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 ،در دورة دکتری پژوهشحمایت از در راستای تحقق اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در امر 

 به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است.رساله دکتری نامه کارشناسی ارشد و پایانحمایت از  دستورالعمل

 مقدمه:

های پژوهشی از طرح ،حمایت از  محققان جواندر راستای (  INSF)کشور صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

-با ارایه طرح یتحصیالت تکمیلدانشجویان  .کندمی حمایترساله دکتری نامه کارشناسی ارشد و پایانقالب آنان در 

 توانند از حمایتمی نامه و رسالهدر قالب پایانصندوق های تحقیقاتی کشور و لویتودر چارچوب اهای پژوهشی 

سالم ابت و ایجاد رقی تحصیالت تکمیلدانشجویان  علمیحمایت با هدف استفاده از ظرفیت این  دار شوند.مالی برخور

  .کمک به توسعه علم و فناوری انجام می شودعلمی در جهت 

 . تعاریف:1ماده 

 رارداد در قالب قیة طرح پیشنهادپرداخت مستقیم نقدی پس از تصویب : وجوهی معین که به صورت حمایت

پرداخت می و انجام تعهدات طرح انجام تحقیقات ) در چارچوب اولویت های تحقیقاتی(  در قبالپژوهشی و 

 گردد.

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور: صندوق.  

 های های دریافتی در چهارچوب اولویت: کارگروه علمی صندوق که وظیفة بررسی و تأیید پیشنهادیهکارگروه

 پژوهشی صندوق را به عهده دارد.

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

 .صندوق را به عهده دارد

 ی کشورهاو پژوهشگاه هادانشگاه یلیتکم التیتحصمقطع یان تمام وقت : دانشجودانشجو. 

 صرفاً استاد راهنمای اول، در صورت وجود چند استاد راهنما( که به تأیید معاونت : استاد راهنما استاد راهنما(

 پژوهشی محل انجام رساله رسیده باشد.

 صندوقها و سامانة بق فرممفاد طرح ط: طرح یةپيشنهاد.  

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

 .درمان و آموزش پزشکی
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 شود. او ارسال میبرای : فردی که پیشنهادیه طرح پس از تایید شرایط اولیه برای داوری علمی داور 

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

 . اهداف: 2 ماده

  های رسالهو های خاص در رشتهارشد  یکارشناس هاینامهانیپاشناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از

 هادر کلیة رشته دکتری

  هایپژوهشی و فناوری کشور و استفاده بهتر از ظرفیت به سمت نیازهای هارسالهها و نامهانیپاکمک به هدایت 

 علمی کشور 

 برای انجام تحقیقات موثر یلیتکم التیتحصبه توانمند سازی دانشجویان  کمک 

 بخش های اثربرای پژوهش در مرزهای دانش یا حوزه یلیتکم التیتحصق و کمک به هدایت دانشجویان تشوی

 در جامعه

 . نحوه و مراحل حمایت:3ماده 

ه گیرد کهایی صورت میمنحصراً در رشته ارشد یکارشناس هاینامهانیپااز  حمایتهای مورد حمایت: رشته

ا توسط هدکترای آن در کشور دایر نیست یا ظرفیت موجود آن پاسخگوی نیاز کشور نیست. فهرست این رشته دورة

 گیرد.ت میها صورگردد. حمایت از رسالة دکتری در کلیة رشتهکمیتة تخصصی تعیین و به تناوب بازنگری می

ونی های بیرنامه مشترک با سازماندر قالب تفاهم ارشد یکارشناس هاینامهانیپادر مواردی که حمایت از : 1تبصره 

 هایی خارج ازتواند مجوز حمایت در رشتهگیرد، کمیتة تخصصی میها صورت میبرای رفع نیازهای آن سازمان

 فهرست تعیین شده را بطور موردی صادر نماید. 

