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 «بکارگیری محققان و فارغ التحصیالن دکتری
علوم و فناوری های شناختی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
داخل کشور»

مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی
تاریخ تصویب 1391/11/19 :
تاریخ ویرایش1393/4/1 :1
تاریخ ویرایش1393/11/30 :2
تاریخ ویرایش 1399/12/3 :3
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مقدمه:
ستاد با هدف ترغیب و ایجاد انگیزه در محققان ایرانی مقیم خارج به بازگشت به کشور و همکاری با مؤسسات
داخلی و همچنین حمایت از جذب فارغ التحصیالن این حوزه از مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی برنامه حمایتی
به شرح زیر دارد.
ماده -1تعاریف
دور پسا دکترا :یک دوره تمام وقت آموزشی -پژوهشی است که محقق تحت نظر مسئول طرح و موسسه
پذیرنده فعالیت مینماید.
برنامه پژوهشی :برنامهای است که محقق در دروه پسا دکترا تحت نظر مسئول طرح انجام خواهد داد.
مسئول طرح پسا دکترا :عضو هیأت علمی دانشگاه /مرکز پژوهشی (دانشیار یا استاد) بوده و مسئولیت
هدایت ،راهنمایی و کنترل فعالیتهای محقق پسا دکترا را بر عهده دارد.
تبصره  :1مسئول طرح پسادکتری در مورد اساتید فارغ التحصیل دکتری رشتههای علوم شناختی ،میتواند
دارای مرتبه استادیار باشد درصورتیکه در سه سال اخیر  5مقاله  ISIداشته باشد.
تعریف مؤسسه  :هر یک از دانشگاهها ،پژوهشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی ،غیر دولتی

ماده  -2شرایط ورود متقاضی:
 -1شرایط سنی حداکثر  40سال برای دستیاران و دکتری تخصصی.
 -2حداکثر سه سال از دوره دکتری ( )PhDو یا دوره دستیاری نگذشته باشد.
 -3منعی از منظر نظام وظیفه عمومی نداشته باشد.
 -4طرح پسا دکتری باید براساس اولویتهای ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی باشد.
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 -5دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد.

ماده  -3مدارک مورد نیاز:
 -1برنامه پژوهشی در راستای اولویتهای ستاد
 -2معرفینامه موسسه
 -3رزومه و سوابق آموزشی و پژوهشی محقق پسادکتری و مسئول طرح پسادکتری

ماده  :4وظایف مؤسسه :
 .1بررسی مدارک پژوهشگر پسادکتری و مصاحبه با وی برای تعیین صالحیت عمومی و تخصصی او
 .2بررسی ارتباط سوابق تحصیلی و شغلی پژوهشگر پسا دکترا با طرح ارائه شده
 .3نامه معرفی پژوهشگر پسادکتری در راستای اولویتهای ستاد به منظور حمایت
 .4فراهم کردن امکانات مورد نیاز مانند فضای استقرار محقق و آزمایشگاه برای انجام فعالیتهای
پژوهشی.
 .5در صورت پذیرش پژوهشگر پسادکتری برای دریافت حمایت ،گزارش سه ماهانه از فعالیتهای محقق
که به تأیید استاد مربوطه و مدیر /معاون پژوهشی  /مقام مسئول موسسه رسیده باشد به ستاد ارسال
نماید.

ماده  :5وظایف ستاد :
 -1بررسی و ارزیابی مستندات سوابق علمی محقق به منظور تایید ارتباط فعالیتهای وی با علوم و فناوریهای
شناختی
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 -2پرداخت حداکثر یک سال حمایت تشویقی به صورت سه ماهانه به محقق پس از دریافت گزارش کار وی
که به تأیید مدیر پژوهشی موسسه رسیده باشد( .میزان حمایت تشویقی ماهانه برابر با  85درصد یک سال
حقوق استادیار پایه یک میباشد).
تبصره :1ستاد هیچ گونه تعهدی بابت استخدام فرد ندارد.
تبصره :2ستاد هیچ گونه تعهدی در ادامه حمایت از محقق ،پس از گذشت یک سال ندارد.

ماده  :6وظایف محقق:
 .1ارایه دروس و یا انجام تحقیق در زمینه علوم شناختی در چارچوب قواعد مؤسسه مربوطه.
 .2اختصاص حداقل 20ساعت همکاری ماهانه با ستاد در صورت نیاز.
 .3ارسال گزارش سه ماهانه از فعالیتهای خود که به تأیید مدیر پژوهشی موسسه رسیده باشد.
 .4ارائه حداقل یک مقاله  ISIیا محصول فناوری شناختی و یا ثبت اختراع ( )patentاز پروژه پسادکتری
در پایان یک سال.
 .5اعالم دریافت حمایت ستاد در کلیه مقاالت علمی و پایان نامههای تحت سرپرستی خود در این دوره ،به
همراه درج برخورداری از حمایت ستاد در وبگاه شخصی و دانشگاهی محقق.
 .6ارائه گزارش نهایی تولیدات علمی دوره یکساله آموزشی -پژوهشی (حداکثر  2000کلمه)
تبصره  :1برای حوزۀ فلسفه ذهن با رویکرد ایرانی-اسالمی با نظر شورای آموزش و پژوهش ستاد ارائه یک
مقاله  ISCمورد قبول است.
تبصره  :2محقق موظف است در صورت استخدام ،مراتب را بالفاصله کتباً به اطالع ستاد برساند .دریافت
حمایت فوق همزمان با دریافت حقوق در جایگاه هیأت علمی مقدور نخواهد بود.
ماده  :7نحوه ارسال درخواست:
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برای درخواست حمایت تشویقی به سایت ستاد مراجعه شود.

این آیین نامه در  7ماده و  5تبصره در تاریخ  91/11/19در کمسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه علوم و
فناوریهای شناختی به تصویب رسید و در تاریخ  99/12/3ویرایش شد.
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