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 آموخت فکرتهب انم آنکه جان را 

 

 پيشگفتار
 1404ایران اسالمی در توليد علم و فناوري در افق  در جهت پيشتازيمؤثري نقش  که ستپيشرو ا نهادي ،بنياد

 وريافن و دانش توليد در راستاي ی است کهتحقيقات از حمایت و توانمندسازي مدیریت،مأموریت بنياد،  دارد.

 داخلی علمی هايسرمایه و معرفتی مبانی به اتکا با گيرد؛ این امرصورت می پایدار جهان تحقق جهت در راهبردي

 .شودمی انجامکشور  خارجی و

داراي رتبۀ اول در  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1بر اساس گزارش تامسون رویترز

الی شکرگزار درگاه خداوند تبارک و تعبا عنایت به این توفيق،  ژوهش و توليد علم، درکشور است.پحمایت از 

ه خداوند است. با توکل باینجانب و همکارانم کرده نعمت خدمت را نصيبدر این مسير روشن و پيشرو، هستم که 

صميمی با یاري همکاران محترم، پژوهشگران، نوآوران، مخترعان و همکاري شایستۀ  یعالم و توانا و در فضای

فقی ا« جناب آقاي دکتر ستاري»جمهور ویژه معاون محترم علمی و فناوري رئيساعضاي محترم هيئت امنا، به

، همراه و همفکر ما هستند، راه مهم و ارزشمند. از تمامی عزیزانی که در این د استار بنيدر انتظا درخشان

 سپاسگزاریم.

 

 

 

 ه ضرغامالنصرت  

 رئيس بنياد ملی علم ایران

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
 
1-Thomson Reuters 
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 مقدمه
تحقق ها براي این حمایتهاي بالقوه و بالفعل علمی کشور است. حمایت همه جانبه از ظرفيت ،صندوق هدف

ر این اعتقاد بنياد ب .شودافزوده می آنها و هر ساله بر دامنۀ گيردصورت میانداز و پرداختن به مأموریت خود، چشم

کردن دانش و به حمایت مردمی، اجتماعی کند و نيز پشتيبانیم و فناوري صاحبان فکر، اندیشه، علاز که  است

که  استهاي انسانی و اجتماعی کشور سرمایه هدف از این گستره، افزایش .اندیشدمیآموزان دانشراهبري 

 شود.میعلم و فناوري، نوآوري و خالقيت در کشور  ۀرشد، توسع موجب پایداري

گذاري در تحقيق سرمایه اولویتبراي پيشتازي در علم و فناوري است که با تالشی  هر کشور،اهداف ملی 

در نظر گرفتن آن به با  در این بخش و یگذاري عظيمبا سرمایه پيشهاي امریکا در سال .گيردانجام میو توسعه 

ليد از امریکا به تق تبدیل کرد.به ابرقدرت جهان رسيد و او را  به پيشتازي در علم و فناوري ،عنوان اولویت اصلی

کافی براي تحقيق و توسعه از قدرت نسبی برخوردار شدند و براي  مين بودجۀي غربی و ژاپن با تأکشورهاي اروپا

 جهان سه قطبی را درعلم و فناوري تشکيل دادند. ،ها سالده

کشورهاي چين  ،دار آندر آسيا نام گذاشت که پرچم «بيداري علمی»عنوان ده سال گذشته را بهشاید بتوان 

خود را بی جنو ۀکر و تبدیل شودبه یک ابر قدرت علمی  کندمیتالش چين  ،در این ميان .جنوبی هستند ۀو کر

ق جنوب شرقی و شر -امروزه شاهد فعاليت کشورهاي جنوب است. کردهرقيب بسياري از کشورهاي اروپایی 

 آسيا نيز هستيم.

و معادل  سوم رشد جهانی بودجۀ تحقيق و توسعهمعادل یک ،تحقيق و توسعهدر  گذاري چينرشد سرمایه

 ست.اروپا ۀاتحادیکشورهاي امریکا و  گذاريمجموع رشد سرمایه

 

تحقيق و توسعه را در  ، بودجۀهادولتو توجه هاي داخلی و خارجی در کشورها گذاري شرکترشد سرمایه

 رسانيد. 2013ميليارد دالر در سال  1671به  2003ميليارد دالر در سال  713از  ،جهان

 

)یک  GDPاز توليد ناخالص ملی  درصد5/1 ، معادلتحقيقات ۀميزان بودجملی کشور، در برنامۀ سوم توسعه

هاي در برنامه محقق شد.آن درصد71/0حدود  و تعييندرصد، سهم بخش خصوصی( درصد سهم دولت و نيم 

 نيزنرسيده است.درصد5/0این رقم به ، GDPتحقيقات از  ۀرغم افزایش سهم بودجعلی ،بعدي توسعه

هزار ميليارد دالر است و کشوري که بيشترین مالکيت  21هاي معنوي )نوآوري( در جهان حدود تراز مالی سرمایه 

 کشورش را تأمين کند. GDPدرصد 34ميليون شغل ایجاد و  40فکري را در جهان دارد، توانسته است 

 



 

6 
 

 خدمات و فرآیندها، کاالتوليد در قالب  نوآورياین است.  «نوآوري»ران مهمترین پيش ،تحقيق و توسعه

وجودآمدن پذیري ملی و بهتواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی، ارتقاي استانداردهاي زندگی، تقویت رقابتمی

 دانش، فناوري، کارآفرینی و اشتغال جدید شود.

