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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 «اعطای جایزه سفر دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله در
کنگره های منتخب علوم و فناوری های شناختی»

مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی
تاریخ تصویب11/9/19 :
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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
مقدمه:
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی برای ارتقاء سطح علمی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دورههای دکتری دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی ،ساالنه در دو مقطع زمانی به متقاضیان ،کمک هزینه شرکت در کنگرههای علوم و فناوریهای شناختی
در خارج از کشور اعطا میکند .این تسهیالت برای شرکت در کنگرههای منتخب ستاد ،به واجدین شرایط تعلق میگیرد.
ماده  -1متقاضیان واجد شرایط
 داشتن تابعیت ایرانی
 دانشجویان دکتری تخصصی ( )PhDو یا تخصص بالینی (رزیدنتی) در حوزههای مرتبط با علوم و فناوریهای شناختی
در یکی از دانشگاهها و موسسات داخلی
 اجرای حداقل یک پژوهش اصیل در حوزههای مرتبط با علوم شناختی و ارائه یک خالصه مقاله مستخرج از آن به
زبان التین در جایگاه مولف اول برای ارائه در کنگره مد نظر
ماده  -2شاخصهای داوری
 مقاالت داخلی و خارجی منتشر شده متقاضی
 کیفیت خالصه مقاله ارائه شده و ارتباط آن با اولویتهای پژوهشی ستاد
 سابقه تحصیلی در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل ،رشته تحصیلی و محل تحصیل)
 مشخصات دوره دکترا (رشته تحصیلی و محل تحصیل)
 کارگاهها و کنگرههای داخلی و خارجی که متقاضی قبالً در آن شرکت نموده است
ماده  -3مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست
 فرم تکمیل شده درخواست کمک هزینه سفر (مشخصات فردی ،مشخصات کنگره بین المللی و خالصه مقاله)
 رزومه کامل علمی
 تصویر صفحه اول شناسامه یا کارت ملی
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 توصیه نامه استاد راهنما در خصوص ارتباط موضوع پایان نامه دانشجو با حوزههای علوم و فنآوری شناختی و توانایی
ارائه خالصه مقاله توسط متقاضی
تبصره  :1در زمان ارسال مدارک نیازی به ارائه گواهی یا پذیرش مقاله در کنگره نیست .اگر چه در شرایط مساوی اولویت
با متقاضیانی است که خالصه یا مقاله کامل آنان در کنگره پذیرفته شده باشد.
تبصره  :2لیست کنگره های منتخب ستاد که این جایزه برای شرکت در آنها اعطا می شود و تعداد برندگان جایزه در هر
دوره روی وب سایت ستاد قرار داده می شود .در صورت عدم وجود کنگره مدنظر متقاضی در لیست اعالم شده توسط
ستاد ،درخواست اضافه شدن کنگره به لیست پس از دریافت نامه درخواست از استاد راهنمای مربوطه که محتوی دالیل
مدنظر می باشد توسط ستاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده  -4مهلت ارسال مدارک و اعالم نتایج
زمان :پانزدهم مرداد ماه برای شش ماهه دوم هر سال شمسی
پانزدهم بهمن ماه برای شش ماهه اول هر سال شمسی
نتایج :اسامی افراد پذیرفته شده حداکثر پس از یک ماه از پایان مهلت ارسال مدارک و بر اساس نظر شورای مشترک
آموزش و پژوهش ستاد اعالم میشود
ماده -5شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت کمک هزینه
افراد پذیرفته شده میبایست پس از شرکت در کنگره برای دریافت کمک هزینه خود مدارک زیر را به ستاد ارائه نمایند.
 گواهی شرکت فعاالنه در جلسه علمی-توجیهی قبل از سفر در ستاد
 گواهی رسمی شرکت و ارائه خالصه مقاله از کنگره بین المللی مندرج در فرم درخواست متقاضی
 کپی خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه ( )Abstract Bookو یا لوحه فشرده ( )CDکنگره
 کپی بلیط رفت و برگشت به کشور محل برگزاری کنگره
 کپی صفحه ویزا و مهر خروج و ورود گذرنامه فرد متقاضی
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 گزارش علمی از کنگره
ماده  -6امتیازات جایزه
کمک هزینه سفر برای شرکت در کنگره بین المللی بر اساس جدول زیر اعطا میشود.
ردیف

مبلغ قابل پرداخت *

منطقه

9

کشورهای همسایه ،خاورمیانه و هند

 199دالر

1

کشورهای ژاپن ،هنگ کنک ،سنگاپور ،تایوان ،کره جنوبی

 9899دالر

1

دیگر کشورهای قاره آسیا

 9199دالر

9

کشورهای قاره اروپا و آفریقا

 9899دالر

8

کشورهای قاره اقیانوسیه و آمریکا

 1199دالر

*معادل ریالی این مبالغ به متقاضی پرداخت خواهد شد.

تبصره  :3میزان جایزه با توجه به کیفیت گزارش علمی متقاضی با نظر ستاد تا ده درصد قابل افزایش خواهد بود.
ماده  -7اعضای شورای مشترک آموزش و پژوهش ستاد
 رئیس گروه آموزش ،ترویج ،و منابع انسانی ستاد به عنوان دبیر شورا
 رئیس گروه پژوهش ،فناوری ،و زیرساخت ستاد
 رئیس گروه برنامهریزی ،نظارت ،و ارزشیابی ستاد
 سه نفر از اعضای هیئت علمی عضو شورای آموزش ستاد به انتخاب دبیر ستاد
 سه نفر از اعضای هیئت علمی عضو شورای پژوهش ستاد به انتخاب دبیر ستا
این آیین نامه در  8ماده و  1تبصره در تاریخ  11/9/19در کمسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی به تصویب رسید.
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