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در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور ،نقشه جامع علمی كشور ،اجراي قانون برنامههاي توسعه
كشور ،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  .۱تعاریف:


صندوق :صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور.

 کارگروه :كارگروه علمی صندوق كه وظيفة بررسی و تأیيد پيشنهادیههاي دریافتی در چهارچوب
اولویتهاي پژوهشی صندوق را به عهده دارد.
 کارگروه کرسی :كارگروه كرسی پژوهشی صندوق متشکل از صاحبنظران طراز اول كه وظيفة بررسی و
تأیيد پيشنهادیههاي دریافتی كرسی پژوهشی و پژوهانه در چهارچوب اولویتهاي پژوهشی صندوق را به
عهده دارد.
 کميته تخصصی :كميته تخصصی صندوق كه وظيفة بررسی و تأیيد نهایی پيشنهادیههاي مصوب كارگروه-
هاي صندوق را به عهده دارد.
 پژوهشگر :اشخاص حقيقی كه داراي دانش ،تجربه و مدارج علمی و دستاوردهاي پژوهشی و یا فناورانه
بوده و صالحيت علمی وي به تائيد كارگروه كرسی پژوهشی رسيده باشد.

 کرسی /اعتبار ویژه پژوهشی(پژوهانه) :اعتبار پژوهشی است كه در راستاي اهداف صندوق و براي
اجراي یک برنامه راهبردي تحقيقاتی متشکل از مجموعهاي از فعاليتها و پروژههاي هدفمند به پژوهشگران
ممتاز حقيقی ایرانی مقيم ایران تخصيص مییابد.

 عضو هيئت علمی :عضو هيئت علمی تمام وقت داراي حکم كارگزینی مورد تأیيد وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 دانشگاه/پژوهشگاه :دانشگاه/پژوهشگاه مورد تایيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 ناظر :فردي كه پس از تصویب پيشنهادیه ،نظارت بر حسن اجراي آن را بر عهده دارد.
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ماده  .۲اهداف:
 كمک به ایجاد ظرفيتهاي جدید تحقيقاتی براي پژوهشگران جامعنگر و آیندهنگر ،داراي بينش جامع
علمی و برنامة راهبردي؛
 بهر برداري مؤثر از ظرفيتهاي بالقوه پژوهشگران برجسته كشور؛
 كمک به نگهداشت سرمایههاي انسانی پژوهشی و جذب پژوهشگران فرهيخته ایرانی مقيم خارج از كشور
به داخل؛
 حمایت از پژوهشهاي كاربردي (كه منجر به توليد محصول ،ثبت پتنت ،یا دانش فنی میشوند) و پژوهش-
هاي پایه (در مرزهاي دانش) منطبق با اولویت هاي ملی؛
 كمک به ایجاد محيطهاي علمی پویا و مولد علم 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 و فناوري؛
 كمک به توسعه فعاليتهاي پژوهشی گروهی تراز اول در كشور؛
 حمایت از اجراي طرحهاي كالن موردنياز كشور در قالب اعطاي كرسیهاي گروهی و بين المللی؛ و
 پشتيبانی از مراكز علمی مستعد و نخبهپرور.
ماده  .3ترکيب و وظایف کارگروه:
تركيب اعضا و وظایف كارگروه به شرح ذیل می باشد:
اعضای کارگروه:
 رئيس صندوق،
 معاون آینده پژوهشی علم و فناوري صندوق،
 مدیر نظارت و ارزیابی صندوق،
 دو نفر از روساي كارگروه هاي علمی به انتخاب رئيس صندوق ،و
 چهار نفر از اساتيد و پژوهشگران برجسته كشور به انتخاب رئيس صندوق.

تاریخ تصویب کمیته تخصصی:

تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:

تاریخ تصویب هیأت امنا:

صفحه3از11

ع
ل
هش
م
س
ک
دستورا ل ر ي ژپو ي و ژپواهه

م

تاریخ ابالغ:

تبصره :۱رئيس كارگروه رئيس صندوق خواهد بود.

