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مقدمه
ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی برای پیشبرد اهداف خود و در چارچوب سیاستها
و راهبردهای مصوب ،از انجام طرحهای پژوهشی و توسعه فناوری در راستای اولویتهای تعیین شده
توسط ستاد در زمینه علوم و فناوریهای شناختی ،برابر این آییننامه حمایت میکند.
حمایت از طرح های پژوهشی و توسعه فناوری شامل طرحهایی است که از اعضای هیئت علمی مراکز
علمی و یا شرکتهای دانش بنیان داخل کشور دریافت میگردند.

ضوابط حمایت از طرحهای پژوهشی و توسعه فناوری
 .1صرفاً طرحهای پژوهشی و توسعه فناوری که در راستای اهداف و اولویتهای مصوب ستاد باشند
میتوانند مورد حمایت ستاد قرار گیرند.
 .2پیشنهادهای انجام طرح پژوهشی و توسعه فناوری بر اساس فراخوانهای عمومی ستاد دریافت و
بررسی میگردد .محل اعالم فراخوانها سایت رسمی ستاد است .زمان فراخوانها هر سال توسط
ستاد اعالم میشود و مهلت ارسال پیشنهادها در هر فراخوان حداقل یک ماه است .ستاد میتواند
بر اساس نیاز ،فراخوانهای دیگری نیز در سال داشته باشد.
 .3مجری اصلی و پیشنهاد دهنده طرح پژوهشی و توسعه فناوری باید عضو هیئت علمی یکی از مراکز
علمی و یا مدیر عامل یکی ازشرکتهای دانش بنیان داخل کشور باشد.
 .4دریافت و داوری طرحها به صورت دو مرحلهای است .در مرحله اول نسخه اول طرح بر اساس
فراخوان عمومی ستاد دریافت میشود و در صورت تائید توسط داوران و ستاد ،طرح بازبینی شده
در مرحله دوم دریافت و مورد داوری نهایی قرار میگیرد .مهلت ارسال طرح کامل توسط مجری
پانزده روز از زمان اعالم قبولی در مرحله اول در سایت ستاد است.
 .5هر طرح پژوهشی و توسعه فناوری حداقل توسط یک داور متخصص به انتخاب گروه پژوهش،
فناوری و توسعه زیرساخت ستاد بررسی میشود .جمعبندی نتایج داوری و تصمیم نهایی بر عهده
گروه پژوهش ،فناوری و توسعه زیرساخت است .نتایج داوری و تصمیم نهایی به اطالع طرح-
دهندگان میرسد.
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 .6ستاد از طریق تعیین یک تیم ناظرِ متخصص ،بر حسن انجام طرحهای مورد حمایت خود نظارت
خواهد کرد .مجریان طرحهای مورد حمایت حداقل هر سه ماه یکبار تیم ناظر و ستاد را از طریق
ارائه گزارش شفاهی و حداقل هر شش ماه یکبار از طریق گزارش کتبی در جریان پیشرفت انجام
طرح قرار خواهند داد.
 .7حمایتهای مالی ستاد از انجام طرحهای پژوهشی و توسعه فناوری مصوب از طریق مراکز علمی،
یا شرکتهای دانش بنیان محل کار مجریان اصلی طرح و عقد قرارداد با این مراکز انجام خواهد
شد.
 .8حمایتهای مالی ستاد با توجه به پیشرفت طرح به صورت مرحلهای پرداخت میشود .شرایط الزم
برای هر پرداخت تأیید پیشرفت انجام طرح توسط تیم ناظر و کارگروه پژوهش فناوری و توسعه
زیرساخت ستاد است.
 .9هزینه نظارت بر طرح حداکثر  3درصد مبلغ حمایتی طرح بوده و توسط ستاد به تیم ناظر پرداخت
میگردد .هزینه نظارت مازاد بر مبلغ حمایت است.
 .10ستاد عنوان طرح ،مجری و مرکز علمی طرحهای مورد حمایت خود را در هر سال اعالم میکند.
 .11مجریان طرحهای مورد حمایت ستاد موظفند حمایت ستاد از طرح خود را در کلیه مستندات
علمی و فنی مستخرج از طرحها به شکل استاندارد و یا عرف مربوطه اعالم نمایند.
تبصره  :1اولویتهای مورد حمایت در هر فراخوان از میان اولویتهای مصوب ستاد توسط گروه
پژوهش فناوری و توسعه زیرساخت انتخاب و اعالم میشود.
تبصره  :2با هدف تقویت میز همکاریهای ایران (ستاد) با دیگر کشورهای جهان و حمایت از
پژوهشهای بین المللی ،در شرایط مساوی ،اولویت حمایت ستاد با طرح های پژوهشی پیشنهاد
شده از سوی میزهای همکاریهای بین المللی ستاد خواهد بود.

تبصره  :3طرحهایی که واجد شرایط زیر باشند ،در شرایط مساوی با طرحهای دیگر از شانس
بیشتری برای کسب حمایت ستاد برخوردار خواهند بود:
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أ) موضوع طرح میان رشتهای بوده و توسط تیمی از متخصصان در رشتههای مربوطه اجرا شود.
ب) طرحهایی که توسط چند مرکز دانشگاهی و علمی ایرانی به صورت همافزا و با محوریت
محققان شناخته شده کشور تعریف و اجرا گردند.
ج) پژوهشهایی که با محوریت مراکز علمی کشور با همکاری موثر مراکز علمی و فناوری بین-
المللی انجام شوند.
د) طرحهای کاربردی و توسعه فناوری که مورد حمایت مادی -معنوی کاربران در بخش
خصوصی و یا دولتی قرار داشته باشند.
ه) طرحهایی که در شرکتهای دانش بنیان و با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی به صورت
همافزا تعریف و اجرا گردند.

نحوه ارسال مدارک
ارسال مدارک و ثبت درخواست حمایت از طرح پژوهشی بر مبنای فرآیندی انجام میگیرد که در
سایت رسمی ستاد اطالعرسانی میگردد.
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