 وصخصدرابعاد علم و فناوري  درکارشناسی  پيوستۀرصد با گذاري در تحقيق و توسعه، اهداف سرمایه

 دوقصنقيت موف ۀالزم .شودمی شفاف طورکاملبه ها، اثربخشی و دریافت دیدگاههاي مردمها، خروجیورودي

آن به تبع و  خالق و پویامدیریت سازي، مدیریت سيستمی، کادرسازي، فرهنگ،خود هايمأموریت انجامدر 

 است. فيزیکی و فکري ،اجتماعی -هاي انسانیسرمایه ۀتوسع

امانهسو ایجاد جامعيت در ، اصالح یآموزش نظام اصالح ساختار سازمانی، تهيه و تدوین نظام نظارت ارزیابی،

داشتن نگاه  است. وريافزایش بهره ها وهدفمندي فعاليت در راستاي راهبردي هايهبرنام کردناجرایی، اتمام و ها

براي  يترتر و منعطفزمينۀ عملکرد وسيع ،هاي پنهان سازمانیظرفيتهاي دور و باور به افقدیدن جامع و کالن، 

 ردمیمجایگاه  و پایگاه بایدخود  ۀبراي تعالی و توسع ،یسازمانهر که این اساسی ۀو نکت؛ آوردوجودمیبه ،صندوق

 ست.اجامعه براي  سازمانشدن خدمات مستلزم ملموساین امر و پيدا کند 

ر خوبی در سطح کشورهاي جهان بازتاب بسيا 1396مردم در انتخابات سال  مشارکت ارزشمند و باشکوه

، فرینیبر کارآنامزدهاي ریاست جمهوري . تأکيد بار دیگر به نمایش گذاشترا  نظام ماندنو مردمی داشت

هاي انسانی و درآمد، ارتقاي سطح زندگی، رشد، پيشرفت، حفظ و گسترش ارزشاشتغال، توجه به اقشار کم

ه گذاري در تحقيق و توسعراه حل اساسی تحقق این اهداف و تعهدات، از طریق سرمایه امید استست؛ قیاخال

 .شودنيز دیدهبنيان، هاي دانشو گسترش هدفمند شرکت



 نمای گسترش چتر حمایتی صندوق از بدو تاسیس
 97سال  96سال 95سال 94سال  93سال  92سال  92قبل از سال  نوع حمایت

        حمایت از طرح های پژوهشی

 اعطای کرسی پژوهشی
4 ساله 

 میلیون ریال 1200

3 1000ساله 

 میلیون ریال

 10ساله 

 ریالمیلیارد 10

 10ساله 

 ریالمیلیارد 10

 10ساله 

 ریالمیلیارد 10

 10ساله 

 ریالمیلیارد 20تا 

 ساله10≥

 ریالمیلیارد 20تا 

 اعطای گرنت پژوهشی
 1 ساله 

 میلیون ریال 300

1 ساله 

 میلیون ریال 300

1 ساله 

 ریال میلیون 500تا 

1 ساله 

 ریال میلیون 500تا 

1 ساله 

 ریال میلیون 500تا 

1 ساله 

 ریال میلیون 500تا 

 ساله 1≥

 ریال میلیون 500

        حمایت از تحقیقات تحول آفرین ایجاد زیرساختهای تحقیقات تحول آفرین و
        اعطای گرنت سینرژی

 میلیارد ریال  ≤1 میلیارد ریال 1تا       اعطای گرنت آغاز

        حمایت از طرح های پسا دکتری
        بین المللی سازی همکاریهای علمی

        حمایت از انجمن های علمی
        همایش ها و رخدادهای علمیحمایت از 

        حمایت از حضور محققان و فناوران خارج از کشور  برای برنامه های کوتاه مدت علمی و فناوری
        مدیریت یافته های پژوهشی و حمایت از ایده پردازی

        حمایت از خانه های ریاضیات کشور
        و شرکت در بازارهای فناوریایجاد بازار مجازی پژوهش 

        مردمی سازی علم و اجتماعی کردن دانش
        حمایت از مربیان مهدهای کودک جهت توانمندسازی کارشناسی آنها

        حمایت از پژوهش سراهای دانش آموزی

 میلیون ریال  210 میلیون ریال  200 میلیون ریال 180 ثبت اختراعات بین المللی
 معادل ریالی

 دالر 7000میانگین 

 معادل ریالی  میانگین

 دالر 8500

 معادل ریالی میانگین

 دالر 10750

 معادل ریالی تا

 دالر 10750میانگین 

        حمایت از رساله های دکتری
        حمایت از ارتقاء مجالت علمی معتبر

        بنیان و طرح های کالن ملی )بر اساس سیاستها، برنامه ها و تصمیمات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(حمایت از شرکتهای دانش 

        اصالح و تجدید نظر درتعیین اولویتهای پژوهشی با همکاری سازمانها، مراکز علمی، انجمنهای علمی و دیگر صاحبنظران
        تعیین اولویتهای تحقیقاتیلحاظ کردن نظرات مردم در 

