارج به
داخل كشور
 حمایت از پژوهش هاي بنيادي وكاربردي منطبق با اولویت هاي ملی كشور
تهیهکننده :واحد برنامهریزی

تأییدکننده :مدیریت ارزیابی طرحها

تصویبکننده :رئیس صندوق
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 كمک به ایجاد تيم و محيط هاي علمی و فناوري پویا و مولد در سطح كشور
 كمک به تعامل مؤثر پژوهشگران با نيازهاي جامعه و الزامات آن
 حمایت از تربيت نيروهاي ماهر و متخصص براي نظام علم و فناوري كشور
 ایفاي نقش مؤثر در توسعه علمی كشور و حركت در مرزهاي دانش
 كمک به توسعه فعاليتهاي پژوهشی گروهی در كشور
 ایجاد انگيزه و امکانات براي فعاليت هاي دانشمندان و اساتيد برجسته كشور و بهره مندي كشور از نتایج آن
 برخورداري از خروجی معتبر پژوهشی و داراي جامعيت علمی و فناوري
ماده : 3ترکیب و وظایف کارگروه

تركيب اعضا و وظایف كارگروه به شرح ذیل می باشد:
 اعضای کارگروه:

رئيس صندوق
معاونت حمایت و ترویج علم و فناوري صندوق
معاون آینده پژوهشی علم و فناوري صندوق
مدیر ارزیابی طرح هاي صندوق
دو نفر از روساي كارگروه هاي تخصصی به انتخاب رئيس صندوق
شش نفر از اساتيد و پژوهشگران برجسته كشور به انتخاب رئيس صندوق
تبصره 1:رئيس كارگروه با حکم رئيس صندوق منصوب می شود.
 وظایف کارگروه:

 همکاري در تدوین سياستها و خط مشی كلی فعاليتهاي كرسی پژوهشی
 تعيين اولویت هاي موضوعی اعطاي كرسی پژوهشی
 كمک به شناسایی افراد واجد شرایط دریافت كرسی
 ارزیابی صالحيت علمی متقاضيان و برنامه راهبردي تحقيقاتی آنها
 نظارت و ارزیابی بر عملکرد دارندگان كرسی پژوهشی و تصميم گيري در ارتباط با تمدید یا خاتمه كرسی
اعطاء شده
 ارایه مشورت جهت توسعه كمی و كيفی كرسی پژوهشی
تهیهکننده :واحد برنامهریزی

تأییدکننده :مدیریت ارزیابی طرحها

تصویبکننده :رئیس صندوق
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تبصره : 2جلسات كارگروه با هماهنگی رئيس كارگروه و براساس دعوت مدیر ارزیابی طرحها با حضور اكثریت
اعضاء رسميت پيدا كرده و تصميمات متخذه با رأي موافق اكثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد .
ماده : 4پژوهشگران واجد شرایط:

 داشتن برنامه راهبردي علمی و تحقيقاتی
 دارا بودن یک چارچوب نظري علمی و منسجم
 داراي ایده اي نو ،مبتکرانه و خالقانه
 جامع نگر،كالن نگر و آینده نگر
 برخورداري از شرح حال علمی برجسته در مقياس كشوري و بين المللی
 اثر گذاري در روند علم و فناوري و پاسخ به نياز ها و ضرورت هاي كشور و منطقه و جهان
 داراي باالترین  H-INDEXو  GINDEXدر كشور و به تناسب رشته تخصصی
 داراي باالترین  CITATIONدر كشور و به تناسب رشته تخصصی


داراي HOT PAPER

 الویت با كسانی خواهد بود كه داراي  2پروژه تحقيقاتی اجرا شده و استفاده شده در كشور و پتنت بين المللی
باشند
ماده  :5انواع حمایت های مالي:

انواع حمایت هاي مالی اعطایی به پژوهشگران كه از طریق كارگروه كرسی پژوهشی به تصویب می رسند به شرح
زیر می باشد:
الف)کرسی پژوهشی:
اعتبار پژوهشی است كه به دانشمندان و پژوهشگران برجسته كشور با مرتبه استادي و داراي سوابق پژوهشی معتبر
در سطوح ملی و بين المللی با هدف حل مسائل اساسی كشور یا نظریه پردازي در حوزه هاي بنيادي اعطاء می
شودو به دو صورت فردي یا گروهی ملی است كه ویژگی هاي هریک بشرح زیر است.
 كرسی پژوهشی فردي:
 این كرسی در زمينه ي علمی به برجستگان علمی كشوركه داراي مرجعيت علمی و وجهه علمی بين المللی
و ملی باشد اعطا می شود.
 مبلغ این كرسی ،براي هر سال  500ميليون ریال است.
تهیهکننده :واحد برنامهریزی

تأییدکننده :مدیریت ارزیابی طرحها
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 كرسی پژوهشی پنج ساله است.
 مدت زمان كرسی ،مشروط به داشتن همکار خارجی ،براي یک دوره  5ساله دیگر قابل تمدید است.
 صاحبان كرسی هر ساله می توانند  2نفر پژوهشگر پسا دكتري و  2نفر دانشجو دكتري در تيم علمی خود
داشته باشند .هزینه ي آن ها بر مبلغ قبلی اضافه می گردد.
 كرسی پژوهشی گروهی:
 این كرسی به چند نفر از پژوهشگران برجسته به سرپرستی یک استاد داراي مرجعيت علمی و وجهه ي ملی
و بين المللی كه داراي برنامه علمی منسجم باشند تعلق می گيرد.
 مبلغ این كرسی براي هر سال  600ميليون ریال است.
 براي مدت 5سال اعطا می شود.


