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آیین نامه حمایتهای تشویقی از:

فعالیتهای علمی -پژوهشی
با عنوان:

آیین نامه حمایت از «فرصت های مطالعاتی ویژه دانشجویان دوره دکتری
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مقدمه:
ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی جهت توسعه منابع انسانی کیفی و ارتقای سطح علمی آموزشی -پژوهشی
دانشجویان دوره دکتری تخصصی و دستیاران رشته های تخصصی پزشکی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در
حوزه علوم و فناوری های شناختی به این دانشجویان و دستیاران ،فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاه های برتر
جهان اعطا می کند.
ماده  - 1ضوابط اعطای فرصت مطالعاتی
-1-1
-2-1

صرفا درخواستهای مربوط به فرصت های مطالعاتی که در راستای اهداف و اولویتهای مصوب ستاد باشند میتوانند
مورد حمایت ستاد قرار گیرند.
دریافت درخواست ها بر اساس فراخوانهای عمومی ستاد بصورت دوبار در سال و از طریق سایت رسمی ستاد و
مهلت ارسال پیشنهادها در هر فراخوان حداکثر یک ماه است .به درخواستهای خارج از این روال پاسخی داده
نخواهد شد .ستاد میتواند براساس نیاز ،فراخوانهای دیگری نیز در سال داشته باشد.

 -3-1دریافت درخواستها به دو صورت خواهد بود:
 -9دانشجویان دکترای تخصصی و یا رزیدنتی که واجد شرایط آیین نامه باشند.
 -1اساتیدی که خط پژوهشی خود را به ستاد اعالم کردهاند میتوانند درخواست اعطای فرصت مطالعاتی برای دانشجویان
دکتری که در مدت یکسال از زمان درخواست ،تحت سرپرستی آنان شروع به تحقیق بر روی رساله خود نمایند ،ارسال
کنند.
-4-1

نتایج در هر مرحله حداکثر یک ماه پس از دریافت مدارک و بر اساس بررسی های مربوطه در شورای مشترک
آموزش و پژوهش اعالم می شود .دریافت و داوری درخواست ها به صورت دومرحله ای است .در مرحله اول
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مدارک مربوط بر اساس آیین نامه و پس از فراخوان عمومی ستاد دریافت می شود و در صورت تایید توسط داوران
کمیته مشترک آموزش و پژوهش ستاد ،پذیرش از مرکز علمی مقصد و دیگر مدارک مندرج در مرحله دوم آیین
نامه مورد داوری نهایی قرارمی گیرد .مهلت دریافت پذیرش از دانشگاه علمی مقصد و دیگر مدارک مربوطه
حداکثر  8ماه پس از اعالم نتایج مرحله اول خواهد بود.
تبصره :حداکثر مهلت استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت پس از اعالم نتایج برای پذیرفته شدگان یک سال خواهد
بود و در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز ،این فرصت قابل تمدید و یا انتقال به فراخوانهای بعدی نخواهد بود .زمان
استفاده از دوره تکمیلی خارج از کشور ،پس از قبولی در امتحان جامع و حداکثر  8ماه قبل از اتمام مهلت قانونی جهت
ادامه تحصیل می باشد و در صورت اتمام مهلت و سنوات تحصیلی و یا فراغت از تحصیل و اخذ مدرک ،امکان استفاده از
دوره مذکور وجود نخواهد داشت.
ماده  -2متقاضیان واجد شرایط


داشتن تابعیت ایرانی



اشتغال به تحصیل در دوره دکتری تخصصی یا دستیار یکی از رشته های تخصصی پزشکی در زمان ارسال مدارک
(در زمان ارسال مدارک حداقل دو سال از تحصیل دانشجو باقی مانده باشد)



انتخاب استاد راهنما ،موضوع پایان نامه و دفاع از پروپوزال پایاننامه دوره (در وزارت بهداشت).