        ایجاد و توسعه بانک اطالعاتی پژوهشگران

        حمایت از انجمن های علمی دانشجویی

        حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی هدفمند

        برگزاری همایشهای موضوعی اولویت دار کشور
        حامیان پژوهش، فناوری و نوآوریایجاد بنیاد خیریه 

        حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک با اساتید مراکز علمی دیگر کشورها

        حمایت از برگزاری کارگاه های مشترک با اساتید مراکز علمی دیگر کشورها

        ایجاد هسته های علمی

        مراکز علمی و اجرایی جهت انجام طرح های تحقیقاتی، پسا دکترا و رساله دکترا انعقاد تفاهم نامه با

        حضور در مراکز استانهای کشور برای اطالع رسانی از حمایتهای بنیاد، حمایت از آنها و استفاده از ظرفیتهای آنها

        پروژه ایجاد بیوبانک مغزی

        (RFBRپژوهش بنیادی روسیه )همکاری با بنیاد 

        (IIASAهمکاری با موسسه بین المللی تحلیل کاربردی سیستم ها)

        (GRCهمکاری با  شورای جهانی پژوهش)

        (NSFCهمکاری با بنیاد ملی علوم طبیعی چین)

        (DFGهمکاری با بنیاد پژوهش آلمان)

        (CASمشترک با آکادمی علوم چین)همکاری 

        حمایت از تحقیقات ابر علم با همکاری مراکز علمی دیگر کشورها

        بین المللی طرف همکاری صندوق هستند  حمایت از دوره های کوتاه مدت دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری که در مراکز علمی

        همکاری مراکز علمی داخل کشور با مراکز علمی معتبر دنیاحمایت از توسعه 

        حمایت ویژه از پروژه های تحقیقاتی استانی )مشکالت، نیازها و ضرورتهای استانی(



 

 حمایت از پژوهش، فناوری و نوآوری

 

 ودستاوردها یپژوهش یهارحط

  

1394سال  عنوان 1395سال    درصد رشد 

 111 3431 1627 های تحقیقاتی دریافتیتعداد پروژه

 54 1102 717 مصوب های تحقیقاتیتعداد پروژه

 23 326 264 یافتههای تحقیقاتی خاتمهپروژهتعداد 

 ISI 1158 1873 62ۀشدمقاالت تعهد

 ISI 585 632 8ۀشدمقاالت چاپ

 6 87 82 علمی پژوهشی ۀمقاالت تعهدشد

 115 58 27 علمی پژوهشی ۀدشچاپمقاالت 

 117 13 6 )تعهد طرح پژوهشی( شدهانجام اتثبت اختراع

 0 20 20 )تعهد طرح پژوهشی(تعهدشده اتثبت اختراع

 24 78 63 شدهمحصول تعهد ۀساخت نمون

 26 36 31 شدهمحصول ساخته ۀنمون

 106 35 17 لیف کتابعناوین تأتعداد 

 88 15 8 شدهچاپ هایکتابتعداد عناوین 

 15 63 55 دانش فنی تعهدشده

 133 42 18 شدهدانش فنی تولید
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 اعطاشده یهایکرس

 1395سال  عنوان

 36 ها و نامزدهاي دریافت کرسی پژوهشیدرخواست

 12 هاي مصوبکرسی

 ISI 88ۀشدمقاالت چاپ

 20 علمی و پژوهشی ۀشدمقاالت چاپ

 120 در سال هشدتعهد ISIمقاالت 

 1 تعهدشده اتثبت اختراع

 3 شدهچاپ هايکتاب

 3 کنفرانس شده درئهاار مقاالت

 .کرسی جوانان اعطاشدهاست 1و پژوهشی کرسی  57تاکنون 
 

 اعطاشده یهاگرنت

 1395سال  عنوان

 33 ها و نامزدهاي دریافت گرنتدرخواست

 22 هاي مصوبگرنت

 ISI 95ۀشدمقاالت چاپ

 10 علمی پژوهشی ۀشدمقاالت چاپ

 44 تعهدشده ISIمقاالت 

 3 شدهانجام اتثبت اختراع

 6 یافتهاختراعات پایان

 گرنت پژوهشی اعطا شده است. 94تاکنون 
 

 افزایی(سينرژی گرنت )گرنت هم

 موضوع تعداد مصوب سال

 هاي شنوایی گوش داخلیسازي ریاضی، بيومکانيکی و مهندسی سلولشبيه 1 1395
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 های پژوهشی صندوقطرحروند اجرای 

 سال
 هاتعداد طرح

 خاتمه یافته مصوب دریافتی

1394 1627 717 264 

1395 3431 1102 326 

 

 های دکتریرساله

 ارزش ریالی مصوب های مصوبتعداد طرح های دریافتیتعداد طرح سال

 - نامه()در قالب تفاهم 6 - 1394

1395 711 102 000/000/302/7 

 .استرساله  215برابر با ها نامهشده در تفاهمدکتري تعهد هايحمایت از رساله

 

 ریدکتهای پساطرح

 سال
مجموع طرح 

 های دریافتی

مجموع طرح 

 های مصوب

مجموع تعهدات 

 اینامهتفاهم

های ارزش ریالی طرح

 مصوب

1394 166 101 515 000/000/300/30 

1395 384 204 250 000/000/200/61 
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 شدهدمنعق یهانامهتفاهم همراهبههای صندوق در سطح کشورتعداد نشست

