جمهوری اسالمی اریان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری اهی شناختی

آیین نامه حمایتهای تشویقی از:

فعالیتهای آموزشی -ارتقاء نیروی انسانی
با عنوان:

آییننامه حمایت از «دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور در رشتههای علوم
شناختی»

مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی
تاریخ تصویب 1399/12/3 :
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مقدمه:
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با هدف ارتقای سطح علمی-آموزشی و تقویت بنیه پژوهشی ،فناوری
و نوآوری دانشجویان مقطع دکتری و پژوهشگران در مؤسسات و مراکز فعال در گرایشهای مربوط به علوم
شناختی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و رشته علوم اعصاب با رساله مرتبط با علوم شناختی در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و همچنین ترغیب دانشگاههای سطح یک و مؤسسات آموزش عالی برتر
داخل کشور برای تأسیس رشتههای علوم شناختی در قالب این آییننامه از مراکز علمی -آموزشی حمایت
میکند.
ماده -1تعاریف
 -1ستاد :در این آییننامه به"ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی" اطالق میشود.
 -2مرکز علمی-آموزشی :به دانشگاه ،پژوهشگاه ،یا مؤسسه آموزش عالی اطالق میشود که در حال
حاضر دوره دکتری تخصصی در گرایشهای مرتبط با علوم و فناوریهای شناختی مصوب وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و یا دکتری تخصصی علوم اعصاب در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،را در دورههای مصوب خود داشته باشد.
 -3مجری پروژه :یکی از اعضای هیأت علمی مرکز علمی-آموزشی است که عالوه بر دارا بودن شرایط
عمومی از نظر علمی و پژوهشی مبرز بوده و با معرفی مرکز علمی-آموزشی و بر اساس ضوابط تعیین
شده و فراخوان ستاد و همچنین پس از تأیید طرح به عنوان مجری شناخته میشود.
 -4دانشجو :به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در مراکز علمی-آموزشی در گرایشهای مربوط به
علوم شناختی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،و رشته علوم اعصاب با رساله مرتبط با علوم و
فناوری شناختی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اطالق میشود .دانشجو باید در رشته
مربوطه ثبت نام کرده و استاد راهنمای او مشخص شده باشد.
 -5محقق پسادکتری :به فارغ التحصیل دوره دکتری اطالق میشود که در یکی از مراکز علمی-آموزشی
مشغول انجام پژوهش در حیطه علوم و فناوریهای شناختی است.
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ماده  -2اهداف
 -1تأمین نیروی انسانی خبره برای توسعه علوم ،فناوری و خدمات دانشبنیان شناختی در کشور
 -2ایجاد هستههای آموزشی-پژوهشی بین رشتهای در مراکز فعال در حیطه علوم و فناوریهای شناختی
جهت ترغیب ورود نخبگان و مبتکران مستعد به گرایشهای مرتبط با علوم و فناوریهای شناختی
 -3گسترش و تعمیق ارتباط مؤثر با محققین خارج از کشور در راستای ارتقاء نیروی انسانی
 -4افزایش کیفیت فعالیتهای علمی مؤسسات و مراکز مربوط به علوم و فناوریهای شناختی
 -5توسعهی هدفمند گرایشهای علوم شناختی بر اساس نیاز کشور
 -6استفاده بهینه از امکانات آموزشی و پژوهشی کشور
ماده  -3بستههای حمایتی
 -1بسته آموزشی
الف) حمایت از اساتید مبرز مدعو داخل کشور برای تدریس حضوری یا برخط (مجازی) دروس
تخصصی علوم شناختی با پرداخت حقالتدریس به میزان  2برابر میزان مصوب
ب) حمایت از اساتید مبرز خارج از کشور برای تدریس برخط (مجازی) دروس تخصصی علوم
شناختی با پرداخت حقالتدریس مطابق آییننامههای مصوب ستاد
ج) اولویت بخشی به استفاده از فرصتهای مطالعاتی دانشجویان علوم و فناوریهای شناختی در
شرایط برابر با دیگر متقاضیان طبق آییننامههای مصوب ستاد
د) اولویت بخشی به حمایت از برگزاری کارگاهها و دورههای آموزش کوتاه مدت در زمینه علوم
و فناوریهای شناختی در شرایط برابر با دیگر متقاضیان طبق آییننامههای مصوب ستاد
 -2بسته پژوهشی و فناوری
جهت ارتقاء کیفی رسالههای دکتری از خط پژوهشی و توسعه فناوری و همچنین فرصت بکارگیری
یک محقق پسادکتری با شرایط زیر حمایت میشود:
 )1خط پژوهشی و توسعه فناوری در راستای اولویتهای ستاد باشد.
 )2رساله حداقل یک دانشجوی دکتری علوم شناختی در این خط پژوهشی تعریف شده باشد.
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 )3رساله حداقل یک و حداکثر سه دانشجوی دکتری دیگر در این خط پژوهشی به صورت
همزمان تعریف شده باشد.
تبصره  :1خطوط پژوهشی که بین رشتهای بوده و مراکز آموزشی مختلف را فعال نمایند در اولویت
قرار دارند.
تبصره  :2ساالنه حداکثر از  7خط پژوهشی و توسعه فناوری حمایت خواهد شد .مبلغ حمایت از خط
پژوهشی که مشتمل بر رساله دانشجویان میباشد براساس نوع پروپوزال مربوطه توسط شورای مشترک
آموزش و پژوهش تعیین میشود.
تبصره  : 3بکارگیری رزیدنتهای گروه روانپزشکی و نورولوژی با رسالههای مرتبط با خط پژوهشی
توصیه میشود.

