مديريت همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه صنعتي اميركبير

نهاد
حامي

دستورالعمل ثبت درخواست

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهره مندي

حمايت از طرح هاي پژوهشي

بر اساس گزارش طرح ارائه شده توسط درخواست
دهنده و نظر تيم داوري اين حمايت متغير خواهد
بود.
فرايند حمايت از طرح

متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور

تهيه گزارش طرحهاي پژوهشي طبق اين شيوه
نامه.
روند كامل ثبت درخواست در سامانه در سامانه
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور به
صورت تصويري نشان داده شده است

حمايت از اساتيد وابسته براي اهداف آموزشي
و پژوهشي

استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي  Grantبر طبق
مقررات صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران
كشور
مراكز علمي هزينه هاي سفر و اقامت استاد مدعو را
به صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
اعلام و صندوق بخشي از هزينه ها را پرداخت خواهد
كرد.

اعلام نياز از مراكز علمي
اخذ موافقت و مجوز هاي لازم از دانشگاه و يا مركز پژوهشي
مبدا
دارا بودن مدرك دكتراي تخصصي)(PhD
ارتباط تخصصي با زمينه هاي علمي مورد نياز مركز علمي
مقصد
فرد مدعو بايد از اساتيد برجسته و بنام باشد و اينكه بين
متخصصان و صاحبنظران از جايگاه علمي شناخته شده اي
برخوردار باشد.
همكاري در قالب هدايت مشترك رساله دانشجويي ،چاپ
مقاله علمي ،تدريس در دوره تحصيلات تكميلي و غيره مي
تواند باشد.

راي كسب اطلاعات بيشتر سوالات خود را به ايميل
 International@insf.orgارسال فرماييد و يا
با شماره  20515500تماس حاصل فرماييد

حمايت از برگزاري همايشها و رخدادهاي
علمي

ميزان حمايت بر اساس نظر تيم داوري خواهد بود.
بعد از انعقاد تفاهم نامه  12درصد از مبلغ مصوب و
مابقي بعد از خاتمه همايش و ارائه مستندات و تأييد
كميته حمايت از همايشها و رخدادهاي علمي
صندوق ،پرداخت خواهد كرد.

متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور

ارائه درخواست توسط برگزار كننده رخداد
(حداقل سه ماه قبل از تاريخ برگزاري) از طريق
http://rtms.insf.org
بررسي و تاييد كميته داوري

حمايت از محققان و فناوران خارج براي برنامه
هاي علمي كوتاه مدت

ميزان حمايت بر اساس نظر تيم داوري خواهد بود و
محدوديتي براي نوع هزينه مربوطه ندارد.

بايد از دانشمندان و فناوران برجسته خارجي يا ايراني خارج
از كشور باشد.
بايد داراي مدرك دكتري باشد.
بايد در يكي از دانشگاه ها ،مراكز و يا شركت هاي علمي
پژوهشي خارج از كشور مشغول به كار باشد.
بايد جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي و فناوري ،سخنراني
هاي علمي و مشاوره هاي علمي تحقيقاتي در ايران حضور
پيدا كند.

حداقل سه ماه قبل از تاريخ حضور ,نامه موافقت
بالاترين مقام اجرايي آن مركز علمي و فناوري
بانضمام مستندات گروه آموزشي مربوطه ,رزومه
مدعو ,ضرورت و اهداف دعوت ,هزينه هاي
مربوطه ,برنامه كامل فعاليتي كه براي مدعو پيش
بيني شده است از طريق
http://rtms.insf.org
بارگزاي شود
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نهاد
حامي

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

نام طرح

ميزان حمايت

حمايت از رساله هاي دكتري

مبلغ حمايت تا سقف  022ميليون ريال است و پس
از تصويب در سه قسط پرداخت مي شود.
فرايند حمايت از طرح

حمايت از طرح هاي پسادكتري

زمان دوره پسا دكترا حداكثر يك سال ميباشد و با
تصويب كارگروههاي تخصصي صندوق تا يك
سال ديگر قابل تمديد است.
براي هر يك از پژوهشگران پسا دكترا در چارچوب
طرح مصوب ،ماهيانه مبلغي معادل حداكثر 21
درصد حقوق استاديار پايه يك در ابتداي همان سال
تحصيلي در نظر گرفته خواهد شد

حمايت از ثبت بين المللي اختراع

صندوق مجاز است كليه هزينه هاي ثبت بين المللي
اختراع شامل حق الزحمه كارگزار و هزينه هاي اداري
جهت ثبت اختراع را به صورت بلا عوض به كارگزار
پرداخت كند.