 

 کنونتا مرکز 107 تاکنون یهاتعداد نشست

 نفر 15900 افراد حاضر

 1هاي منعقدشدهنامهتفاهمکل تعداد 
 تا کنون 95سال 

29 95 

 نامه هاي پژوهشی اعطاشده در قالب تفاهمتعداد طرح
 93-94سال 95سال

359 230 

 نامه تفاهمهاي پسادکتري اعطاشده در قالب تعداد طرح
 93-94سال 95سال 

255 810 

 215 1395سال  ۀنامهاي دکتري تعهدشده در تفاهمرسالهتعداد حمایت از 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           
 

 ها ذکر شده است.ضميمهنامه در بخش ها و مراکز داراي تفاهمليست کامل دانشگاه -1
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پیش از)میزان آشنایی حاضرین با صندوق 

(هابرگزاری نشست

قها در معرفی خدمات صندومفیدبودن نشست

ارنداستادانی که تمایل به همکاری با صندوق د

شوری علم و فناوری در کنقش صندوق در توسعه

نتایج حاصل از نظرسنجی های انجام شده در نشست ها
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یجاد است. اکشور  سراسردر صالحيت صاحب  گران، فناوران، نوآوران و مخترعانصندوق پيوسته درصدد حمایت متوازن از پژوهش 

به استناد آمار،  دنبال دارد.به نيزرا  نوعی عدالت علمی چنينهم ؛کندها را فراهم میظرفيت ۀيشتر از همب ۀاستفاد ۀزمين ،هاتوازن در حمایت

بر  ذکر استشایان  ه است.به تحقق سياست متوازن حمایتی کمک بزرگی کرد ،هاویژه حضور در مراکز علمی استانبه ،رسانیاطالع

سهم پژوهشگران و  ،های مصوبطرح درصد26 ۀ تخصصی صندوق،کمیت ۀشده از آخرین جلساساس آمار استخراج

 از درصد24همچنین  ها بوده است؛سهم پژوهشگران و فناوران دیگر استان درصد،74فناوران استان تهران و 

دانشگاه استادیاران بهدرصد  50 و دانشیاران به درصد26 استاد، علمی ۀمرتب با اساتید به پژوهشی مصوب ایهطرح

بر دریافت حمایت عالوه ،علمی استادي ۀپژوهشگران با مرتب .استیافتهاختصاص سراسرکشور تحقیقاتی و علمی مراکز و ها

 شوند.مند میبهرهنيز هاي پسادکتري ها و هدایت طرحها، گرنتهاي پژوهشی، از کرسیدر طرح

 المللیثبت اختراعات بين

 سال
تعداد 

 دریافتی

تعداد 

 مصوب
 در حال بررسیهای طرح

1395 181 46 28 

1394 90 38  

1395-1392 501 206  

ثبت اختراع ناشی از 

 های پژوهشیتعهدات طرح

شدهانجام تعهدشده  

20 13 

 درصد22 شده:سازيتجاري هاياختراع

  1396ماهه اول سال  6لغایت  1386درخواست های ثبت اختراع در خارج از کشور از تاریخ 

 

هاي طرح ۀ، کلي1395در سال  آن،هاي افزایش کارگزاريهاي کارگروه ثبت اختراع صندوق و به گسترش فعاليت است با توجه گفتنی

 USPTOاز بين پتنتهاي ایرانی ثبت شده در   ند.اشده داراي حق ثبت اختراعاول  ۀبدون اصالحات و در مرحل «USPTO»ارسالی به 

درصد از کل پتنت ها حداقل یک استناد دریافت کرده اند که سهم  3/31حمایت شده است. حدود  INSFدرصد آن توسط  8/24حدود 

 درصد است. 7/28درصد و سهم سایر پتنت ها  5/39حدود  INSFپتنت هاي حمایت شده توسط 

مرحله  رد شده مصوب ورودی

 داوری

رد شده 

 توسط وکيل

اختراعات  پتنت شده فایل شده

حاصل 

 پروژه

1075 327 726 22 20 240 67 139 
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 ISIميزان حمایت صندوق از مقاالت 

 ISIمیزان حمایت صندوق از مقاالت 
 

  29/18 کشور 1Qصد حمایت از کل مقاالت در

  5 کشور ISIمقاالت  درصد حمایت از کل

 0028/0تحقيقاتی کشور:  ۀصندوق به بودج ۀنسبت بودج

 

 ها و رخدادهای علمیحمایت از همایش

 عنوان  94سال  95سال  درصد رشد

 هاي دریافتیدرخواست 174 239 37

 هاي مصوبدرخواست 48 63 31

 هاي فاقد اولویتدرخواست 84 94 12

 هاي برگزارشده کارگاه 170 173 2

 افراد حاضر در کارگاه 3768 7054 87

 هاي برگزارشده نمایشگاه 18 33 83

خارج از کشور در  مایت از محققان و فناوران ایرانیح 2 11 450

 آموزشی هايقالب برگزاري کارگاه

 1هاهاي منتشرشده در همایشتعداد بيانيه - 30 -

 اعتبار درخواستی)ميليون ریال( 55016 70202 28

 )ميليون ریال(اعتبار مصوب 5345 6860 28

اقدام به  ،ها و نيازهاي خودبر اساس ضرورت ،و هدفمند علمی صندوق عالوه بر حمایت از رخدادهاي مهم

