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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی

آیین نامه حمایتهای تشویقی از:

فعالیتهای آموزشی -ارتقاء نیروی انسانی
با عنوان:

آییننامه حمایت از «فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت ویژه اساتید
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور»

مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی
تاریخ تصویب9111/9/19 :

جم
آردس :تهران ،میدا ن آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک  ،53ساختمان ریاست هوری ،تلفن

پس

 55919188و  –55919188نمارب  -55919189کد تی 9898818191

جم
هوری اسالمی اریان

جم
علم
معاونت ی و فناوری ریاست هوری

ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
مقدمه:
ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی جهت ارتقای سطح علمی آموزشی-پژوهشی و افزایش ارتباطات
بین المللی و انجام پروژه های بین رشته ای ،به ویژه اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در حوزه
علوم و فناوری های شناختی به این اساتید ،فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاه های برتر جهان
اعطا می کند.
ماده -1ضوابط اعطای فرصت مطالعاتی
 -9-9صرفاً درخواستهای مربوط به فرصت های مطالعاتی که در راستای اهداف و اولویتهای مصوب ستاد
باشند میتوانند مورد حمایت ستاد قرار گیرند.
 -1-9دریافت درخواست ها بر اساس فراخوانهای عمومی ستاد در سال دو بار انجام می گردد .محل اعالم
فراخوانها سایت رسمی ستاد است .زمان خاتمه فراخوانها نیمه خرداد و نیمه آذر ماه هر سال بوده
و مهلت ارسال پیشنهادها در هر فراخوان حداقل یک ماه است .ستاد میتواند بر اساس نیاز،
فراخوانهای دیگری نیز در سال داشته باشد.
 -1-9دریافت و داوری درخواست ها به صورت دومرحلهای است .در مرحله اول مدارک مربوطه بر اساس
فراخوان عمومی ستاد دریافت میشود و در صورت تائید توسط ستاد ،پذیرش از مرکز علمی مقصد و
دیگر مدارک مندرج در این آیین نامه دریافت و مورد داوری نهایی قرار میگیرد .مهلت دریافت
پذیرش و دیگر مدارک مربوطه حداکثر  8ماه پس از اعالم نتایج مرحله اولیه خواهد بود
 -9-9نتایج 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.
 -8-9اساتید پذیرفته شده بایستی دست آوردهای علمی خود را پس از سفر در قالب یک سخنرانی جامع
و حداقل یک کارگاه آموزشی -پژوهشی در یکی از کنگره های مورد تایید ستاد توسعه علوم و فن
آوری های شناختی ارائه نمایند .ضمنا اساتید برگزیده شده می بایست پس از سفر در یک مهلت
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چهار ماهه یک پروپوزال تحقیقاتی مشترک با دانشگاه مقصد در حوزه علوم شناختی به ستاد ارائه
نمایند.
ماده  -2متقاضیان واجد شرایط
 داشتن تابعیت ایرانی
 عضو هیئت علمی دانشگاه با مدرک  PhDو یا معادل آن با حداقل رتبه علمی دانشیار
 محدوده سنی بین  94تا  84سال
 حداقل  5 = h-indexدر زمان درخواست
 داشتن حداقل  8مقاله  ISIدر  1سال اخیر با حداقل میانگین  1 = IFو یا داشتن حداقل  1مقاله
 ISIدر  1سال اخیر با حداقل میانگین  8 = IFدر زمان درخواست
ماده  -3معیار داوری مرحله اول
 سابقه آموزشی -پژوهشی و توسعه فناوری متقاضی
 سابقه فعالیت علمی در حوزه علوم و فناوری های شناختی
 ارتباط طرح مقدماتی فرصت مطالعاتی مد نظر با اولویت های ستاد
ماده  -4معیارهای داوری مرحله دوم
 ارتباط طرح نهایی فرصت مطالعاتی مد نظر با اولویت های ستاد
 میزان اعتبار علمی مرکز و استاد میزبان
ماده  -5مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست مرحله اول
 فرم تکمیل شده درخواست
 رزومه کامل علمی
 تصویر صفحه اول شناسامه یا کارت ملی
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 تصویر آخرین حکم کارگزینی
 طرح مقدماتی دوره مطالعاتی مد نظر
تبصره  :1در زمان ارسال مدارک برای ثبت درخواست اولیه نیازی به ارائه گواهی نامه پذیرش دانشگاه مقصد
نیست.
ماده  -6مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست مرحله دوم
 نامه پذیرش دانشگاه مقصد
 نامه موافقت دانشگاه مبدأ
 طرح نهایی دوره مطالعاتی مد نظر
ماده  -7امتیازات جایزه
 -9-8پرداخت  94844دالر و یا معادل ریالی آن بابت سه ماه اقامت در کشور مقصد
 -1-8پرداخت هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما (بلیط کالس اقتصادی برای یک نفر تا سقف  8میلیون
تومان)
 -1-8بیمه پزشکی تا سقف  844دالر و یا معادل ریالی آن
تبصره :2دوره فوق پس از درخواست کتبی و بررسی در ستاد بمدت یک ماه و پرداخت  1444دالر قابل
تمدید می باشد.
تبصره :3ثبت نام از متقاضیان برای ارسال مدارک از یک ماه قبل از اتمام فراخوان از طریق سایت انجام می
گردد.
این آیین نامه در  8ماده و  1تبصره در تاریخ  11/9/19در کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه علوم
و فناوریهای شناختی به تصویب رسید.
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