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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
ویرایش 18/91/98

به نام خدا
سیاستهای کلی شورای پژوهشی ستاد در خصوص طرحهای پژوهشی

 -1موضوع طرح
-9-9

رعایت کامل اصول اخالق حرفهای و علمی در تنظیم پیشنهاد طرح شرط اول بررسی و داوری طرح است .فرض
بر آن است که مجری محترم و اعضای محترم هیئت علمی همکار ،طرح را به صورت کامل مطالعه نمودهاند و
نسبت به محتوای طرح و همچنین مسائل اخالقی مرتبط با آن آگاهی کامل دارند.

-2-9

کلیه مطالعات انسانی و حیوانی میبایست با رعایت مسائل و استانداردهای اخالق پزشکی انجام شوند و مجوزهای
الزم از کمیتههای اخالق و سازمانهای مربوطه اخذ گردند .حمایت مالی از طرحها قبل از ارائه مجوزهای الزم
به ستاد امکانپذیر نخواهد بود.

-1-9

به طور کلی هرگونه انجام آزمایشهای تحریک مغزی و آزمایشات تهاجمی یا شبه تهاجمی در کودکان (مگر در
بیماریهای با نشانگان حاد و آن هم با رعایت دقیق کدهای اخالقی و تصویب در کمیتههای اخالق مرتبط) مورد
نظر ستاد نیست.

-9-9

هدف ستاد حمایت از طرحهای پژوهشی در حوزه علوم و فناوریهای شناختی ،در سه حوزه زیر است:
 حمایت از مطالعات پایه در زمینه موضوعات روز و مرتبط با مشکالت جامعه که در طوالنیمدت امکان
رسیدن به توسعه فناوری و کاربرد را داشته باشند.
 حمایت از طرحهای پژوهشی و توسعه فناوری که به یک محصول و یا خدمات قابل کاربرد برای گروههای
هدف در جامعه میانجامد.
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 حمایت از طرحهای پژوهشی که منجر به توسعه فناوری شناختی در حوزههای اولویتدار گردد.
-8-9

در خصوص طرحهای مطالعات پایه ،طرحهایی مد نظر قرار خواهند گرفت که در مرزهای دانش با هدف
سرمایهگذاری برای آینده حرکت نمایند ،مبتنی بر استفاده از توانمندیهای علمی و فناوری پیشرفته موجود در
کشور باشند ،ریسک باالیی به همراه نداشته باشند ،در ایجاد کانال گفتگوی علمی با دنیا موثر باشند و برتری
نسبی برای کشور ایجاد نمایند.

-8-9

در خصوص طرحهای توسعه خدمات و فناوری ،طرحهایی مد نظر قرار خواهند گرفت که آیندهنگرانه ،متکی بر
توانمندیها و مزیتهای کشور ،دارای نوآوری در خدمات یا در مرزهای فناوری بوده و یا نیاز خاص و گسترده با
توجیه اقتصادی و کاربرد وسیع (بازار مناسب) در کشور را برآورده نمایند و با نمونههای خارجی آن قابل رقابت
باشند .همچنین توسعه فناوری هایی که برای ساخت تجهیزات کلیدی و غیرقابل دسترس در کشور مورد نیاز
باشند ،مورد توجه ستاد قرار دارد.

-8-9

طرحهایی که با هدف استفاده از توانمندیهای علمی و فناوری پیشرفته موجود در کشور در دیگر حوزهها (مانند
سلولهای بنیادی ،نانو ،بیولوژی ،مدلسازی ،پردازش تصاویر و سیگنال و  )...برای توسعه علوم و فناوریهای
شناختی پیشنهاد میگردند ،مورد توجه قرار دارند .در این طرحها استفاده مناسب از دانش متخصصان علوم و
فناوریهای شناختی و تشکیل تیمهای مشترک الزم است.

-5-9

طرحهایی که مشابه و یا دارای همپوشانی زیاد با طرحهای مصوب ستاد باشند ،مورد حمایت قرار نمی گیرند.

-1-9

زمان اجرای طرح ها بیش از دوسال نباشد و تیم مجری متعهد به ارائه یک خروجی مشخص با توجه به نوع طرح
باشند.

 -99-9در مورد تجهیزات گرانقیمت مورد نیاز طرحهای تایید شده ،در صورتیکه تجهیزات در آزمایشگاههای دیگر
موجود و امکان استفاده از آنها وجود داشته باشد ،اولویت ستاد استفاده از آنها و عدم خرید تجهیزات جدید
است .همچنین شرط حمایت از خرید تجهیزات ،ورود آزمایشگاه مربوطه به شبکه آزمایشگاهی ستاد در شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی است.
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 -99-9در خصوص تجهیزاتی که در داخل کشور تولید میشود خرید نمونهی مشابه خارجی مورد حمایت ستاد قرار
نمیگیرد.
 -92-9در صورت حمایت از طرحی در یک فراخوان ،میبایست به منظور رسیدن به یک خروجی جامع و قابل کاربرد،
طرح های بعدی مجری محترم در راستا و ادامه طرح قبلی باشد .لذا دنبال نمودن یک خط تحقیقاتی مشخص در
فراخوانهای مختلف و در راستای اولویتهای ستاد توسط محققان محترم احتمال حمایت از طرحهای پیشنهادی
ایشان را افزایش خواهد داد.