تبصره :۲جلسات كارگروه با حضور اكثریت اعضاء رسميت پيدا كرده و تصميمات متخذه با رأي موافق
اكثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد .برخی جلسات كارگروه میتواند به تناسب طرح مورد بررسی با
حضور متخصصين مرتبط از بين اعضاي فوق تشکيل شود.
وظایف کارگروه:


همکاري با كميته تخصصی در تدوین سياستها و خطمشی كلی فعاليت صاحبان كرسی
پژوهشی/پژوهانه،

 تعيين اولویتهاي موضوعی اعطاي كرسی پژوهشی،
 شناسایی متقاضيان بالقوة اعطاي كرسی پژوهشی،
 ارزیابی صالحيت علمی متقاضيان و برنامه راهبردي تحقيقاتی آنها،
 تعيين ناظر و پایش عملکرد صاحبان كرسی پژوهشی/پژوهانه و تصميم گيري در ارتباط با تمدید یا خاتمه
حمایت اعطاء شده،
 انجام سایر فعاليتهاي مرتبط با ترویج و توسعه كمی و كيفی كرسی پژوهشی/پژوهانه.
ماده  .4شرایط اولية متقاضيان:


داشتن برنامه راهبردي تحقيقاتی منطبق با اولویتهاي صندوق،



دارا بودن یک چارچوب نظري علمی و منسجم جهت حل مسائل اولویت دار كشور یا حركت در مرزهاي
دانش،



دارا بودن ایدة نو و مبتکرانه و یا آینده پژوهانه،



داشتن توان هدایت و تربيت محققين برجستة جوان،



برخورداري از شرح حال علمی برجسته.

ماده  . 5انواع حمایتهای مالی:
انواع حمایتهاي مالی اعطایی به پژوهشگران كه از طریق كارگروه كرسی پژوهشی به تصویب میرسند به شرح زیر
می باشد .حداكثر ميزان پرداختی هر كرسی در سال بطور ساالنه توسط كميتة تخصصی تعيين میشود.
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الف) کرسی پژوهشی (کرسی استادی):
است كه به پژوهشگران عضو هيئت علمی دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كشور با مرتبه استادي و داراي سوابق
پژوهشی درخشان در سطوح ملی و بين المللی و داراي حداقل یک طرح پژوهشی خاتمه یافته در صندوق داشته اند
با هدف حل مسائل اساسی كشور یا نظریه پردازي در حوزه هاي بنيادي اعطاء می شود و به دو صورت فردي یا
گروهی از نوع ملی یا بين المللی اعطا می شود كه ویژگی هاي هریک بشرح زیر است.
کرسی پژوهشی فردی:
 این كرسی در هر زمينه علمی به پژوهشگري برجسته با مرتبة استادي داراي مرجعيت علمی و وجهه بينالمللی
و یا ملی تعلق میگيرد.
 مدت زمان كرسی حداكثر  3سال است.
 مدت زمان كرسی ،مشروط به داشتن همکار خارجی ،تا  5سال قابل تمدید است.
 تمدید كرسی به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند در
صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
کرسی پژوهشی گروهی:
 این كرسی به تيمی از پژوهشگران برجسته به سرپرستی یک استاد داراي مرجعيت علمی و وجهه بين المللی
و یا ملی كه داراي برنامه علمی منسجم باشند تعلق می گيرد.
 مدت زمان كرسی حداكثر  3سال است.
 مدت زمان كرسی ،مشروط به داشتن همکار خارجی ،تا  5سال قابل تمدید است.
 تمدید كرسی به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند در
صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
کرسی پژوهشی ملی و بينالمللی:
هر یک از كرسیهاي فردي یا گروهی میتواند به ترتيب زیر ملی یا بينالمللی باشد:
تاریخ تصویب کمیته تخصصی:
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 کرسی ملی :به یک استاد ایرانی داراي مرجعيت علمی و وجهه ملی تعلق میگيرد.
 کرسی بينالمللی :به یک استاد ایرانی داراي مرجعيت علمی و وجهه بينالمللی با همکاري یک استاد
برجستة مقيم خارج از كشور تعلق می گيرد .هزینة این كرسی حسب مورد از طریق منابع داخلی و بين
المللی تعيين و تامين می شود.
ب) کرسی پژوهشگران جوان:
 این كرسی به پژوهشگران جوان (زیر  55سال در زمان تقاضا) با مرتبة حداقل دانشياري داراي توانمندي هاي
پژوهشی ویژه و استعداد برتر و فارغالتحصيل دانشگاه معتبر كه حداقل یک طرح خاتمه در یکی از قالب هاي
حمایتی صندوق صندوق داشته اند با هدف تشویق دانشمندان جوان جهت نظریهپردازي در رشتههاي نوظهور
و یا توسعة مرزهاي دانش در رشتههاي پيشرو اعطاء میشود.
 مدت زمان كرسی حداكثر  3سال است.
 تمدید كرسی به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند در
صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
ج) اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) :
اعتبار پژوهشی كه در قالب طرح به پژوهشگران عضو هيئت علمی دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كشور داراي
توانمندي هاي پژوهشی ویژه با هدف كمک به ایجاد ظرفيت هاي علمی و فناوري جدید در قالب برنامههاي زیر
اعطاء می شود.