ماده  -4نحوه حمایت از دانشجویان پسادکتری و دکتری علوم شناختی
 -1حمایت از محقق پسادکتری مطابق با آیین نامههای مصوب ستاد و در قالب حمایت یکساله است.
 -2حمایت از دانشجویان دکتری در قالب کمک هزینه دستیاری آموزشی و پژوهانه حداکثر به مدت
چهار سال خواهد بود .تمدید حمایت مستلزم دارا بودن معدل باالی ( 17در هر ترم در دو سال اول
مقطع دکتری) ،دفاع از پروپوزال تا پایان سال دوم و ارائه گزارش سه ماهه تأیید شده دانشجو میباشد.
اعطای هزینه دستیاری آموزشی و پژوهانه دانشجویان دکتری شامل موارد زیر است:
الف) پرداخت کمک هزینه دستیاری آموزشی ماهیانه مبلغ 10.000.000ریال به هر دانشجوی رشته علوم
شناختی در دوره آموزشی (ساالنه حداکثر  15دانشجو)
ب) پرداخت پژوهانه ماهانه مبلغ 14.000.000ریال به هر دانشجوی رشته علوم شناختی در دوره پژوهش.
(براساس ارائه گزارش پیشرفت سه ماهه از رساله که مورد تایید مجری پروژه و یا استاد راهنمای رساله
باشد).
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ج) پرداخت ماهیانه  7،000،000ریال به دانشجویان سایر رشتههای فعال در خط پژوهشی در دوره
پژوهشی دکتری
د) پرداخت هزینه شرکت در یک کنفرانس و کارگاه بین المللی و کنفرانس معتبر داخل کشور طبق
آییننامه ستاد
ه) بهرهمندی از شرکت در دو کارگاه آموزشی داخل کشور مورد حمایت ستاد
تبصره  :1پژوهانه فوق حداکثر سالیانه به  10دانشجوی دکتری شناختی اعطاء میشود.
تبصره  :2پرداختهای مربوط به محققان پسادکتری و دانشجویان دکتری به صورت مستقیم به خود آنها
صورت میگیرد.
تبصره  :3مبلغ پژوهانه دانشجویان ذکر شده در این آیین نامه مربوط به سال  1399و  1400میباشد و ساالنه
با توجه به میزان تورم توسط ستاد قابل بازنگری است.

ماده  -5شرایط
 -1مرکز علمی -آموزشی باید دارای حداقل یک گرایش علوم شناختی (وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری) و یا رشته علوم اعصاب (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) در مقطع دکتری
باشد.
 -2مرکز علمی-آموزشی باید در حال حاضر پذیرش دانشجو داشته و در حال فعالیت باشد.
 -3در صورت جذب و آموزش مشترک دانشجو از طرف دو مرکز علمی -آموزشی ،احراز بند  1ماده 5
در یکی از مراکز الزامی است.
 -4مجری طرح از اعضای هیأت علمی برجسته فعال در حوزه علوم شناختی با حداقل رتبه علمی
دانشیاری در زمان درخواست بوده و حداقل یک دانشجوی دکتری در موضوع علوم و فناوری شناختی
فارغ التحصیل کرده باشد.
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 -5محققین پسادکتری معرفی شده توسط مراکز در خط پژوهشی (بند  2ماده  )3عالوه بر احراز شرایط
آییننامه پسادکتری ستاد ،الزم است حداقل  2مقاله  ISIمرتبط در زمان درخواست داشته باشند.
 -6دانشجوی دوره دکتری تخصصی دارای تابعیت ایرانی و رتبه زیر  20آزمون ورودی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری یا رتبه زیر  10وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا سهمیه استعدادهای
درخشان بوده و مشغول به تحصیل در مؤسسات مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد؛ همچنین دانشجو باید در زمان پذیرش حداکثر سن
 35سال داشته باشد .دانشجویان دارای مقاالت حوزه شناختی در اولویت هستند.

ماده  -6وظایف
 -1مرکز علمی-آموزشی موظف است نظارت مستمر بر اجرای طرح پژوهشی و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان داشته باشد.
 -2نظارت مستقیم بر کار محقق پسادکتری و تأیید گزارش سه ماهه بر عهده مجری طرح است.
 -3مجری طرح موظف است گزارشهای آموزشی دانشجویان مشمول کمک هزینه دستیاری آموزشی را
در پایان هر نیمسال تحصیلی بررسی و به ستاد اعالم نماید.
 -4مجری طرح موظف است گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان مشمول دریافت پژوهانه را هر شش
ماه بررسی و نتیجه را به ستاد اعالم نماید.
 -5دانشجو موظف است حمایت ستاد را در کلیه مقاالت ،پتنتها و دیگر دستاوردهای دوره دکتری خود
اعالم نماید.

ماده  -7شیوۀ اجرا
این بسته حمایتی بر اساس فراخوان ستاد در هر سال اطالعرسانی میشود؛ کلیه درخواستها در شورای
مشترک آموزش و پژوهش ستاد بررسی میگردد و نتیجه نهایی اعالم میشود.
این آیین نامه در  7ماده و  6تبصره در تاریخ  1399/12/3در کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه علوم
و فناوریهای شناختی به تصویب رسید.
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