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معرفی حمايتهای صندوق
کرسی پژوهشی



http://insf.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=32&pageid=9282
گرنت پژوهشی



http://insf.isti.ir/page/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA+%D
9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
کرسی پژوهشی بین المللی



گرنت پژوهشی آغاز



کرسی پژوهشی(استادی)
الف:کرسی پژوهشی فردی

•
•
•
•

اين کرسی در هر زمینه علمی به يک استاد که دارای مرجعیت علمی و وجهه بین
المللی و يا ملی باشد تعلق میگیرد
مبلغ اين کرسی ،برای هر سال  500میلیون ريال است.

برای مدت  5سال اعطا می شود.
مدت زمان کرسی ،مشروط به داشتن همکار خارجی ،برای يک دوره 5ساله ديگر قابل
تمديد است.

کرسی پژوهشی(استادی)
ب :کرسی پژوهشی گروهی

•
•
•
•

اين کرسی به تیمی از پژوهشگران برجسته به سرپرستی يک استاد دارای
مرجعیت علمی و وجهه بین المللی و يا ملی که دارای برنامه علمی منسجم
باشند تعلق می گیرد.
مبلغ اين کرسی برای هر سال  600میلیون ريال است.
برای مدت  5سال اعطا می شود.

مدت زمان کرسی برای  5سال قابل تمديد است.

کرسی پژوهشی بین المللی

•

به يک استاد ايرانی دارای مرجعیت علمی و وجهه بین المللی  /ملی و يک
استاد /موسسه بین المللی تعلق می گیرد .اعتبار و مدت زمان اين کرسی
توسط کارگروه کرسی پژوهشی بر حسب مورد از طريق منابع داخلی و بین
المللی تعیین و تامین می شود.

کرسی پژوهشگران جوان

•

به پژوهشگران جوان دارای توانمندی های پژوهشی ويژه و استعداد برتر با هدف
تشويق دانشمندان جوان وکمک به اجرای فعالیت های پژوهشی آن ها اعطاء
می شود.

اعتبار ويژه پژوهشی (پژوهانه)
•

•

به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با حداقل
مرتبه دانشیاری و دارای توانمندی های پژوهشی ويژه با هدف کمک به ايجاد
ظرفیت های علمی و فناوری جديد به دو صورت فردی يا گروهی از نوع ملی يا
بین المللی مطابق شرايط کرسی پژوهشی اعطاء می شود.

مبلغ اين پژوهانه تا  500میلیون ريال است .برای مدت  1سال اعطا میشود

اعطای گرنت آغاز

•

•

متقاضیان بايد فارغ التحصیل مهر ماه سال  1394به بعد ،با درجه عالی از يکی
از دانشگاه های برترجهان )100دانشگاه اول لیست رتبه بندی جهانی (باشند.

مبلغ گرنت پژوهشی آغاز تا يک میلیارد ريال است.

•

•
•
•

حمايت از طرح های پسادکترا
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور از طرح های پسا دکتری در دو
شکل ملی و بین المللی حمايت می کند.
حمايت از دوره های پسا دکتری ملی مختص دانش آموختگان ايرانی دوره های
دکتری ساکن داخل کشور است.
حمايت از دوره های پسا دکتری بین المللی ويژه دانش آموختگان ايرانی دوره
های دکتری مقیم خارج از کشور است
برای هر يک از پژوهشگران پسا دکترا در چارچوب طرح مصوب ،ماهیانه مبلغی
معادل حداکثر  85درصد حقوق استاديار پايه يک در ابتدای همان سال تحصیلی
در نظر گرفته خواهد شد و در قالب کمک به اجرای طرح پسا دکترا پرداخت
میشود.

http://www.insf.org/page/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB
%8C+%D9%BE%D8%B3%D8%A7+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8
%B1%DB%8C

•

•
•
•

•

حمايت از رساله دکترا

دانشجو دکتری به صورت تمام وقت در يکی از دانشگاه های کشور مشغول به
تحصیل بوده و آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشد
موضوع طرح پژوهشی قبل از تصويب در قالب فرم های پژوهشی صندوق ارائه
گردد .
از تاريخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاريخ ثبت نام در سامانه بیش از  1سال
نگذشته باشد.

مبلغ حمايت برای هر رساله تا سقف  300میلیون ريال می باشد .در صورتیکه
چشم انداز نتیجه کار تحقیقاتی به توسعه فناوری کمک کرده و منجر به تولید
محصول شود قابل افزايش خواهد بود .
http://www.insf.org/page/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8
%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9
%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8
%B1%DB%8C

حمايت از همايشها و رخدادهای علمی
•
•

برگزار کنندگان میبايست مجوز برگزاری همايش را از کارگروه ساماندهی
همايشهای سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،نهاد رياست جمهوری اخذ
نمايند.
چنانچه موضوع همايش در راستای اولويتهای معاونت و صندوق باشد از اولويت
حمايتی برخوردار خواهدبود

http://www.insf.org/page/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7
%D8%B2+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8
%A7+%D9%88+%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D
B%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+

•

