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صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در راستای انجام ماموریت خود و برای جذب و حفظ دانش آموختگان
مقطع دکتری و اشتغال در مراکز علمی کشور ،اعتبارپژوهشی دانش آموختگان برجسته جوان را به شرح زیر تعریف
کرده است که شرایط دریافت آن به شرح ذیل است:
 .1متقاضی باید فارغ التحصیل مقطع دکتری با درجه عالی از یکی از صد دانشگاه برتر جهان(طبق رتبه
بندی الیدن) باشد و بیش از  5سال از زمان فارغ التحصیلی او نگذشته باشد.
 .2در یکی از دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی کشور مشغول به کار شده باشد.
 .3متقاضی می بایستی در چارچوب اولویت های تحقیقاتی کشور پروژه خود را ارایه نماید.ارزیابی پروژه با
مدیریت ارزیابی طرح ها است که با دعوت از چند نفر داور به شرح زیر انجام می شود:
ده نفر پژوهشگر از بانک داوران انتخاب می گردد .پس از هماهنگی تلفنی با افراد منتخب و موافقت با
شروط داوری مندرج در سایت صندوق در سقف زمانی ( ده روز کاری ) ،پروژه برای آن ها ارسال می
گردد .پس از اخذ نظر داوران ،نتایج داوری در جلسه حضوری یا حضوری مجازی مطرح و تصمیم گیری
می شود.نظر داوری برای کارگروه کرسی ارسال و در صورت تایید و تصویب کارگروه کرسی های پژوهشی
قرارداد منعقد می گردد.
 25درصد از سقف یک میلیارد ریال گرنت در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد .تا سقف  75درصد باقی
مانده از یک میلیارد ریال متناسب با هزینه اجرای پروژه و به تناسب برنامه زمان بندی اجرای پروژه در
اختیار پژوهشگر قرار می گیرد.
تبصره :در صورت کاربردی بودن پروژه از سازمان مرتبط برای تامین بخشی از هزینه های اجرای پروژه و
استفاده از نتایج اجرای پروژه دعوت بعمل می آید.
 .4درخواستهای گرنت آغاز در کارگروه کرسیهای پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران مطرح
و بررسی میشوند.
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ترکیب اعضا همان اعضای کارگروه کرسی های پژوهشی است و وظایف کارگروه به شرح ذیل می باشد:
 وظایف کارگروه:

 همکاری در تدوین سیاستها و خط مشی کلی فعالیتهای گرنت آغاز
 پیشنهاد و تعیین اولویت های موضوعی اعطای گرنت آغاز
 ارزیابی صالحیت علمی متقاضیان

 ارزیابی عملکرد دارندگان گرنت آغاز و تصمیم گیری در ارتباط با گرنت آغاز
 انجام سایر فعالیتهای مرتبط با ترویج و توسعه کمی و کیفی گرنت آغاز
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تصویب پروژه پس از داوری و تایید نهایی مدیر ارزیابی طرح ها در کارگروه کرسی انجام می شود.
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متقاضیان واجد شرایط می توانند به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به
آدرس  www.insf.orgمراجعه کرده و در سامانه مربوطه ثبت نام نمایند.
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