گرنت پژوهشي آغاز

مبلغ گرنت پژوهشي آغاز تا يك ميليارد ريال است .
پرداخت هزينه هاي اجراي پروژه طبق برنامه زماني
پروژه و با تاييد ناظر انجام مي شود .
در صورت نياز و ضرورت جهت خريد خدمات
آزمايشگاهي مبلغي اختصاص پيدا مي كند

شرايط بهره مندي
تمامي دانشجويان مقطع دكتري كه آزمون جامع را گذرانده
اند و كمتر از يك سال از تصويب موضوع رساله آنها گذشته
باشد.

دستورالعمل ثبت درخواست
صندوق ساليانه در شهريور و اسفند ماه اقدام به
فراخوان مي نمايد
كليه درخواست ها به صورت اينترنتي و از طريق
سامانه سامانه صندوق ( طرح هاي پژوهشي) ثبت
مي شوند.
دستورالعمل حمايت از رساله هاي دكتري

تمامي محققان با مدرك دكتري كه كمتر از  0سال از فارغ

التحصيلي آنها گذشته باشد..
داشتن حداقل  0مقاله  ISIبا  Impact Factorبالاي  5در
سه سال اخير

متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور

متقاضيان بايد فارغ التحصيل مهر ماه سال  5031به بعد ،با
درجه عالي از يكي از دانشگاه هاي برتر جهان باشند .0 .
متقاضيان دريافت گرنت بايستي در يكي از مراكز علمي
كشور جذب و آغاز به كار كرده باشند  . 0 .متقاضيان دريافت
گرنت بايستي پروژه تحقيقاتي در چارچوب الويت هاي
تحقيقاتي كشور تعريف و ارائه نمايند .

دستورالعمل حمايت از طرح هاي پسادكتري

تكميل تقاضانامه اوليه در سامانه صندوق.
كنترل و ارزيابي اوليه مدارك توسط كارشناس
ثيت اختراع.
ارجاع تقاضانامه هايي كه مدارك آنها كامل است
به كارگروه ثبت اختراع.
ارجاع اختراع به داور /داورهاي تعيين شده توسط
كارگروه جهت ارزيابي شرايط ماهوي اختراع.
در صورت مثبت بودن نتيجه ارزيابي ماهوي اوليه
ارجاع به كارگزار ثبت اختراع جهت ثبت
اظهارنامه.
دستورالعمل حمايت از ثبت بين المللي اختراع
بررسي تقاضاي دريافت گرنت پژوهشي آغاز هر
ساله پس از اعلام فراخوان از طريق سايت صندوق
انجام مي شود.
دستورالعمل بهره مندي از گزنت پژوهشي آغاز
ارائه درخواست از طريق
http://rtms.insf.org
بررسي و تاييد كميته داوري
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صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

اعتبار ويژه پژوهشي (پژوهانه)

مبلغ اين پژوهانه تا  122ميليون ريال است.
براي مدت  5سال اعطا ميشود.

كرسي پژوهشي فردي

مدت زمان اين كرسي پنج سال و اعتبار آن براي
هر سال  122ميليون ريال است .اين دوره قابل
تمديد براي يك دوره پنج ساله ديگر مي باشد.

كرسي پژوهشي گروهي

مدت زمان اين كرسي پنج سال و اعتبار آن براي
هر سال  122ميليون ريال است .اين دوره قابل
تمديد براي يك دوره پنج ساله ديگر مي باشد.

كرسي پژوهشي بين المللي

مبلغ اين كرسي توسط كارگروه كرسي پژوهشي بر
حسب مورد از طريق منابع داخلي و بين المللي تعيين
و تامين مي شود.

كرسي پژوهشگران جوان

مبلغ اين نوع كرسي براي هر سال  522ميليون
ريال است.
براي مدت  0سال اعطا مي شود.

به پژوهشگران عضو هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي
كشور با حداقل مرتبه دانشياري و داراي توانمندي هاي
پژوهشي ويژه با هدف كمك به ايجاد ظرفيت هاي علمي و
فناوري جديد به دو صورت فردي يا گروهي از نوع ملي يا
بين المللي مطابق شرايط كرسي پژوهشي اعطاء مي شود

دستور العمل كرسي پژوهشي و پژوهانه
ارسال مشخصات زير طي يك نامه از طريق معاون
پژوهشي دانشگاه خطاب به دكتر ضرغام رياست
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور:



اسم و شماره همراه و ايميل استاد



مرتبه استاد (حتما استاد تمام يا دانشيار
باشند)

 H-Indexاستاد

در هر موقع سال ازسال اين درخواست ممكن است.
ارائه درخواست از طريق
http://rtms.insf.org
بررسي و تاييد كميته داوري

اين كرسي در هر زمينه علمي به يك استاد تمام دانشگاه
كه داراي مرجعيت علمي و وجهه بين المللي و يا ملي باشد،
تعلق مي گيرد .
اين كرسي به تيمي از پژوهشگران برجسته به سرپرستي يك
استاد تمام داراي مرجعيت علمي و وجهه بين المللي و يا
ملي كه داراي برنامه علمي منسجم باشند ،تعلق مي گيرد.
به يك استاد تمام ايراني داراي مرجعيت علمي و وجهه بين
المللي  /ملي و يك استاد/موسسه بين المللي تعلق مي گيرد.