 همایش»توان به برگزاري که از آن جمله میکندمینيز هاي علمی هماییا و گردهها، کارگاهبرگزاري همایش

جذب، انطباق و تجاري»، «افزایش ظرفيت و سرعت براي رصد»و کارگاه آموزشی  «سوم ۀها در هزارمدیریت استعداد

 اشاره کرد. «سازمان جهانی مالکيت فکري»با همکاري « Hub & Spokeسازي فناوري از طریق ساختار 

                                                                                                                                                                                           
 

 آغاز شده است. 1395ها و رخدادهاي علمی جزء یکی از تعهدات الزامی صندوق است که از سال انتشار بيانيه و ترویج نتایج در همایش -1
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المللیهای بيندیپلماسی علمی و همکاری  

 

 (RFBR)های بنيادین روسيه پژوهشهمکاری با بنياد 

 

 (RFBR)های بنیادین روسیه همکاری با بنیاد پژوهش

 122 هاي دریافتیطرح

 18 هاي مصوبطرح

 دالر  000/450 )سهم ایران(ذکرشده مصوبات  ۀساالن ۀهزین

 دالر 000/350/1 )سهم ایران(ذکرشده مصوبات  ۀسه سال ۀهزین

 

هاي در زمينهميان ایران و روسيه،  1395برنامۀ اجرایی امضاشده در سال  و 1394سال  نامۀ منعقدشده دراهمپيرو تف

 زیر است: هايعرصهشامل این فراخوان  .1منتشر شد هاي تحقيقاتیپذیرش پروژهخوان افر ،علمی

 ریاضيات 

 شيمی 

 موادعلوم 

 اعصابعلوم 

 ايهستهفيزیک 

 جنوب( قطب و خزر دریاي بر کيدأت با) زمينعلوم 

 زیستیعلوم 

 اجتماعی و انسانیعلوم 

 مهندسیعلوم مبانی 

 فضاییعلوم 

 ،ارتباطات و اطالعات فناوري هايشبکه و افزارنرم کامپيوتر 

                                                                                                                                                                                           
 

 1- هزینههای تحقیقاتی به صورت مشترک و با میزان مساوی از طرف ایران و روسیه پرداخت میشود
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اي تعریف تحقيقاتی مشترک چند جانبه ۀپروژ ،در همين راستا مقرر شد در رابطه با تعادل زیستی دریاي خزر

در نظر گرفته ز ني دیگري تحقيقاتی هايهپروژ ،روابط تاریخی و فرهنگی ایران و روسيه با تناسبهمچنين م ؛شود

 شود.

 (CAS)همکاری با آکادمی علوم چين

و فراخوان  شکل گرفت« Silk Road Science Foundation» ۀنامتفاهمدر چارچوب با آکادمی علوم چين، همکاري 

 منتشر شد: زیرعلمی  ۀدر سه زمين 1395در سال اول آن 

 فناوري نانو 

 علوم شناختی 

 هاي تجدیدپذیرانرژي 

 :استشرح ذیل هاي مصوب و تعهدات مالی صندوق در خصوص فراخوان اول این همکاري بهتعداد پروژه

 (CAS)همکاری با آکادمی علوم چین

 22 هاي دریافتیطرح

 5 مصوب هايطرح

 4 مصوب هايکارگاه

 1 فرصت مطالعاتی مصوب

 دالر 000/165 )سهم ایران(ذکرشده مصوبات ۀساالن ۀهزین

 دالر 000/415 )سهم ایران(ذکرشده مصوبات ۀسه سال ۀهزین

 

 مقرر شد در نامه. در این تفاهمجدیدي با آکادمی علوم چين به امضا رسيد نامۀتفاهم 1395شایان ذکر است در سال 

 شرح گسترش یابد:این هاي همکاري و ميزان حمایت مالی به حوزه 1396فراخوان سال 

 1395سال  ۀنامتفاهم براساستغییرات در فراخوان دوم همکاری  

 دالر 40.000 پروژه تحقيقاتیهر  ازايسقف حمایت ساليانه به 

 

 هاي علمی مورد حمایتزمينه

هاي تجدید پذیر، فناوري نانو، علوم شناختی، انرژي

پيشرفته، هوش مصنوعی، مهندسی پزشکی و مواد 

 .علوم آب

 دالر 000/270 )سهم ایران(ذکرشده مصوبات  ۀساالن ۀهزین

 دالر000/750 )سهم ایران(ذکرشده مصوبات  ۀسه سال ۀهزین
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 (DFG)بنياد پژوهش آلمان با  همکاری

 آغاز 1395در سال طور رسمی بهاین همکاري  شد.امضااي ميان ایران و بنياد پژوهش آلمان نامهتفاهم، 1394در سال 

خليج ساحلی هايبومزیست واکنش بررسی»کارگاه مشترک  ،روز چهاربه مدت  ،در جزیرۀ کيشدر این راستا  ؛شد

 آلمانی در کنار ۀاستاد برجست پانزدهبرگزار شد. در این کارگاه  «محيطیزیست زاياسترس عوامل به نسبت فارس

اکنون همکاريهاي مشترک پژوهشی پرداختند. همبه تبادل تجربه و تدوین پروژه ،و پژوهشگران برتر ایرانی استادان