متناسب بودن پایان نامه تحقیقی (رساله) دوره دکتری تخصصی یا دستیاری تخصصی پزشکی با حوزه علوم شناختی
در راستای اولویتهای ستاد (اولویتهای هر سال توسط ستاد اعالم میگردد).



داشتن نمره زبان باالتر از میانگین



داشتن حداکثر سن  18سال
تبصره :اعزام دانشجویان پس از امتحان جامع خواهد بود( .این تبصره مشمول بند "دوم " 1-9ماده اول نخواهد بود)
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دانشجویان وزارت علوم تنها بعد از امتحان جامع و دفاع از پروپوزال میتوانند متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی
باشند.
ماده  -3معیارهای داوری مرحله اول

 سابقه آموزشی پژوهشی متقاضی

 سابقه فعالیت علمی در حوزه علوم و فناوری های شناختی


میزان تسلط بر یکی از زبان های بین المللی

 ارتباط طرح مقدماتی فرصت مطالعاتی مد نظر با اولویت های ستاد که در هر سال اعالم میگردد.
ماده  - 4مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست مرحله اول
 فرم تکمیل شده درخواست
 رزومه کامل علمی

 تصویر صفحه اول کارت ملی

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 گواهی اشتغال به تحصیل

 توصیه نامه استاد راهنمای اول و دوم دوره دکتری یا دستیاری تخصصی پزشکی
 توصیه نامه مدیرگروه محل تحصیل

 طرح مقدماتی دوره مطالعاتی مد نظر

 مدرک زبان معتبر
تبصره :مدرک زبان میتواند شامل مدارک دارای تاریخ اعتبار و مورد قبول وزارتین بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و یا وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری و یا مدارک بین المللی همچون تافل ،آیلتس و  ...باشد.
تبصره :در زمان ارسال مدارک برای ثبت درخواست اولیه نیازی به ارایه گواهی نامه پذیرش دانشگاه مقصد نیست.
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ماده  -5معیارهای داوری مرحله دوم
 ارتباط طرح نهایی فرصت مطالعاتی مد نظر با اولویت های ستاد
 میزان اعتبار علمی مرکز و استاد میزبان

 تعهدات مرکز علمی و استاد میزبان در خصوص تامین زیرساخت و فرصت های پژوهشی
 نامه استاد خارجی مبنی بر قبول حضور در تیم راهنمای رساله دانشجو به عنوان استاد راهنمای دوم و یا مشاور
و تایید این امر توسط استاد راهنمای دانشجو
 مصاحبه زبان و توانایی مکالمه
تبصره :در صورتی که نام متقاضی به عنوان پذیرفته شده در مرحله اول اعالم شده باشد اما در مصاحبه زبان توانایی
مکالمه الزم را کسب نکند ،ستاد نام متقاضی را از لیست پذیرفته شدگان حذف خواهد نمود.

ماده  -6مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست مرحله دوم
 نامه پذیرش دانشگاه مقصد (دانشگاه میزبان خارجی)

 نامه استاد خارجی مبنی بر قبول حضور در تیم راهنمای رساله دانشجو به عنوان استاد راهنمای دوم و یا مشاور
و تایید این امر توسط استاد راهنمای دانشجو
 طرح نهایی دوره مطالعاتی مد نظر
تبصره :موافقت نظام وظیفه جهت خروج از کشور برای دانشجویان مشمول
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ضوابط و شرایط درخواست اساتید دارای خط پژوهشی

اساتیدی که برای این فرصت مطالعاتی ثبت نام می نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:


خط پژوهشی مشخصی که قبال به اطالع ستاد رسانده و مورد تایید قرار گرفته و نیز در راستای اولویتهای ستاد
قرار داشته باشد.

