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در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای علمی مراکز خارج کشور و مراکز بین المللی ،تقویت دیپلماسی علمی در
کشور و افزایش توانمندیهای پژوهشی داخل کشور با استفاده از امکانات بین المللی ،آیین نامه حمایت از طرحهای
پژوهشی بینالمللی به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است.
دانشمندان و پژوهشگران ایرانی می توانند با پژوهشگران کشورهایی که با آن ها تفاهم نامه همکاری علمی و
پژوهشی وجود دارد طرحهای تحقیقاتی مشترک تهیه و ارسال نمایند.
تبصره  :1در صورت نبود تفاهم نامه نیز صندوق همکاری های هدفمند اساتید داخل و خارج کشور را در
چارچوب دستورالعمل های خود حمایت می کند.
ماده  .1تعاریف:
 حمایت :وجوهی معین که به صورت پرداخت مستقیم نقدی پس از تصویب پیشنهادیه در قالب تفاهم نامه و در
قبال انجام فعالیت ها و ارایه تعهدات ذکر شده در تفاهم نامه پرداخت می شود.
 صندوق :صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
 کمیته بینالملل :کمیته ای است متشکل از معاون آینده پژوهی علم و فناوری  ،نمایندگان واحد دیپلماسی
علمی ،نماینده واحد حقوقی و دبیر کمیته تخصصی صندوق .دبیران و اعضا کارگروه های صندوق و متخصصان
زبده کشور نیز به فراخور نیاز می توانند در جلسات کمیته حضور داشته باشند.
 کمیته داوری :کمیته ای است متشکل از اعضا هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و با تخصص
متناسب با موضوع پیشنهادیه ،که توسط واحد دیپلماسی علمی صندوق تشکیل می شوند.
 کارگروه :کارگروه علمی صندوق که در کمیته داوری حداقل یک نماینده دارد.
 کمیته تخصصي :کمیته تخصصی صندوق که وظیفة بررسی و تأیید نهایی پیشنهادیههای مصوب کارگروههای
صندوق را به عهده دارد.
 پیشنهادیه :مفاد ذکر شده در فرم مربوطه سامانه طرح های پژوهشی صندوق که توسط متقاضی حمایت تکمیل
شده باشد.
 داور :فردی که پیشنهادیه طرح پس از تایید شرایط اولیه برای داوری علمی برای او ارسال میشود.
 ناظر :فردی که پس از تصویب پیشنهادیة طرح ،نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.
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 مرکز علمي خارجي :سازمان ها و بنیادهای حامی پژوهش بین المللی که به صورت رسمی با صندوق
همکاری دارند.
ماده  .2اهداف:


ایجاد و تقویت شبکه های علمی بینالمللی،



ارتقا توانمندی های علمی داخل کشور با استفاده از امکانات پژوهشی بین المللی،



تقویت و توانمندسازی پژوهشگران داخلی،



بهبود و تقویت دیپلماسی علمی،



انعکاس توانمندی های علمی کشور در سطح بین المللی.