 .هستنددر حال تدوین  هاي تحقيقاتیطرحهاي و پروپوزال داردهاي ناشی از این کارگاه ادامه 

 ها )یاسا(المللی تحليل کاربردی سيستمبين ۀسسؤمهمکاری با 

 .نداظهار تمایل کرد و فناوران، پژوهشگران حمایت از صندوقدر عضویت  براي، 1395در سال ،شوراي حکام یاسا

و محيط  انرژي ،آوريهاي آب، ریسک و تابر حوزهکارگاه د چهارتاکنون  ها دراین صندوق،پس از عضویت آن

 مرحلۀدر دیگري نيز هاي مشترک هاي پژوهشی یاسا در ایران برگزار شده و پروژهصورت مشترک با تيمبه ،زیست

جهت انجام فرصت مطالعاتی  ،الملل صندوقبين ۀپژوهشگر ایرانی به یاسا در کميت پنجهمچنين اعزام  .استتدوین 

 شده است.و اجرایی تصویب 

 های ایران و روسيههمکاری بين دانشگاه ۀحمایت از پروژ

 

 (GRC)همکاری با شورای جهانی پژوهش 

 مدوّنی اهداف با را خود کار که ستعلم دنيا بنيادهاي سران از متشکل المللیبين سازمانی ،پژوهش جهانی شوراي

شيوه هترینب با اشتراک اطالعات ترویج و دنيا، ارتقا علم بنيادهاي ميان همکاري و ارتباط بهبود ازجمله: کندمیدنبال

 به توجه و هافرصت از بنيادهاي علم، استفاده سران منظم جلسات براي فضایی کردنتحقيقاتی، فراهم همکاري هاي

 جهانی اندازچشم ایجاد قصد که سساتیؤم راهکار برايارائۀ  آموزش، و پژوهش امر از درحمایت مشترک هايدغدغه

 .کنندمی حمایت جهانیعرصۀ  در را پژوهشیجامعۀ  و که پژوهش سازوکارهایی دارند و بررسی پژوهشزمينۀ  در

به نمایندگی از جمهوري اسالمی ایران در کشور هند  ،این شورا ۀاي سالياندر اجالس منطقه 1395سال صندوق در 

 .شدعضو رسمی این شورا  ،دنيا علم مطرح بنيادهاي با هدف ارتباط مستمر با تمامشرکت کرد و 
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 *شده در یک نگاهالمللی منعقدهای بيننامهتفاهم

 سال مرکز کشور ردیف

  CAS 1394اکادمی علوم چين چين 1

 RFBR 1394بنياد علوم بنيادین روسيه  روسيه 2

 DFG 1394بنياد پژوهش آلمان  آلمان 3

 IIASA 1394ها المللی تحليل کاربردي سيستمبين ؤسسۀم اتریش 4

 CAS 1395کادمی علوم چينآ چين 5

 RFBR 1395بنياد علوم بنيادین روسيه  روسيه 6

 .اندها عملی و اجرایی شدهنامهتفاهممفاد تمامی *
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 صندوقهای حمایتی استمرار فعاليت  

 

 اجرا: حالهای در پروژه

 پژوهشی آغاز اعطای گرنت 

فارغ داشتو نگه جذب کيفيت علمی در مراکز علمی کشور و يارتقااز  بيشتر حمایتدر راستاي  ،صندوق

معتبر دنيا  دانشگاهصد  یکی از از که افراديبيري اندیشيده است؛ تد ،مقطع دکتري ایرانی التحصيالن

تحقيقاتی پيشنهادي هاي پروژه و و در یکی از مراکز علمی کشور آغاز به کار کرده باشندالتحصيل شده فارغ

تا سقف یک  صندوق آغاز توانند از گرنتمی ،هاي تحقيقاتی کشور باشدمنطبق با اولویت ،هاآن ۀو ارائه شد

 .کننداستفاده  ميليارد ریال

 علمی یهاحمایت از انجمن 

 آموزش کارآفرینی،ۀدر زمين هایی کهانجمن هستند.جزء مخاطبين صندوق  ،هاي علمی دانشجویانانجمن

ر د انجمن علمی پژوهشگران، .شونداز حمایت صندوق برخوردار می کنندفعاليت میپردازي خالقيت و ایده

هاي و انجام پروژه هاکارگروهعضویت در  ،هاي پژوهشیطرحنظارت و  ها، داوريهمایشبرگزاري 

 .از مخاطبين صندوق باشند توانندمیتحقيقاتی سفارشی 

 حمایت از مجالت علمی معتبر داخلی 

از ها نامهدر چارچوب ضوابط و آیين ،داخلی علمی نشریات جایگاه ارتقاي و کيفيت افزایش برايصندوق 

 .کندحمایت می هاآن

  آموزش و پرورشحمایت از 

امضا اي را با آموزش و پرورش نامهاهمتف 1395صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور در سال 

 کند:حمایت میآموزي سراهاي دانشپژوهشاز موضوع زیر  چهاردر نامه، پایۀ این تفاهم . براستکرده

 و خالقيت تحقيقهاي آموزشی روش برگزاري کارگاه -

 حمایت از مطالعات جمعی -

 و کار آفرینی پردازيایده نوآوري، آموزش -

 آموزيداخلی اختراعات دانش حمایت از ثبت -
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 کردن دانش علم و اجتماعی سازیمردمی 