 -2تیمهای مجری
-9-2

محققان برجسته ایرانی که در مراکز علمی تراز اول دنیا مشغول به فعالیت علمی و پژوهشی شناختی هستند
مشروط بر آنکه عضو هیات علمی وابسته ( )Adjunct professorیکی از دانشگاههای برتر کشور باشند میتوانند
به صورت مشترک با اعضای هیات علمی داخل کشور به عنوان مجری طرح در فراخوان حاضر شرکت نمایند.
تبصره  :9قرارداد با دانشگاه محل خدمت مجری داخلی بسته خواهد شد.
تبصره  :2مجری ایرانی خارج از کشور تا  8ماه پس از ثبت پیشنهاد طرح و تا قبل از عقد قرارداد فرصت دارند تا
استاد وابسته ( )Adjunct professorیکی از دانشگاههای برتر کشور شوند.

-2-2

همکاری موثر با مراکز و محققان بینالمللی در صورتیکه نقش آنان در طرح مشخص و قابل ارزیابی باشد ،امتیاز
مثبت تلقی میگردد.

-1-2

با توجه به ماهیت بینرشتهای حوزه علوم و فناوریهای شناختی ،طرحهای پژوهشی بینرشتهای با همکاری
تیمهای گوناگون از حوزههای دانشی متفاوت و مکمل ،در اولویت قرار دارند .در صورتیکه تیم مجری طرح،
بینرشتهای بوده و پیش از این نیز همکاری بینرشتهای داشته باشند ،طرح پیشنهادی مورد توجه ویژه قرار
خواهد گرفت.

-9-2

طرحهایی که ماهیت بینرشتهای داشته ولی تیم مجری بینرشتهای نیست در اولویت قرار نمیگیرد.

-8-2

نقش دقیق هر محقق یا مرکز همکار در طرح با رضایت و اطالع ایشان مشخص گردد .به عبارت دیگر از عناوین
کلی مانند همکار طرح و  ...جدا پرهیز شود .تعیین نقش دقیق مورد قبول همکاران بینالمللی در طرح جهت
بهرهمندی از مزایای مترتب بر آن مورد نیاز است.
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-8-2

با توجه به محدودیتهای بودجه و با هدف افزایش تعداد و گستره محققین مورد حمایت ستاد ،هر مجری
میبایست صرفا با یک طرح در فراخوان شرکت نماید.

-8-2

در صورتیکه مجری محترم طرح مصوب در ستاد داشته باشند بررسی طرح جدید ثبت شده از جانب ایشان
مشروط به تایید حداقل پیشرفت  %89و عقد قرارداد مشروط به تایید حداقل پیشرفت  %19طرح در حال اجرا
است.

 -3روال اجرایی
-9-1

در مرحله اول داوری ،طرحهای دریافتی از نظر میزان همراستایی با اولویتهای ستاد ،میزان توسعه علمی و
فناوری بودن موضوع طرح ،میزان کاربردی بودن آن با توجه به نیازهای کشور ،میزان توانمندی تیم مجری و ...
مورد بررسی قرار میگیرد .موارد تأیید شده در دو دسته )9 :مورد قبول و یا  )2مورد قبول با اصالحات و موارد
رد نیز در دو دسته )9 :پیشنهاد شرکت در فراخوان بعدی با اصالحات مورد نظر کمیته داوری و یا  )2عدم ارتباط
طرح با حوزه (و یا همراستا نبودن با اولویتهای ستاد) ،قرار میگیرند .داوری طرحها در این مرحله بیشتر به
منظور بازخورد به مجریان طرحهای مورد تأیید به منظور اصالح و تکمیل طرحها برای ورود به مرحله دوم و
بازخورد به مجریان طرحهای رد شده به منظور اطالع آنان از دالیل رد و در صورت امکان ارائه پیشنهاد برای
بهبود طرح و ارسال آن در فراخوانهای بعد صورت میگیرد .نظرات شورای پژوهشی و کمیته داوری در هر مرحله
به تفصیل به مجریان محترم اعالم خواهد گردید.

-2-1

در برخی از موارد و با توجه به محتوای طرح جهت کمک به تیم مجری یکی از محققین برجسته کشور که در
داوری طرح حضور داشته و از نظرات کلی ستاد در خصوص طرح مطلع است به تیم مجری جهت ارائه مشاوره
معرفی میگردد .در این موارد پیشنهاد اکید ستاد بهرهمندی از این مشاوره است.

-1-1

در صورتیکه مجری اصلی ،یکی از اساتید عضو کمیته داوری باشند ،ایشان در جلسات بررسی طرح حضور
نخواهند داشت.

-9-1

داوری طرحهای دسته "ب" در مرحله اول دو سو پنهان و در مرحله دوم یک سو پنهان است .الزم به ذکر است
که داوری طرحهای دسته "ج" در یک مرحله صورت میگیرد.

-8-1

اگر طرحی از یک مجری حمایت شود از پایاننامههای مستخرج از آن طرح ،حمایت مجزا صورت نمیگیرد.
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-8-1

تکمیل تمامی موارد درخواستی در فرم پیشنهاد الزامی است .در صورتی که فرم دارای ایرادات ساختاری باشد
طرح به طور اتوماتیک از فرآیند داوری خارج میگردد.
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