ماده  .3دریافت پیشنهادیه:
دریافت پیشنهادیه میتواند به دو طریق و بر اساس شیوه همکاری صندوق با مرکز علمی خارجی صورت پذیرد:
 .1دریافت پیشنهادیه در چارچوب فراخوان مشترک :در این حالت صندوق و مرکز علمی خارجی به صورت
مشترک فراخوان دریافت طرح های پژوهشی خود را اعالم می نمایند .بدین صورت که از طریق سایت صندوق
فراخوان اعالم شده و پژوهشگرانی که دارای ایده هستند می توانند از طریق سامانه ثبت نام نمایند و بدین
ترتیب افراد دارای زمینه فکری مشترک داخلی و خارجی با یکدیگر هماهنگ میشوند .در این فراخوان زمینه
ها و اولویت های حمایتی ،مبلغ حمایت و سایر مسایل مربوط توسط کمیته بین الملل مشخص می شود.
 .2دریافت پیشنهادیه بر اساس همکاری باز :در این حالت پژوهشگران می توانند در تمام طول سال با پژوهشگران
خارجی واجد شرایط دریافت حمایت از مرکز علمی خارجی همکار پیشنهادیه مشترک ارائه نمایند .زمینه های
مورد حمایت از سوی صندوق بر اساس اولویت های مصوب صندوق بوده و مبلغ حمایت نیز از سوی کمیته بین
الملل صندوق و مرکز علمی خارجی همکار متناسب با نیازهای پیشنهادیه تعیین می گردد.
ماده  .4قالبهای همکاری:
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بر اساس شیوه همکاری میان صندوق و مرکز علمی خارجی ،پژوهشگران میتوانند در یکی از سه قالب ذیل
همکاری داشته باشند:
 انجام طرح پژوهشی ،پسادکتری و رساله دکتری مشترک با ابعاد بین المللی؛
 تبادل پژوهشگران برای انجام فعالیت های پژوهشی ؛ یا
 برگزاری رویدادهای مشترک مانند کنفرانس ،سمینار و کارگاه.
تبصره  :2در مواردی که در چارچوب اهداف قید شده در این دستورالعمل و اولویتهای صندوق ،ارایه یک
فعالیت حمایتی جدید ضرورت یابد ،کمیتة تخصصی میتواند ضمن تصویب شیوهنامة اجرایی آن ،مجوز حمایت
از فعالیت جدید را صادر نماید.
ماده  .5فرایند داوری و نظارت:
 .1داوری به صورت همزمان توسط صندوق و مرکز علمی خارجی صورت می گیرد.
 .2پس از دریافت پیشنهادیه توسط صندوق و مرکز علمی خارجی  ،اعضای کمیته داوری طرح بین المللی تعیین می
شوند .حضور حداقل یک نفر از اعضا کارگروه مرتبط صندوق در کمیته داوری الزامی است.
 .3واحد دیپلماسی علمی صندوق پیشنهادیه را جهت بررسی اولیه برای اعضای کمیته داوری ارسال می کند.
 .4اعضای کمیته داوری با هماهنگی واحد دیپلماسی علمی جهت تبادل نظر اولیه در صندوق حضور یافته و داوران
متناسب با موضوع پیشنهادیه را معرفی می نمایند .درمواردی که عضو کمیته داوری امکان حضور فیزیکی در جلسه
را نداشته باشد ،امکان حضور مجازی ایشان در جلسه ازطریق سرویس ویدیو کنفرانس فراهم می شود.
 .5واحد دیپلماسی علمی صندوق پیشنهادیه طرح پژوهشی را از طریق سامانه طرح های پژوهش برای داوران پیشنهادی
ارسال می کند.
 .6پس از اتمام فرایند داوری سامانه ای و با هماهنگی واحد دیپلماسی علمی  ،کمیته داوری جهت بررسی نظرات
داوران و اعالم نتیجه قطعی ارزیابی تشکیل جلسه خواهند داد.در مواردی که عضو کمیته داوری امکان حضور
فیزیکی در جلسه را نداشته باشند امکان حضور مجازی ایشان در جلسه از طریق سرویس ویدیو کنفرانس فراهم
می شود .نظر اعالم شده در این جلسه ،نظر نهایی کمیته داوری در خصوص پیشنهادیه می باشد.

تاریخ تصویب کمیته تخصصی:

تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:

تاریخ تصویب هیأت امنا:

صفحه3از6

دستورالعمل حمایت اهی نیب المل یل

م

تاریخ ابالغ:

 .7در صورت نیاز امکان انجام جلسه ارزیابی با حضور مجری برای کمیته داوری توسط واحد دیپلماسی علمی صندوق
فراهم خواهد شد.
 .7صندوق و مرکز علمی خارجی در ارتباط با نظر نهایی داوری خود در خصوص پیشنهادیه تبادل نظر کرده و در
صورتی که نظر هر دو طرف مثبت باشد ،پیشنهادیه مصوب شده و مورد حمایت طرفین قرار خواهد گرفت.
تبصره  : 3جمع بندی ارزیابی صندوق و مرکز علمی خارجی برای کمیته تخصصی صندوق ارجاع داده میشود .
کمیته تخصصی باالترین مرجع علمی صندوق و تایید کننده نهایی پیشنهادیه در ایران است.
 .8چنانچه در یک زمینه خاص بیش از یک پیشنهادیه دریافت شده باشد و محدویتی در تعداد پیشنهادیه مورد
حمایت در آن زمینه خاص وجود داشته باشد ،کمیته داوری موظف به اولویت بندی و امتیازدهی پیشنهادیه های
مصوب در آن زمینه می باشند.
 .9تناسب بودجه طرح و تعهدات توسط کمیته داوری بررسی و تعیین می شود.
 .11کمیته داوری ناظر ایرانی طرح را که شرایط احراز نظارت را داشته باشد تعیین می کند.
 .11وظایف ناظر ،نظارت بر عملکرد مجری و کنترل کیفیت اجرای طرح پژوهشی بر اساس استانداردهای علمی است.
 .12در پایان هر سال از اجرای طرح پژوهشی ،جلسه ای با حضور ناظر ،مجری ،نماینده کارگروه مرتبط صندوق و
نمایندگان کمیته بین الملل برگزار شده و در صورت تایید پیشرفت کمی و کیفی طرح در این جلسه ،امکان ادامه
اجرای طرح در سال آتی فراهم می شود.
 .13در صورت بروز اختالف میان مجری و ناظر ،مراتب توسط کمیته بین الملل بررسی و تعیین تکلیف می شود.
ماده  .6نحوه و مراحل حمایت:
 .1مبلغ حمایت توسط کمیتة تخصصی تعیین میگردد.
 .2در طرح های پژوهشی ،پسادکترا و رساله دکتری بین المللی ،مبلغ حمایتی مصوب بر اساس گزارش پیشرفت کار
و تأیید ناظر پرداخت خواهد شد .این مبلغ میتواند برای تأمین هزینههای پژوهشی مصوب یا پرداخت به مجری یا
همکاران طرح استفاده شود 31 .درصد از این مبلغ به عنوان کمک و بدون دریافت گزارش به مجری پرداخت شده و
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پس از آن ،حداکثر تا میزان  91درصد مبلغ حمایت مصوب طرح پس از تأیید  111درصد توسط صندوق و ناظر در
مدت زمان اجرای طرح در تفاهم نامه قابل پرداخت می باشد 11 .درصد آخر نیز پس از انجام کلیة تعهدات طرح،
حداکثر ظرف مدت  6ماه پس از اتمام زمان طرح ،قابل پرداخت است.
 .3در رویدادهای علمی و تبادل پژوهشگر ،مبلغ حمایت یکجا و پیش از شروع فعالیت پرداخت می شود.
 .4با توجه به اهمیت حمایت از نیروهای پژوهشی جوان ،در طرح های پژوهشی ،به اعضا هیات علمی هزینه نیروی
انسانی تعلق نگرفته و این هزینه به تناسب تخصص به پژوهشگران جوان (پژوهشگران پسادکترا ،دانشجویان دکترا،
دانشجویان کارشناسی ارشد و فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد) اختصاص می یابد.
 .5هزینه خرید تجهیزات ودستگاه های آزمایشگاهی مشمول چتر حمایتی صندوق نمی شود.
ماده .7شرایط مجری خارجي:
 .1در این دستورالعمل ،خارجی بودن بر اساس وابستگی علمی فرد و نه تابعیت وی ،تعیین میشود.
 .2مرکز علمی خارجی تنها مرجع تصمیمگیری در خصوص صالحیت و واجد شرایط بودن مجری خارجی طرح
می باشد.
ماده .8شرایط مجری داخلي:
 .1مجری باید سوابق تحقیقاتی و برنامة منسجم پژوهشی ،مبتنی بر جهت گیری راهبردی و همسو با موضوع طرح
باشد.
 .2مجری نمی تواند به صورت همزمان طرح بین المللی در حال اجرا در صندوق داشته باشد.
 .3مجری باید در انجام تعهدات مربوط به حمایت های گذشته خود در صندوق موفق بوده باشد.
 .4کمیته بین الملل می تواند به فراخور قالب حمایت و/یا اولویت های فراخوان شرایط ویژه ای برای مجری تعیین
نماید .این شرایط از طریق وب سایت صندوق اطالع رسانی می شود.

این دستورالعمل شامل  8ماده و  3تبصره در تاریخ  1399/18/17به تصویب هیأت امنای صندوق رسید و از تاریخ
ابالغ توسط رییس صندوق قابل اجرا میباشد.
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