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آئین نامه حمایت از ماموریت های خارجی و فرصتهای مطالعاتی در حوزه زیستفناوری

مقدمه
ستاد توسعه زیستفناوری به منظور گسترش تجارب علمی محققان ،آشنایی با دستاوردهای علمی و فناوری
های نو در عرصه زیستفناوری ،کمک به رفع مشکالت علمی و تخصصی کشور و کمک به توسعه و تقویت
همکاریهای علمی بینالمللی از ارتباطات با مراکز علمی بین المللی و خارجی (ماموریت های خارجی و فرصت
مطالعاتی) حمایت می کند .بررسی تقاضاهای حمایت بر اساس شرایط موجود در آیین نامه صورت می گیرد.
تعاریف
تقسیم کار ملی حوزه زیستفناوری :شامل محورهایی است که پس از تعامل با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و
انعقاد توافق نامه بین آنها و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری ،به عنوان حوزه های
اصلی فعالیت ایشان تعیین شده و تمامی حمایت ها ،از جمله حمایت از رساله های دکتری زیست فناوری بر این
ماموریتهای اصلی متمرکز خواهد بود .این اولویتها بر روی سایت این ستاد به نشانی  biodc.isti.irاطالع رسانی
میشود.
همکاری بینالمللی :هر نوع همکاری در زمینه زیستفناوری که مستلزم حضور پژوهشگر در خارج از کشور در
محل موسسه معتبر خارجی یا بینالمللی است و نتیجه آن همکاری منجر به ثبت اختراع یا تولید محصوالت
زیستفناوری مورد نیاز کشور میشود.
مشمولین حمایت
تمامی افراد شامل پژوهشگران ،اساتید و دانشجویانی که مطابق شرایط ذکر شده در "ضوابط دریافت حمایت
تشویقی" این آیین نامه قرار دارند ،میتوانند از حمایت ستاد برخوردار شوند.
1

آئین نامه حمایت از ماموریت های خارجی و فرصتهای مطالعاتی

ستاد توسعه زیستفناوری

تبصره  :1اساتید و پژوهشگران باید از شاخص هرش 10 )H index( 1یا باالتر برخوردار باشند.
تبصره  :2دانشجویان دوره دکتری تخصصی با شاخص هرش  3یا باالتر مشمول حمایت خواهند بود.
تبصره  :3دانشجویان دوره دکتری باید امتحان جامع خود را گذرانده و طرح تحقیقاتی آنان (پروپوزال) به
تصویب رسیده باشد.
ضوابط دریافت حمایت تشویقی
 .1تنها از همکاریهایی که مطابق با اولویتهای تعیین شده طرح تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری باشد
حمایت میشود.
 .2مدت فرصت مطالعاتی/همکاری حداکثر  9ماه بوده و سفرهای بیش از  9ماه مورد حمایت قرار
نمیگیرند.
 .3متقاضی در صورتی می تواند از این حمایت بهره گیرد که از حمایتهای سایر نهادها و سازمانها جهت
گذراندن فرصت مطالعاتی مورد درخواست بهره نبرده باشد.
 .4متقاضی در صورتی می تواند از این حمایت بهره گیرد که از سایر حمایتهای ستاد استفاده نکرده باشد.
 .5بررسی تقاضاها تنها در صورت تکمیل فرم های پیوست شماره  1و  2صورت خواهد گرفت .در صورت
نقص مدارک تنها یکبار فرصت اصالح و ارسال مجدد برای متقاضی وجود دارد.
میزان حمایت
پس از بررسی و تایید مستندات و داوری توسط کمیته یادشده در گروه پژوهش ،زیرساخت و توسعه فناوری،
مبلغ ماهیانه  30.000.000ریال به درخواست کننده ،تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 4این حمایت برای حداقل یک ماه و حداکثر  9ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره : 5به ماموریتهای با مدت زمان کمتر از یک ماه یا کارگاههای چند روزه حمایتی تعلق نمیگیرد.

