جمهوری اسالمی اریان
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی

آیین نامه حمایتهای تشویقی از:

فعالیتهای آموزشی -ارتقاء نیروی انسانی
با عنوان:

آییننامه حمایت از
« دوره های کوتاه و میان مدت برای دانشجویان ایرانی در حال
تحصیل در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی خارج ازکشور »

مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی
تاریخ تصویب1397/10/24 :
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مقدمه:
ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در نظر دارد که برای ارتقای سطح علمی آموزشی-پژوهشی و
گسترش روابط علمی و پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور در گرایش های مربوط
به علوم شناختی و به منظور انتقال فناوری به داخل کشور ساالنه در دو مقطع زمانی به  5نفر از دانشجویان
مقطع دکتری خارج کشور را تحت حمایت قرار دهد .این حمایت برای گذراندن یک دوره شش تا دوازده ماهه
در یک دانشگاه یا موسسه آموزشی پژوهشی معتبر داخل به واجدین شرایط اعطا خواهد شد.

متقاضیان واجد شرایط
 داشتن تابعیت ایرانی

 دانشجوی دوره دکتری تخصصی یا رزیدنتی در یکی از موسسات مورد تایید وزارت علوم یا وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در زمان ارسال مدارک
 گذراندن امتحان جامع دوره دکتری تخصصی پیش از ارسال مدارک یا گذراندن سه ترم تحصیلی
 مرتبط بودن موضوع تحقیقی دوره دکتری تخصصی با حوزه علوم شناختی
 داشتن یک مقاله تحقیقی اصیل  ISIدر زمینه تخصصی علوم شناختی
 حداکثر سن  35سال

حمایتها
 پرداخت  15میلیون تومان بابت شش ماه اقامت در ایران

 پرداخت هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما (بلیط اکونومی برای یک نفر تا سقف  5میلیون تومان)
 تامین هزینه پزشکی تا سقف  1میلیون تومان

تبصره :دوره فوق پس از درخواست کتبی و بررسی در کمیته تخصصی اعطای جوایز به مدت شش ماه و
پرداخت  10میلیون تومان قابل تمدید است.
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مدارک مورد نیاز


تکمیل فرم برنامه علمی آموزشی سفر



گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از موسسه آموزشی پژوهشی مربوطه



تاییدیه گذراندن امتحان جامع دوره دکتری تخصصی و یا گواهی مبنی بر گذراندن سه ترم تحصیلی
در موسسه آموزشی پژوهشی مربوطه



ذکر نام استاد میزبان ایرانی به عنوان یکی از اعضای هیات راهنمای دانشجو



تصویر کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه



ارسال شرح حال علمی کامل و به روز



توصیه نامه از استاد راهنما و مدیر موسسه آموزشی پژوهشی مربوطه



دعوت نامه از موسسه آموزشی پژوهشی میزبان



مدارک متقاضیان در جلسه شورای مشترک آموزشی و پژوهش ستاد مورد بررسی و تصویب قرار
خواهد گرفت.

مهلت ارسال مدارک
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.
 اعالم نتایج حداکثر یک ماه پس از بررسی مدارک ارسالی که شامل کلیه مقاالت داخلی و خارجی  ISIمی
باشد در کمیته تخصصی اعالم می شود و افراد پذیرفته شده می بایست در طول سه ماه پس از اعالم نتایج،
شروع به کار خود را با ارائه نامه رسمی به ستاد اعالم نمایند.
 افراد پذیرفته شده باید در طول این دوره یک گزارش سه ماهه ارائه دهند و گزارش نهایی دستاوردهای
آموزش ی پژوهشی خود را پس از سفر بصورت مکتوب به ستاد اعالم نمایند .درضمن ،افراد پذیرفته شده
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باید تجربیات دوره دکترای خود را در قالب یک سخنرانی جامع یا یک کارگاه آموزشی -پژوهشی در دانشگاه
یا موسسه پذیرش دهنده با هماهنگی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ارائه نمایند.
 در مقاله چاپ شده اسم ستاد به عنوان ذکر شود.
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