
 

 
 

 

 

 

 

 

 اهی رتویجیفعالیتحمایت از  دستور العمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  

 

 :  ابالغتاریخ 
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 6از1صفحه

 

 ویجیاهی رتحمایت از فعالیتدستور العمل 
 

  :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 
 تاریخ تصویب هیأت امنا:  

 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 سازی، ترویج وهمگانیحمایت از در راستای تحقق اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در امر 

ن به شرح ذیل تهیه و تدوی های ترویجیفعالیتحمایت از  دستورالعمل ،کشوردر و فناوری  پژوهشسازی فرهنگ

 شده است.

 مقدمه:

فناوری  های ترویجی علم وفعالیتدر راستای حمایت از (  INSF)کشور صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

، نخبگان علمی، اعضای هیئت علمیها توسط اجرای این برنامه .کندمی حمایت های ترویجیبرنامهاز  ،کشوردر 

در چارچوب های مرتبط هماهنگی و همکاری نهادها و سازمانبا  ای و مدیریتی و فعاالن عرصة ترویج، ورسانه

افزایی و هم با هدف ارتقاء حمایتاین  دار شوند.توانند از حمایت مالی برخورمیصندوق  ترویجیهای لویتوا

سازی پژوهش و فناوری در کشور سازی، ترویج و فرهنگحوزة همگانیسالم در و ایجاد رقابت کشور های ظرفیت

 .انجام می شود

 . اهداف: 1ماده

 ؛آموزی و دانشجوییدانش هایترویجی ئر حوزههای سازی و ترویج فعالیتحمایت از فرهنگ 

 ق و توسعة تعمیکمک به های پژوهشی دانشگاهی در زمینة نیازهای کشور با محوریت ترویج و حمایت از فعالیت

  ؛شورر کد ترویجیهای علمیاز ظرفیت کشور و استفاده بهتر جاریی پژوهش هایهای ترویجی در فعالیتجنبه

 ؛ وهای ترویجی علم و فناوریای فعالیتسازی رسانهحمایت از فرهنگ 

 افزایی در ها در بخش خصوصی و دولتی و کمک به همهای ترویجی سایر نهادها و سازمانحمایت از فعالیت

 .حوزة ترویج علم و فناوری

 . تعاریف:2ماده 

 ندوق: طرح پژوهشی با محوریت ترویج علم وفناوری در چارچوب اولویت های ترویجی صطرح. 

 چارچوب اولویت های ترویجی در : فعالیت ترویجی با برنامه مدون و اهداف و خروجی مشخص فعالیت

 .صندوق
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 6از2صفحه

 

 ویجیاهی رتحمایت از فعالیتدستور العمل 
 

  :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 
 تاریخ تصویب هیأت امنا:  

 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 در قالب ت یا فعالییة طرح پیشنهادپرداخت مستقیم نقدی پس از تصویب : وجوهی معین که به صورت حمایت

در چارچوب اولویت های انجام تحقیقات یا فعالیت ترویجی ) در قبالو یا قرارداد کار معین قرارداد پژوهشی 

 پرداخت می گردد. مربوطهو انجام تعهدات ( ترویجی صندوق

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور: صندوق.  

 یافتی در های درکه وظیفة بررسی و تأیید پیشنهادیهو فناوری  علم یسازیو مردم جیترو: کارگروه کارگروه

 صندوق را به عهده دارد. ترویجیهای چهارچوب اولویت

 هایکارگروه صوبم هایهیشنهادیپ یینها دییو تأ یبررس فةی: کمیته تخصصی صندوق که وظتخصصي کمیته 

 .صندوق را به عهده دارد

 دارای حکم کارگزینی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و  عضو هیئت علمی تمام وقت: عضو هیئت علمي

 .فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 صندوقها و سامانة بق فرمطیا برنامة کاری فعالیت مفاد طرح : یا فعالیت طرح یةپیشنهاد.  

 هداشت، بیا وزارت مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه/پژوهشگاه : /پژوهشگاهدانشگاه

 .درمان و آموزش پزشکی

 شود. او ارسال می برای: فردی که پیشنهادیه پس از تایید شرایط اولیه برای داوری علمی داور 

 اجرای آن را بر عهده دارد.حسن ، نظارت بر پیشنهادیهکه پس از تصویب فردی : ناظر 

 و مراحل حمایت:. نحوه 3ماده 

 ای در حوزة ترویج علم وهای ترویجی در قالب طرح پژوهشی یا فعالیت حرفه: حمایت از فعالیتنوع حمایت

 گیرد. فناوری صورت می

: در مواردی که یک برنامة اجرایی خاص در یک دورة زمانی معین با اهداف ترویجی در چارچوب 1تبصره 

ایت نامة اجرایی آن، مجوز حمتواند ضمن تصوییب شیوهکمیتة تخصصی میهای صندوق ضرورت یابد، اولویت

 از برنامه را صادر نماید. 
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 6از3صفحه

 

 ویجیاهی رتحمایت از فعالیتدستور العمل 
 

  :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 
 تاریخ تصویب هیأت امنا:  

 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

های صندوق با استفاده از : در مواردی که حمایت از یک فعالیت ترویجی در چارچوب اولویت2تبصره 

ین رویجی با مفاد اخوانی فعالیت تپذیر باشد، مشروط به همهای مصوب دیگر در صندوق امکاندستورالعمل

 تواند مجوز حمایت از برنامه را ذیل دستورالعمل موجود صادر نماید. ها، کمیتة تخصصی میدستورالعمل

هر سال توسط  آن سقف توسط کارگروه مربوطه تعیین شده و یا فعالیتطرح : مبلغ حمایت برای هر مبلغ حمایت