مدارک مورد نیاز و نحوه اعطای حمایت
 1دارا بودن حداقل  10مقاله علمی که به هر کدام از آنها حداقل  10بار استناد شده است
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برای دریافت حمایت تشویقی ،ضروری است که مدارک زیر به نشانی ایمیل  research@biodc.isti.irارسال
شود.
 .1رزومه متقاضی
 .2جدول فهرست مقاالت نمایه شده در مجالت  ISIبه همراه تعداد ارجاعات که به صورت نمونه در
پیوست  1آمده و در سایت ستاد توسعه زیستفناوری موجود است.
 .3دعوتنامه معتبر از کشور مقصد یا گواهی معتبر حضور در محل ماموریت
 .4کپی بلیط رفت و برگشت
 .5کپی ویزا
 .6ارائه گزارشی از فعالیتهای پیش بینی شده در کشور مقصد
 .7ارائه گواهی از طرف استاد راهنما به دانشجویان دکتری در سربرگ رسمی دانشکده یا دانشگاه
 .8ارائه نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه/پژوهشگاه در خصوص تایید انطباق عنوان دوره با محورهای
مندرج در توافقنامه تقسیم کار ملی
 .9ارائه نامه و مستندات در خصوص قابلیت و نحوه تجاری سازی طرح و تایید کاربردی بودن نتایج حاصله
• کمیته ارزیابی و حمایت از همکاریهای بینالمللی در اولین روز کاری هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد
و پس از بررسی مدارک و در صورت ضرورت استماع نظرات درخواست کننده در مورد اعطای حمایت
تصمیم مقتضی را اتخاذ و نتیجه را اعالم خواهد کرد.
• نتایج به صورت شفاف بر روی وبگاه ستاد توسعه زیستفناوری اطالع رسانی خواهد شد.
• همه یا بخشی از هزینه بلیط رفت و برگشت قبل از سفر تامین خواهد شد.
•

اعطای حمایت ماهیانه منوط به ارائه مدارک زیر پس از بازگشت و تایید کمیته یاد شده خواهد بود:

 .10کپی ویزا و صفحات ورود و خروج گذرنامه (پس از بازگشت)
 .11گزارش کامل همکاری و نتایج حاصل.
طریقه پیگیری
اسامی پذیرفته شدگان به صورت دوره ای در سایت ستاد توسعه زیست فناوری اعالم خواهد شد .جهت پیگیری
به سایت ستاد مراجعه فرمایید.
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پیوست  -1فرم درخواست
نام و نام خانوادگی:
دانشگاه مبدا:
دانشگاه مقصد:
شماره تلفن همراه:
لیست مدارک
مورد

بند

دانشجو

مستندات پیوست
شود

تبصره  :1اساتید و پژوهشگران باید از شاخص هرش ( 10 )H indexیا باالتر
برخوردار باشند.
تبصره  :2دانشجویان دوره دکتری تخصصی با شاخص هرش  3یا باالتر مشمول
حمایت خواهند بود.
تبصره  :3دانشجویان دوره دکتری باید امتحان جامع خود را گذرانده و طرح
تحقیقاتی آنان (پروپوزال) به تصویب رسیده باشد.

عضو هیات علمی

مستندات پیوست
شود
برای آزمون جامع و برای
طرح تحقیقاتی مصوب
باید مستندات پیوست
شود (شامل نامه استاد
راهنما و نامه دانشگاه در
سربرگ دانشگاه)
به فارسی و انگلیسی

به فارسی و
انگلیسی

مستندات پیوست
شود

مستندات
پیوست شود

مستندات پیوست
شود

مستندات
پیوست شود

مستندات پیوست شود

مستندات پیوست
شود
مستندات
پیوست شود

1

رزومه متقاضی

2

جدول فهرست مقاالت نمایه شده در مجالت  ISIبه همراه تعداد
ارجاعات که به صورت نمونه در پیوست آمده و در سایت ستاد توسعه
زیستفناوری موجود است.
دعوتنامه معتبر از کشور مقصد یا گواهی معتبر حضور در محل
ماموریت

4

کپی بلیط رفت و برگشت

5

کپی ویزا

مستندات پیوست
شود

6

ارائه گزارشی از فعالیتهای پیش بینی شده یا انجام شده در کشور
مقصد

مستندات پیوست
شود

مستندات
پیوست شود

7

ارائه گواهی از طرف استاد راهنما به دانشجویان دکتری در سربرگ

مستندات پیوست

مستندات
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شود

رسمی دانشکده یا دانشگاه

پیوست شود

8

دانشگاه مبدا

9

دانشگاه مقصد

10

عنوان طرح

11

تقسیم کار ملی دانشگاه مربوطه

12

شماره تماس (موبایل)

13

آیا متقاضی از سایر حمایتهای ستاد استفاده کرده است (مقاله یا طرح
و )...

14

آیا متقاضی از حمایت سایر نهادها یا ارگانها بهره گرفته است

15

تاریخ درخواست بررسی مدارک قبل از اعزام به دوره یا پس از ذکر تاریخ و ذکر اینکه در
مرحله قبل از اعزام
بازگشت از دوره مطالعاتی بوده است
هستند یا در مرحله
برگشت از دوره

ذکر تاریخ و ذکر
اینکه در مرحله قبل
از اعزام هستند یا در
مرحله برگشت از
دوره

پیوست  -2فهرست مقاالت نمایه شده در مجالت  ISIبه همراه تعداد ارجاعات
ردیف

عنوان مقاله

سال
انتشار

نام نویسندگان
(به ترتیب)

نام مجله

تعداد ارجاعات
تا تاریخ ارسال
مدارک

1
2
3
4
5

5