 ارائه پروپوزال بر اساس خط پژوهشی مورد نظر و معرفی موضوعات برگرفته شده از خط پژوهشی به منظور تز
دانشجوی دکترا
 ارائه تعهدات مورد نیاز مرکز علمی و استاد میزبان در خصوص تامین زیرساخت و فرصتهای پژوهشی
 معرفی و هماهنگی با مرکز خارجی معتبر جهت اعزام دانشجو برای فرصت مطالعاتی بر اساس خط پژوهشی
 معرفی و هماهنگی با استاد میزبان دارای اعتبار علمی در خط پژوهشی مورد نظر ،به منظور قبول هدایت تز
دانشجوی اعزامی به عنوان استاد راهنمای دوم

ماده-7شرایط استاد درخواست کننده فرصت مطالعاتی برای دانشجویان  PhDو دستیاری فوق
تخصصی
 -9سابقه پژوهشی و تربیت دانشجو در حوزه علوم و فناوریهای شناختی
 -1سرپرستی حداقل سه پایان نامه ارشد و یک دکترا و یک دستیاری در زمینه علوم و فناوریهای شناختی
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 -1دارای حداقل  8 H-indexو باالتر .
 -9ارائه مقاله حداقل  8مقاله در ژورنالهای برتر حوزه علوم شناختی
 -8ثبت پتنت بین المللی در حوزه علوم و فناوریهای شناختی

ماده - 8شرایط دانشجوی دکترا جهت فعالیت در خط پژوهشی مشخص
 سابقه آموزشی پژوهشی و یا فعالیت علمی در حوزه علوم و فناوریهای شناختی
 تسلط بر یکی از زبانهای بین المللی و ارائه مدرک زبان معتبر

 انتخاب تز بر اساس موضوعات ارائه شده در خط پژوهشی استاد راهنمای داخل
ماده - 9امتیازات فرصت مطالعاتی مورد نظر:
ضمن دریافت امتیازات جایزه بر اساس ماده  8آیین نامه امتیازات دیگر شامل موارد زیر خواهد بود.
 حمایت از سفر استاد راهنمای داخلی جهت بررسی روند فرصت مطالعاتی و عملکرد دانشجو پس از دو ماه از سفر
دانشجو بهمراه بلیط رفت و برگشت در کالس اقتصادی و هزینه اقامت  8روزه (به ازاء هر روز بر اساس منطقه سفر
از 983تا  133دالر)
 حمایت از سفر استاد راهنمای خارجی جهت حضور در جلسه دفاع دانشجو بهمراه اقامت  8روزه به منظور برگزاری
کارگاه مشترک با استاد راهنمای داخلی بهمراه بلیط رفت و برگشت در کالس اقتصادی و هزینه هتل بر اساس
روال ستاد و یا استفاده از فضای مجازی
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تبصره  :9امکان استفاده از فرصت مطالعاتی تنها بمدت یکسال از تاریخ اعالم نتایج خواهد بود .در صورتی که در
طی این مدت دانشجوی دکترای مناسب برای تزهای معرفی شده بر اساس خط پژوهشی استاد معرفی نشد این
فرصت لغو خواهد شد و استاد میتواند در فراخوانهای بعدی مجددا شرکت نماید.
تبصره  :1استاد نمیتواند خط پژوهشی ارائه شده را تغییر و یا تعویض نماید .مگر اینکه دالیل ارائه شده برای این
منظور کفایت کننده باشد.
تبصره  :1استاد متقاضی پس از معرفی دانشجوی دکترای مورد نظر خود جهت گذاراندن تز در خط پژوهشی مورد
نظر ،امکان حضور کارشناسان ستاد در جلسه دفاع پروپوزال دانشجو را فراهم می نماید.
تبصره :9ستاد میتواند پس از بررسی مدارک دانشجوی دکتری معرفی شده توسط استاد متقاضی ،نسبت به واجد
شرایط بودن او اقدامات الزم را انجام دهد.
ماده  -11امتیازات فرصت مطالعاتی برای دانشجویان متقاضی دکتری تخصصی و رزیدنتی