پژوهشگران جوان بايستي از طرف يكي از صاحبان كرسي
مصوب صندوق كه از دانشگاههاي نخبه پرور مي باشد معرفي
شوند.
سن متقاضي تا  12سال باشد.
واجد مدرك دكترا از دانشگاه معتبر
 Citationو  H-indexعلمي مقالات متقاضي نسبت به رشته
توسط كارگروه مورد بررسي قرار مي گيرد.

دستور العمل كرسي پژوهشي و پژوهانه
ارسال مشخصات زير طي يك نامه از طريق معاون
پژوهشي دانشگاه خطاب به دكتر ضرغام رياست
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور:



اسم و شماره همراه و ايميل استاد



مرتبه استاد (حتما استاد تمام باشند)

 H-Indexاستاد

در هر موقع سال ازسال اين درخواست ممكن است.
ارائه درخواست از طريق
http://rtms.insf.org
بررسي و تاييد كميته داوري
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نهاد
حامي

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور (مشترك با  IIASAاتريش)

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهره مندي

برنامه تابستاني دانشمندان جوان ياسا IIASA
(دانشجويان دكترا)
Young Scientists Summer
Program

رقم حمايتي بسته به تعريف پروپوزال تعريف شده
متغير خواهد بود
مدت حمايت 0 :ماه (ژوئن ،ژولاي و آگوست) هر
سال
حمايت از سوي  INSFايران اعطا مي گردد

دانشجويان مقطع دكتري مرتبط با حوزه هاي پژوهشي ياسا

برنامه پسا دكترا ياسا IIASA
Postdoctoral research at IIASA

تعريف پروژه تحقيقاتي مشترك

رقم حمايتي بسته به تعريف پروپوزال تعريف شده
متغير خواهد بود
مدت حمايت از دوره كامل پسادكتري :بيش از
دوسال

رقم حمايتي بسته به تعريف پروپوزال تعريف شده
متغير خواهد بود
حمايت اجرا به صورت مشترك از سوي  INSFو
 IIASAاعطا مي گردد

دستورالعمل ثبت درخواست
زمان اعلام فراخوان و ثبت درخواست سالانه5 :
اكتبر الي  55ژانويه
مهم :ارسال پروپوزال طرح (قالب موجو در وبسايت
 )IISAاز سوي دانشجو به صندوق حمايت از
پژوهشگران و فناوران كشور و دريافت تاييديه از
اين صندوق
برقراري ارتباط با مديران اجرايي پروژه تعريف
شده IISA
ثبت نام آنلاين
اطلاعات تكميليIISA
اطلاعات تكميلي INSF

محققاني كه كمتر از پنج سال از زمان دريافت مدرك دكتري
ايشان گذشته باشد و حوزه پژوهش ايشان مرتبط با حوزه
هاي پژوهش ياسا باشد

زمان اعلام فراخوان ثابتي وجود ندارد
برقراري ارتباط با مديران اجرايي پروژه تعريف
شده IISA
اطلاعات تكميليIISA
اطلاعات تكميلي INSF

موسسات و مراكز پژوهشي كليه كشورهاي عضو مي توانند
جهت تشكيل گروه هاي پژوهشي در حوزه هاي برنامه هاي
پژوهشي ياسا با اين موسسه مشاركت داشته باشند

ارائه درخواست توسط ارائه طرح به صندوق
حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور از طريق
international@insf.org
اطلاعات تكميلي
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نهاد
حامي

نام طرح

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

حمايت از همكاري آموزشي و پژوهشي
مشترك با
بنياد علم آلمان DFG
آكادمي علوم روسيه RFBR
انجمن ترويج علم ژاپن JSPS
ياسا اتريش IIASA
آكادمي علوم چين ( CASبرنامه راه ابريشم)

ميزان حمايت

رقم حمايتي از سوي صندوق و همچنين مركز
همكار خارجي در هر فراخوان متغير خواهد بود

شرايط بهره مندي

تمامي اساتيد با حوزه هاي پژوهشي مرابط به موضوعات
فراخوان

دستورالعمل ثبت درخواست

فراخوان هاي ارائه پروپوزال پروژه هاي مشترك در
قالبه هاي مشخص هر برنامه در زمان هاي
متفاوت از سال از طريق سايت صندوق اطلاع
رساني مي شود.
/http://www.insf.org
سربرگ فراخوان هاي بين المللي