، تر علم و فناوريهاي قويایجاد زیرساختبا هدف ، هاي پژوهشی بالقوهدر راستاي حمایت از ظرفيت

ها و ابزارهاي متفاوت و متناسب در بنياد شيوه ها،روش، 1دانش در جامعه و مردمی شدن علمارتقاي سطح 

یافته ۀنتيج تا دشودرخواست می ،منعقدشده با پژوهشگراني هانامهدر تفاهم ،همچنين ؛شودمیکارگرفتهبه

. با هدف دهندارائه  و مردم تهيه ۀعام فهم برايبه زبان ساده و قابل ،را در یک صفحهخود هاي پژوهشی 

شرح بهکردن دانش سازي علم و اجتماعیمحورهایی را در چارچوب مردمیصندوق  دانش جامعه، ارتقاي

 است:گرفتهدرنظر ذیل

 ؛زیستمحيط از مردم و حفاظت -

 ؛اقتصادخانواده -

 ؛معنویت، معرفت، تعالی و کمال انسان، آن کيد بر کيفيتسبک زندگی با تأ -

  ؛فرزندان هاياستعدادو هدایت  شناخت بر کيدأت با خانواده مدیریت -

  .پيشرفت کشور و رفاه اجتماعی و رشددر  و اجتماعی انسانی هايسرمایه و اهميت نقش -

 .گرفتخواهیم  یاری مردم،از های تحقیقاتیتعیین اولویتآینده، جهت در 

 

 پژوهشی هاییافته مدیریت 

است که میهاي نرم حمایت همراههاي خالقانه بهدهنتایج پژوهش و ای ۀهدف از این حمایت کمک به توسع

تحت  م،این اقدااز در بنيادهاي علم برخی از کشورها نيز  شود؛منجر  ثروت توليد و کارآفرینی ایجادتواند به 

 شود.یاد می «نوآوري»نوان ع

 1395صندوق در سال  های حمایتیدیگر فعاليت
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:می ،صندوقهاي از دیگر فعاليت

 ؛شدهۀبستهنامطی تفاهم «هاي ریاضيات کشورخانه»حمایت از  .1

 ؛آوردهاي تحقيقاتی و فناورانه به متقاضياندست ۀو عرض هبراي ارائ «پژوهشبازار مجازي »ایجاد  .2

ۀ هدف تسهيل استفادشدۀ صندوق با هاي انجامپژوهشنتایج براي عرضۀ « کتابخانۀ دیجيتال»طراحی  .3

 ؛پژوهشگران، محققان و فناوران

با تفکر و نظرهاي دانشمندان ایران و اتاق علم، اتاق رصد علم است. این مجموعه،  :2اتاق علمتشکیل  .4

هاي نوین و مؤثر در توليد ثروت و قدرت هوشمند است. دهندۀ تمدنکند که شکلجهان، علمی را دنبال می

یز برتر جوا کسبکند که احتمال هایی را شناسایی و دنبال میبا هوش تحقيقاتی خود، پژوهشاین اتاق، 
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تا بدنۀ علمی و پژوهشی کشور بتواند از آن در جهت انجام تحقيقات مؤثر استفاده کند.  را دارندعلمی جهان 

مين راستا در هور است. نشانۀ به اهتزاز درآمدن پرچم علم کش ،هاگفتنی است، افتخار این فعاليت و پژوهش

و  تشکيل شد تا وضعيت علم« اتاق علم» اتاقی باعنوان ،منظور بررسی آیندۀ علم در دنيا، در صندوقو به

 هاي مختلف جهان رصد کند.فناوري را در حوزه

 ريمس ،قيو دق دهيچيپ اريبس يدر علم با استفاده از ابزارها شتازيپ يکشورها، مروزا یو رقابت شرفتهيپ يايدن در

 شودیم و خلقت یدر درک بشر از جهان هست نیاديبن رييمنجر به تغکنند؛ این امر یی میشناسا راها دانش و پژوهش

دانشمندان و متخصصان  ۀجامع راه،نیبتواند از ا تا است اثرگذار انسانها ۀندیآ يفوق مدرن برا يهايورافن یو در معرف

 د.کن ياري و مرزشکن یفرامرزهاي پژوهشی و زمينهنوع علوم  نیابه  بيو ترغ قیخود را در تشو

 ناشی ،علوم مختلف یدگيتنها از درهمیدگيچيپ نیبرخوردار است و ا یخاص يهایدگيچيامروز از پ علم

 یدگيتندرهم ک،یزيفبا علوم یستیزعلوم یدگيتنمانند: درهم وجود دارد نهيزم نیدر ا يمتعدد يها. مثالدشومی

فتۀ هاي پيشرشناختی با فناوريعلوم مغز و علوم یدگيتنهمدر ایکوانتوم  زيانگشگفت ۀدیو مخابرات با پد وتريکامپعلوم

رصد  د و از این منظرنگيراي شکل میرشتههاي ميانهاي تأثيرگذار امروز از درون تخصصپردازش سيگنال. رشته

یران است. ا شدهآورد، بسيار پيچيده و دشوار ساز که ثروت و قدرت را نيز با خود به ارمغان میعلوم و دانش تمدن