مدت زمان كرسی در صورت درخواست و تشخيص كارگروه به  10سال قابل افزایش است (مشروط به
استفاده از همکار خارجی توانمند و ظرفيت هاي علمی خارج از كشور)



منابع مالی براي فعاليت هاي علمی هزینه می گردد :انجام پروژه هاي تحقيقاتی ،تاليف كتاب ،كمک به تربيت
دانشجوي دكتري  ،كمک به تجهيز آزمایشگاه ،برگزاري همایش ها ،شركت در كنفرانس هاو...

 ارزیابی نامزد هاي دریافت كرسی كيفی است .براي ایرانيان خارج از كشور در مراكز علمی معتبر با همان
شرایط داخل كشور به لحاظ ویژگی هاي علمی نيز كرسی اعطا می شود.
ب)اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) :
به پژوهشگران عضو هيئت علمی دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كشور با حداقل مرتبه دانشياري و داراي توانمندي
هاي پژوهشی ویژه با هدف كمک به ایجاد ظرفيت هاي علمی و فناوري جدید به دو صورت فردي یا گروهی از نوع
ملی یا بين المللی مطابق شرایط كرسی پژوهشی اعطاء می شود.

 مبلغ این پژوهانه تا  500ميليون ریال است.
 براي مدت  1سال اعطا میشود.
ج) کرسی پژوهشگران جوان :
به پژوهشگران جوان كه داراي توانمندي هاي پژوهشی ویژه و استعداد برتر هستند با هدف تشویق وكمک به اجراي
فعاليت هاي پژوهشی آن ها این كرسی با شرایط ذیل اعطا می شود:
 معرفی از طرف یکی از صاحبان كرسی صندوق و یا جستجو بروي پایگاه هاي داده هاي علمی و فناوري
تهیهکننده :واحد برنامهریزی

تأییدکننده :مدیریت ارزیابی طرحها
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 داراي حداكثر  40سال سن
 داراي مدرک دكترا از دانشگاه هاي داخل و خارج مورد تایيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و یا
وزارت بهداشت
 بررسی و تایيد  H-INDEXعلمی متقاضی به تناسب رشته توسط كارگروه
 بررسی و تایيد  CITATIONمقاالت علمی متقاضی به تناسب رشته توسط كارگروه
 الویت با كسانی خواهد بود كه داراي پروژه تحقيقاتی اجرا شده و استفاده شده در كشور و داراي ثبت
اختراع بين المللی باشد


داراي HOT PAPER

ماده: 6فرایند اعطای کرسي /پژوهانه

 .1معرفی واجدین شرایط دریافت كرسی و یا گرنت یکساله توسط اعضاي كارگروه كرسی ،كارگروه هاي
تخصصی و یا پژوهشگران صاحب نام در حوزه علمی مرتبط در مراكز علمی صورت می گيرد.
 .2نامزد ها بایستی فرم درخواست كرسی پژوهشی  /پژوهانه توسط متقاضی را تکميل و به صندوق ارسال نمایند.
 .3بررسی فرم تکميل شده توسط دبير كارگروه و استخراج فهرست افراد واجد شرایط اوليه و ارائه آن به
كارگروه جهت اخذ تائيد
 .4بررسی شرح حال علمی و فرم تکميل شده متقاضيان كرسی پژوهشی و پژوهانه توسط اعضاي كارگروه
كرسی پژوهشی
 .5بررسی و تصميم گيري كارگروه در مورد رد یا قبول درخواست اعطاي كرسی /پژوهانه
.6

تنظيم تفاهم نامه توسط دبير كارگروه در رابطه با كرسی /پژوهانه مصوب و عقد تفاهم نامه با صاحب كرسی
 /پژوهانه

ماده  :7گزارش عملکرد:

صاحبان كرسی و پژوهانه بایستی گزارش عملکرد خود را هر شش ماه مطابق فرم مصوب كارگروه كرسی پژوهشی
به صندوق ارائه دهند.
ماده : 8نظارت و ارزیابي عملکرد:

تهیهکننده :واحد برنامهریزی

تأییدکننده :مدیریت ارزیابی طرحها

تصویبکننده :رئیس صندوق
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-1گزارش عملکرد شش ماهه ارائه شده مجري كرسی  /پژوهانه ،توسط كارگروه بررسی و در صورت ضرورت
براي یک فرد متخصص در آن رشته ارسال و پس از كسب نظر مشورتی در رابطه با ادامه یا توقف كرسی  /پژوهانه
تصميم گيري می شود.

-2كارگروه موظف است گزارش عملکرد كرسی  /اعتبار ویژه پژوهشی اعطاء شده و سایر اقدامات مرتبط با
مأموریت كارگروه را حداكثر یک ماه پس از پایان هر نيم سال تهيه و به كميته تخصصی ارائه نماید.

تهیهکننده :واحد برنامهریزی

تأییدکننده :مدیریت ارزیابی طرحها

تصویبکننده :رئیس صندوق
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