 کف و سقف میزان و نحوه توزیع توسط کارگروه مربوطه تعیین شده و: مبلغ حمایت برای هر رساله حمایت ميزان

انشجو، و الباقی تحقیق به دکمک هزینة به عنوان  یاز این میزان، مبلغ. شودهر سال توسط کمیتة تخصصی تعیین می آن

 شود. های پژوهش به استاد راهنما پرداخت میجهت تأمین هزینه

استاد  دانشجو وبه : مبلغ حمایتی مصوب در سه مرحله بر اساس گزارش پیشرفت کار مراحل پرداخت حمایت

های پژوهشی طرح مصوب یا تواند برای تأمین هزینهمیپرداختی به استاد راهنما مبلغ  پرداخت خواهد شد.راهنما 
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یق ه به عنوان حق التحقمجری طرح استفاده شود ولی قابل استفاده در غیر این موارد )از جملپرداخت به دانشجوی 

 استاد راهنما( نیست.

طرح به صورت پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد با صندوق  مبلغ حمایت مصوبدرصد  04ه میزان ب بخش اول:

 انجام خواهد شد.

درصدی کار پژوهشی با ارایه  04طرح که بر اساس پیشرفت مبلغ حمایت مصوب درصد  04 به میزان بخش دوم :

 ناظر طرح پرداخت خواهد شد. صندوق و و تایید استاد راهنما درخواستمستندات با گزارش و 

رساله و با ارایه گزارش نهایی نامه یا پایانطرح پس از دفاع از مبلغ حمایت مصوب درصد  04 به میزان :بخش سوم

  خواهد شد. ناظر پرداخت درخواست استاد راهنما و تایید صندوق وبا  انجام تعهداتطرح و 

 . شرایط ثبت نام:4ماده 

 ویان و در مورد دانشجبه صورت تمام وقت در یکی از دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل بوده و  دانشجو

 آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشد. دکتری، 

 .موضوع طرح پژوهشی قبل از تصویب در قالب فرم های پژوهشی صندوق ارائه گردد 

  ،1از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از  در مورد دانشجویان دکتری 

 سال  نگذشته باشد.

  در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد بیش از سه نیمسال تحصیلی و ، تا زمان ثبت نامتحصیل  از آغاز دوره

 گذشته باشد.ن سال تحصیلیسه بیش از  در مورد دانشجویان دکتری

مانی تر است، دو مهلت زطوالنیدکتری طور معمول فرایند تصویب پروپوزال های خاص که به: برای رشته2تبصره 

 تواند به تشخیص کارگروه تمدید شود.فوق می

  اعالم شده از سوی صندوق باشد. رساله مرتبط با اولویت های پژوهشی و فناورینامه و پایانموضوع 

  ،بورسیه یا شاغل در دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی نباشد.متقاضی 

  بصورت طرح پژوهشی  از سوی استاد راهنما و مشاور برای صندوق و یا سایر  رساله قبالًنامه یا پایانپروپوزال

 مراکز حمایت کننده ارسال نشده باشد.

  ه باشد.رسالة تحت حمایت صندوق نداشتنامه یا پایاناستاد راهنما همزمان طرح 
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قبلی خود  هایخوب که طرح خاتمه نیافته یا سابقة عدم اجرای تعهدات در حمایت: اساتید با سابقة پژوهشی 2 تبصره

وانند ترسالة در دست انجام توسط ناظر، مینامه یا پایاندرصد پیشرفت در طرح  04نداشته باشند، پس از تأیید بیش از 

باشند. در هرحال بیش از دو دانشجوی یک استاد راهنما نامه یا رسالة دوم پایانراهنمای متقاضی جدید برای حمایت از 

ثنی تصاحبان کرسی پژوهشی از این امر مسرساله برخوردار شوند )نامه یا پایانتوانند بطور همزمان از حمایت نمی