گرنت آغاز:
 این پژوهانه به فارغالتحصيالن  55دانشگاه برتر جهان (بر اساس رتبهبندي تایمز یا كيواس) كه حداكثر سه
سال از استخدام هيات علمی آنها گذشته باشد و عضو هيئت علمی دانشگاهها یا پژوهشگاههاي معتبر كشور
باشند یا از سوي یکی از مراكز دعوت به همکاري شدهاند ،با هدف تشویق دانشمندان جوان ایرانی براي
بازگشت به كشور اعطاء میشود.
 مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر  2سال است.
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 تمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند
در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
گرنت استقرار:
 این پژوهانه به فارغالتحصيالن  155دانشگاه برتر جهان (بر اساس رتبهبندي تایمز یا كيواس) كه حداكثر پنج
سال از استخدام هيات علمی آنها گذشته باشد ،حداقل یک طرح خاتمه یافته در یکی از قالب هاي حمایتی
صندوق داشته اند و عضو هيئت علمی دانشگاههاي معتبر كشور با سوابق پژوهشی درخشان باشند با هدف
تشویق دانشمندان جوان ایرانی براي ادامة فعاليت علمی در كشور اعطاء میشود .متقاضيان باید پس از
بازگشت به كشور توان رهبري یک فعاليت علمی تراز اول را به اثبات رسانده باشند.
 مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر  2سال است.
 تمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند
در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
گرنت همافزایی (سينرژی):
 این پژوهانه به محققين برجستة داخلی با مرتبة حداقل دانشياري كه داراي نوآوري خالقانه منجر به محصول
باشند و سرپرستی یک تيم پژوهشی منسجم و كارا را به عهده داشته باشند و حداقل یک طرح خاتمه در یکی
از قالب هاي حمایتی صندوق داشته اند  ،با هدف تشویق دانشمندان ایرانی براي طراحی و ساخت محصوالت
فناورانه مورد نياز كشور اعطاء میشود.
 مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر  3سال است.
 تمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند
در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
گرنت چالش:
 این پژوهانه به محققين برجستة داخلی كه داراي نوآوري خالقانه در ارتباط با صنعت یا شركت دانشبنيان
باشند و سرپرستی یک تيم پژوهشی منسجم و كارا را به عهده داشته باشند ،با هدف تشویق دانشمندان ایرانی
براي ارتباط موثر با صنعت و فناوريهاي دانشبنيان اعطاء میشود.
 مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر  3سال است.
تاریخ تصویب کمیته تخصصی:

تاریخ تصویب کمیسیون دائمی:

تاریخ تصویب هیأت امنا:

صفحه7از11

ع
ل
هش
م
س
ک
دستورا ل ر ي ژپو ي و ژپواهه

م

تاریخ ابالغ:

 تمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند
در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
گرنت پيشتازان:

 این پژوهانه به محققين برجستة داخلی زیر  55سال با مرتبة حداقل دانشياري كه در زمينههاي ميانرشتهاي
داراي نوآوري خالقانه منجر به گسترش مرزهاي دانش و فناوري فعاليت داشته و سرپرستی یک تيم پژوهشی
منسجم و كارا را به عهده داشته باشند ،با هدف تشویق دانشمندان ایرانی براي فعاليت پژوهشی موثر در
زمينههاي ميان رشتهاي اعطاء میشود.
 مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر  3سال است.
 تمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند
در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
گرنت بنيان:
 این پژوهانه به محققين برجستة داخلی در رشتههاي علوم پایه با مرتبة حداقل دانشياري ،با هدف حمایت از
توسعة كيفی علوم پایه در كشور اعطاء میشود .متقاضيان باید واجد حداقل سه مورد از شش شرط زیر (به
تشخيص كارگروه كرسی) باشند :فارغالتحصيل دانشگاههاي برتر خارج یا داخل كشور باشند ،سرپرستی
یک آزمایشگاه معتبر را بعهده داشته باشند ،سرپرستی حداقل  5رسالة دكتري و  2طرح پسادكتري خاتمه
یافته را بعهده داشته باشند ،عضو هيأت تحریریة حداقل یک مجلة معتبر مرتبط با رشتة خود باشند ،حداقل
یک جایزة معتبر علمی مرتبط با رشتة دریافت كرده باشند ،حداقل یک طرح خاتمه در یکی از قالب هاي
حمایتی صندوق داشته اند.
 مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر  3سال است.
 تمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند
در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
گرنت ميثاق:
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تاریخ ابالغ:

 این پژوهانه به محققين برجستة داخلی در رشتههاي علوم انسانی با مرتبة حداقل دانشياري ،با هدف حمایت
از توسعة كيفی علوم انسانی در كشور اعطاء میشود .متقاضيان باید واجد حداقل سه مورد از شش شرط زیر
(به تشخيص كارگروه كرسی) یاشند :فارغالتحصيل دانشگاههاي برتر خارج یا داخل كشور باشند ،یک مقالة
كيفی برتر در مجالت بينالمللی داشته باشند ،سرپرستی حداقل  5رسالة دكتري و  1طرح پسادكتري خاتمه
یافته را بعهده داشته باشند ،عضو هيأت تحریریة حداقل یک مجلة معتبر مرتبط با رشتة خود باشند ،حداقل
یک جایزة معتبر علمی مرتبط با رشتة دریافت كرده باشند ،حداقل یک خاتمه یافتة موفق با صندوق داشته
باشند.
 مدت زمان اعطاي پژوهانه حداكثر  3سال است.
 تمدید پژوهانه به صورت ساليانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیيد كارگروه انجام شده و كارگروه میتواند
در صورت عدم پيشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
تبصره :3تمدید پژوهانه و كرسی براي یک دورة دیگر فقط در موارد استثنایی مرتبط با نيازهاي اساسی كشور
و پس از تأیيد كارگروه و تصویب كميتة تخصصی امکانپذیر خواهد بود.

ماده .6فرایند اعطای کرسی /پژوهانه:
 .1معرفی توسط اعضاي كارگروه كرسی ،كارگروههاي تخصصی و یا پژوهشگران صاحبنام در حوزه علمی
مرتبط و یا تقاضاي مستقيم متقاضی؛
 .2تکميل فرم درخواست كرسی پژوهشی  /پژوهانه توسط متقاضی در سامانه؛
 .3بررسی فرم تکميل شده توسط دبير كارگروه و استخراج فهرست افراد واجد شرایط اوليه و ارائه آن به
كارگروه جهت اخذ تائيد؛
 .5بررسی شرح حال علمی و فرم تکميل شده متقاضيان كرسی پژوهشی و پژوهانه توسط اعضاي كارگروه
كرسی پژوهشی؛
 .5نظرخواهی از اساتيد برجسته در مورد متقاضيان و برنامة پيشنهادي آنها؛
 .6بررسی و تصميم گيري كارگروه كرسی پژوهشی در مورد رد یا قبول درخواست اعطاي كرسی /پژوهانه
 .7تعيين ناظر براي طرحهاي تأیيد شده؛
 .8تأیيد نهایی كرسی /پژوهانه در كميتة تخصصی؛ و
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 .9تنظيم تفاهم نامه توسط دبير كارگروه براي كرسی /پژوهانه مصوب و عقد تفاهم نامه با صاحب كرسی /
پژوهانه.
ماده  .7نظارت و ارزیابی عملکرد:
 صاحبان كرسی و پژوهانه بایستی گزارش عملکرد خود را هر شش ماه مطابق فرم مصوب كارگروه كرسی
پژوهشی به صندوق ارائه دهند.
 در پایان هر سال ،كارگروه كرسی پژوهشی با توجه به گزارش دریافتی و نظر ناظر در مورد تمدید طرح براي
سال بعد یا خاتمة آن تصميمگيري مینماید.
 موارد تمدید ساالنة كرسی /پژوهانه پس از تأیيد كميتة تخصصی انجام میشود.
ماده  :8حقوق مالکيت معنوی
حقوق ناشی از دستاوردهاي كرسی /پژوهانه براساس آیيننامه مالکيت فکري صندوق لحاظ خواهد شد.

این دستورالعمل در هشت ماده و سه تبصره در تاریخ  1399/58/17به تصویب هيأت امناي صندوق رسيد و از تاریخ
ابالغ توسط ریيس صندوق قابل اجرا میباشد.
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