عزیزمان نيز از این امر مستثنا نيست؛ لذا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با کمک تيم متخصص خود، 

« اق علمات»مرزشکن علوم، تصميم به برپایی و هاي متفاوت ر به سمت زمينهدادن محققان نخبۀ کشوبراي جهت

 است. کرده

تأثير ست که آیندۀ بشر را از هر جهت تحتشده براي اتاق علم، شناسایی آن دسته از علومیمأموریت تعریف

با محوریت  رهاي پيشرفته و نيزدهد. در این رهگذر با استفاده از استادان برجستۀ کشور و توسعه و کاربرد ابزاقرارمی

 هاي بنيادین، کمک شایانی به محققان نخبه و جوان کشور خواهدکرد.مسير دانش و پژوهش

هایی است که آیندۀ هاي اتاق علم، شناسایی آن دسته از دانش و پژوهشترین رسالتطور که ذکر شد، از مهمهمان

 :انددسته از علوم تاکنون سه مؤلفه در نظرگرفتهبشر عميقاً به آن وابسته است؛ براي شناسایی این 

 .یافت شوددر فرامرز علم امروز  باشد وکه داخل مرزهاي کنونی دانش قرار نگرفته  علومی -1

 .شودو احاطه به این علم، به توليد ثروت، قدرت و تمدنی هوشمند منجر  تسلط -2

اري را با خود به هاي تأثيرگذاخصها، بهترین جوایز علمی جهان یا باالترین شاین دسته از دانش  -3

 .دنآورارمغان
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اند از: شناخت الگوهاي دستيابی عبارت 1«مرزشکنی علمی»هاي پيشنهادي اتاق علم براي دستيابی به شانس راه

هاي هاي علمی و تحقيق، شناخت ماهيت انقالب2کردن روندهاي پژوهشیپيشينيان به دستاوردهاي مرزشکنانه، دنبال

ژوهشی هاي پترشدن توليد علم، تعيين اولویتشناخت افراد مؤثر در جامعۀ علمی جهانی در جهت اجتماعیمرزشکن، 

هاي پژوهشی، نهادهاي حمایت مالی و ها در دسترس سازمانرشد، قراردادن این اولویتبراساس روندهاي روبه

أثير زیاد هاي تی که با اکتساب شاخصهاي منظم، همچنين تحقيقاتگذاران علم و فناوري از طریق خبرنامهسياست

 المللی شود.هاي علمی در سطح بينمنجر به کسب موفقيت

هاي تواند باعث هماهنگیدر سطح ملی، می« سيستم مدیریت اطالعات پژوهشی»ها، ایجاد پس از تعيين اولویت 

 هاي پژوهشی، هم در سطحفعاليت شود، برایندها شود. این امر موجب میبخشی در زمينۀ پرداختن به اولویتميان

اي شکستن مرزهاي دانش و ارتقرود تا موجب درهمسازمانی و هم در سطح ملی، به سمت مشارکت بيشتر ایران پيش

رانی پژوهشی ایالمللی و کسب جوایز بيشتر توسط دانشمندان و مؤسسات علمیهاي بين3موقعيت ایران در شاخص

 ي رو به رشدروندهاها براي شناسایی د. هر چند عمدۀ تالشنامنمی 4«ش پژوهشیهو»شود. مجموعۀ این فرایند را 

 خارج از روندهاي ،خواهد بود اما اقتدار علمی و هيبت و مهابت علمی یک کشور زمانی قابل ادعاست که در قدم اول

را  رفتي توسعه و پيشزمينه هاهایی از علم، و در گام بعدي بتواند در بخش حرکت ننماید دهندهپيشرو و گسترش

« زادهعلی لطفیپروفسور لطف»دست، در دانشمندان معاصر ایرانی همچون از این هاییمعرفی و ایجاد نماید. نمونه

سنجش علم  است وي تا به امروز از نظر ارجاعات علمی، داراي رتبۀ سوم جهانی و درشود که باعث شدهمشاهده می

 5جهانی باشد.داراي رتبۀ اول  index-G به روش

العات است: انجام مطگرفته، به قرار زیر هایی که تاکنون در اتاق علم پيشنهادي انجامشایان ذکر است فعاليت

هاي اتاق علم، شرکت در رویدادهایی مانند روز جهانی آینده، شناسایی ادبيات، سابقه و شناسی براي فعاليتروش

مورد نياز و اقدام براي تهيۀ  ITتاي مأموریت اتاق علم، ایجاد راهکارهاي هاي موجود در راسراهکارها و ارائۀ گزارش

 ساختار سازمانی و فرایندهاي استاندارد اتاق علم. 
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 1395گزارش گردش مالی سال 

 گردش مالی)ریال( مصارف )ریال( منابع)ریال(

578،705،995،824 523،748،573،938 1،102،454،569،762 

 

 .درصداست 7/2گردش مالیهاي جاري صندوق به نسبت هزینه -

هوري اي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهها و برنامهبه نيابت و براساس سياست صندوق قسمتی از منابع -

 .اختصاص یافته استهاي کالن ملی بنيان و طرحهاي دانشبه شرکت

 

 

 
 

 

ضمائم عملکرد بنیاد حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، از طریق سایت صندوق به نشانی 

http://www.insf.org/مندان قرار دارد.در دسترس عالقه 
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