 نامة کرسی و گرنت پژوهشی آمده است(.هستند که ضوابط آن در آیین

 مورد نياز جهت ثبت نام:. مدارک 5ماده 

 شود:مانه صندوق تکمیل یا بارگذاری میمدارک زیر به صورت الکترونیکی در سا 

 فرم ثبت نام، 

 آنرساله دکتری به همراه جدول زمانی مراحل تکمیل نامه یا پایانطرح  یةپیشنهاد،  

  سربرگ محل تحصیلدر قالب فرم صندوق و در  رسالهنامه یا پایانصورتجلسه تصویب پیشنهاد طرح، 

 ریز نمرات مقطع تحصیلی فعلی، 

 مره اخذ شده زبان برای دانشجویان دکتریو نقبلی  معدل مقطع تحصیلی،  

 برای دانشجویان دکتری گواهی قبولی در آزمون جامع، 

  رساله،نامه یا پایانفایل لیست اسامی داوران داخلی و خارجی 

 رزومه علمی پژوهشی متقاضی، 

  و ،پژوهشی استاد راهنمارزومه علمی 

 أت علمی استاد راهنما.یحکم ه 

 یة طرح:معيارهای ارزیابي پيشنهاد .6ماده 

 ن سطح دانش در رشته تحصیلی مرتبط؛کمک به باال برد 

 ل وسعة فناوری و یا حتوسعة مرزهای دانش، تاولویت های پژوهشی و داشتن نوآوری در راستای  همراستایی با

 مشکالت کشور؛

  ؛با توجه به روش شناسی، دامنه پژوهش، چارچوب نظری و اتکا بر ادبیات تحقیق مرتبط باالکیفیت 

  ؛در چارچوب زمانی مشخص شدهو امکان تحقق اهداف انجام پذیری 
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 ؛ وسوابق علمی، پژوهشی و حرفه ای دانشجو 

  علمی، پژوهشی و حرفه ای استاد راهنما.سوابق 

 نحوه درخواست و فراخوان:. 7ماده 

 وان می نماید.اقدام به فراخ در سه نوبت طبق زمانبندی اعالم شده صندوق سالیانه هر سال 

  نهایی  تایجن و کمیته تخصصی کارگروهها در و بررسی کلیة درخواستپس از پایان تاریخ هر فراخوان صندوق

 کند.را اعالم می

  شوند.میو توسط استاد راهنما ثبت ها از طریق سامانه صندوق درخواستکلیة 

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

 گیرد.از ثبت نام صورت می

 ها:داوری  و نظارت طرح .8ماده 

  الگری جهت غربطرح  دبیر کارگروه مربوطه،اولیه توسط احراز شرایط پس از ارائه طرح به صندوق و بررسی

 شود.برای داوران متخصص و صاحب نظر در آن زمینه فرستاده میو داوری 

  جو و صندوق دانش ،، تفاهم نامه بین استاد راهنماو کمیتة تخصصی طرح توسط کارگروه نهاییدر صورت تایید

 گردد.منعقد می

 واهد قابل تمدید خ نیمسال دوتا  در دو مرحله مدت انجام طرح چهار نیمسال می باشد که با تصویب کارگروه

 بود.

  سانده ر و تایید صندوق و ناظر طرحاستاد راهنما  درخواستباید به  طرحهر مرحله از  مراحل تصویب و پیشرفت

 شود.

  نترل شود.ک شود تا روند پیشرفت طرح به طور مستمربا تخصص ذیربط برای طرح تعیین مییک نفر ناظر  

 . مالکیت فکری:9ماده 

  است. نامه یا رساله تابع ضوابط مقرر در محل اجرای آنپایانمالکیت فکری ناشی از طرح های 

 



 م

 

 

 

 7از6صفحه

 

 اهرساهلاه و انهمپایانحمایت از  دستور العمل
 

 
 تاریخ ابالغ:

 تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:  

 

 تاریخ تصویب هیأت امنا:  
 

 تاریخ تصویب کمیته تخصصی:  

 

پس از رسید و هیأت امنای صندوق  تصویببه  11/48/1399تاریخ بصره در ت 3و ماده  9 در دستورالعملاین 

 باشد.قابل اجرا میتوسط رییس صندوق ابالغ تصویب در هیات امنا و 