پرداخت معادل ریالی مقرری ارزی دانشجویان بر اساس منطقه سفر بابت شش ماه اقامت در کشور مقصد



پرداخت هزینه بلیت رفت و برگشت هواپیما (بلیت اقتصادی برای یک نفرتا سقف  8میلیون تومان)



بیمه پزشکی تا سقف  983دالرآمریکا یا معادل ریالی آن

تبصره  :1دوره فوق پس از درخواست کتبی و بررسی در کمیته تخصصی اعطای فرصت مطالعاتی بمدت شش ماه و
پرداخت  8333دالر قابل تمدید است.
تبصره  :2به متقاضیان متاهل هزینه اقامت همسر و فرزندان داده نخواهد شد.
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تبصره  :3پس از اعالم نام پذیرفته شدگان فرصت مطالعاتی ،امکان تغییر دانشگاه و یا مرکز میزبان وجود ندارد .در شرایط
خاص ،نامه رسمی دالیل تغییر از طرف استاد راهنما داخلی ،در کمیته مشترک آموزش و پژوهش بررسی و نتیجه نهایی
به متقاضی اعالم خواهد شد.
تبصره  :4اعالم نام پذیرفته شدگان بر روی سایت ستاد به منزله تعهد ستاد به پرداخت هزینهها نیست .در صورت عدم
ارسال مدارک مورد نیاز و یا خروج از کشور پیش از بستن قرارداد ،نام متقاضی از لیست پذیرفته شدگان حذف خواهد شد.
تبصره  :5متقاضی فرصت مطالعاتی نمی تواند همزمان از دو مرکز دولتی دریافت کننده حمایت باشد ،در صورتی که
پذیرفته شدگان ،دریافت کننده بورسیه از دیگر مراکز دولتی هستند ملزم به اعالم آن به ستاد میباشند .در غیر اینصورت
ستاد میتواند نام این افراد را از لیست پذیرفته شدگان نهایی حذف کند.
تبصره  :6از آنجا که ستاد تنها یک نهاد حمایتی است پذیرفته شدگان موظف به پیگیری و ارسال مدارک مورد نیاز اعزام
و تعهدات و  ....به وزارت خانه متبوع خویش هستند.
تبصره : 7افراد پذیرفته شده الزم است در طول این دوره در هر سه ماه یک گزارش مرحله ای ارایه دهند و گزارش نهایی
دست آوردهای علمی خود را پس از سفر بصورت مکتوب و در قالب یک سخنرانی جامع یا یک کارگاه آموزشی پژوهشی
مربوط به تکنیک ها و دوره های آموزشی آموخته شده ،در کنگره های مورد تایید ستاد توسعه علوم و فنآوری های
شناختی ارایه نمایند.
تبصره  :8افراد پذیرفته شده فرصت مطالعاتی در زمان سفر به دانشگاه مقصد باید حداقل شش ماه از دوره تحصیلیشان
باقی مانده باشد.
ماده- 1 1نحوه پرداخت:
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جم
هوری اسالمی اریان

جم
علم
معاونت ی و فناوری ریاست هوری

ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی

پرداخت هزینه های فرصتهای مطالعاتی بر اساس دستورالعمل پرداخت هزینه های ارزی و ریالی دانشجویان بورسیه وزارتین
علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بر اساس معادل ریالی افزایش مقرری برای هر سال به
صورت دو قسط به شرح زیر انجام خواهد شد:
نیمه اول به صورت پیش پرداخت و نیمه دوم پس از دریافت گزارش سه ماهه اول که به تایید استاد راهنمای داخلی و
خارجی رسیده باشد ،به شماره حساب پذیرفته شده واریز خواهد شد.
ماده - 12تعهدات:
همه پذیرفته شدگان موظف به امضاء تعهد نامه ستاد در حین امضاء قرارداد هستند.
این آیین نامه در  91ماده و  98تبصره در تاریخ  9111/99/13در کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه علوم و
فنآوری های شناختی به تصویب رسید.
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