 . گرددمی تخصصی تعیین کمیتة

-تواند مجوز حمایت باالتر از سقف تعیین شده را برای فراخواناستثنایی کمیتة تخصصی می: در موارد 2تبصره 

 المللی( صادر نماید. با ابعاد ملی یا بین هاها یا فعالیتهای ویژه )برای طرح

 واهد شد.پرداخت خو تأیید ناظر بر اساس گزارش پیشرفت کار : مبلغ حمایتی مصوب مراحل پرداخت حمایت

 02 .دیا همکاران استفاده شومصوب یا پرداخت به مجری یا فعالیت های طرح تواند برای تأمین هزینهغ میاین مبل

اکثر ، حددرصد از این مبلغ به عنوان پرداخت مبلغ اول بدون دریافت گزارش به مجری پرداخت شده و پس از آن

در مدت زمان اجرای ناظر  صندوق و  درصد توسط 022پس از تأیید طرح  مبلغ حمایت مصوبدرصد  82میزان تا 

 6، حداکثر ظرف مدت پس از انجام کلیة تعهدات طرح درصد آخر 02و  بوده قابل پرداخت  طرح در تفاهم نامه

 قابل پرداخت است ماه پس از اتمام زمان طرح،

ت خسار: در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری، صندوق حق استرداد کل مبلغ پرداختی بعالوة 3تبصره 

 دارد. را برای خود محفوظ می

 . شرایط ثبت نام:4ماده 

 و  علمفعالیت موثر در حوزه دارای سابقه شدة حوزة ترویج مجری عضو هیأت علمی یا از فعاالن شناخته

 فناوری )به تشخیص کارگروه( باشد.

  قبل از تصویب در قالب فرم های صندوق ارائه گردد. یا فعالیتموضوع طرح 

  د.نیافتة قبلی نداشته یاشخاتمهیا فعالیت طرح  ودر دست اجرا  یا فعالیتطرح  ،هنگام تقاضامجری در 

  صندوق باشد. ترویجیمرتبط با اولویت های  طرح یا فعالیتموضوع 

 



 م

 

 

 

 6از4صفحه

 

 ویجیاهی رتحمایت از فعالیتدستور العمل 
 

  :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 
 تاریخ تصویب هیأت امنا:  

 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 . مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:5ماده 

 مدارک زیر به صورت الکترونیکی در سامانه صندوق تکمیل یا بارگذاری می شود: 

 فرم ثبت نام، 

 مطابق فرمت صندوقیا فعالیت طرح  یةپیشنهاد،  

  فعالیت موثر در حوزه ترویج علم و فناوری،یا اسناد مثبته حکم هیأت علمی متقاضی 

 متقاضیروزشدة به اییا حرفه رزومه علمی پژوهشی، 

 هایها یا فعالیت)در مورد طرح های داوری، اسکن تفاهم نامه و فرمیا فعالیت نامة تأییدیه از محل اجرا 

 ای(.نامهتفاهم

 :یا فعالیتیة طرح معیارهای ارزیابي پیشنهاد .6ماده 

 مرتبط؛ ترویجیزمینة در و مهارت ن سطح دانش کمک به باال برد 

 ازی سافزایی ترویجی، همگانیهمو داشتن نوآوری در راستای  های ترویجی صندوقاولویت همراستایی با

 ؛با محوریت ترویج کشورمسائل اساسی و یا  سازی علم و فناوری، یا فرهنگ

  ی یا ق، چارچوب نظری و اتکا بر ادبیات تحقییا فعالیت با توجه به روش شناسی، دامنه پژوهش باالکیفیت

 ؛مرتبط ایحرفه

  ؛ ودر چارچوب زمانی مشخص شدهو امکان تحقق اهداف انجام پذیری 

 مجری. ایسوابق علمی، پژوهشی و حرفه 

 نحوه درخواست و فراخوان: .7ماده 

 ماید.ناعالم میوان فراخ های ترویجی را در قالب درخواست پیشنهادیه یاها و اولویتبرنامه هصندوق هر سال 

  کند.نتایج نهایی را اعالم میها در کارگروه پیشنهادیهو بررسی کلیة  مهلتپس از پایان صندوق 

  شوند.میثبت از طریق سامانه صندوق  هاپیشنهادیهکلیة 

     اطالع رسانی در خصوص نقص پرونده و نتیجه اولیه بررسی  از طریق سامانه صندوق ظرف مدت یک ماه

 گیرد.بعد از ثبت نام صورت می



 م

 

 

 

 6از5صفحه

 

 ویجیاهی رتحمایت از فعالیتدستور العمل 
 

  :ابالغتاریخ 

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 
 تاریخ تصویب هیأت امنا:  

 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 :هاو فعالیت داوری  و نظارت طرح ها .8ماده 

  جهت  یشنهادیهپ دبیر کارگروه مربوطه،اولیه توسط احراز شرایط به صندوق و بررسی  پیشنهادیهپس از ارائه

 هاییندر صورت تایید  شود.نظر در آن زمینه فرستاده میبرای داوران متخصص و صاحبو داوری غربالگری 

 گردد.و صندوق منعقد می مجری نامه بین، تفاهمو کمیتة تخصصی توسط کارگروه پیشنهادیه

  به  آنیشرفت شود تا روند پتعیین می یا فعالیت برای طرحتوسط کارگروه با تخصص ذیربط یک نفر ناظر

 طور مستمر کنترل شود.

 

و از تاریخ به تصویب هیأت امنای صندوق رسید  01/28/0311در تاریخ بصره ت 3 وماده   8شامل  دستورالعملاین 

 باشد.قابل اجرا میتوسط رییس صندوق ابالغ 


