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 مقدمهبخش اول: 

صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در جهت نیل به اهداف سازمانی 

و توسعه تحقیقات کاربردی، دانش افزایی و پژوهش محوری و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های 

ای جوانان میهن اسالمی و پژوهان و شناسایی و حمایت از استعداده و دانشعلوم  وزارت تایید مورددانشگاه 

در محورهای مرتبط با صندوق ضمانت صادرات  کاربردیترغیب دانشجویان و پژوهشگران به انجام تحقیقات 

های پسادکتری نامه های تحصیالت تکمیلی و پروژهپایانحمایت از نامه آیین ،ایران و اولویت های پژوهشی آن

 نماید.بدین شرح تدوین و ابالغ می

 اهداف. 1ماده

های پسادکتری نامه های تحصیالت تکمیلی و پروژهپایانشناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از  .1

 هابه منظور افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش

های پژوهشی در راستای حل مشکالت و معضالت هدایت و بهره برداری از دستاوردهای علمی و یافته .2

ایران به منظور توانمندسازی و استفاده بهتر از ظرفیت های علمی موجود در صندوق ضمانت صادرات 

 کشور

نیازهای پژوهشی  منظور رفعبه های پسادکتری های تحصیالت تکمیلی و پروژهنامهپایان برداری ازبهره .3

 صندوق

 در جامعهدر مرزهای دانش و اثربخشی تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای انجام پژوهش ها  .4

 کیفیت خدمات صندوق مبتنی بر دانش افزایی و پژوهش محوری بهبود .5

 نتایج حاصل از انجام رساله ها و پایان نامه ها در حوزه اجرا نمودنکاربردی  .6

 تعاریف .2ماده 

 است که پس از تصویب طرحنامه پیشنهادی توسط صندوق  یماد:مجموعه امتیازات معنوی و  حمایت

 گردد.ارائه می

  صندوق، صندوق ضمانت صادرات ایران است.صندوق: منظور از 

  ها و پسادکتری دانشگاههای پروژهمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و متقاضی: منظور دانشجویان

 آموزش عالی کشور است. موسسات

 .طرحنامه: منظور چارچوب و کاربرگ مورد نظر صندوق است 



 جهاد و غیردولتی و دولتی از اعم پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه: یکی از دانشگاهها 

 و.. حسب دستورالعملهای  اجرایی قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتیدانشگاهی 

 :یا فوق دکتری پسادکتری دوره تحقیقاتی پسادکتری 

  رساله: رساله دکتری 

 پایان نامه: پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد 

  های نامه های تحصیالت تکمیلی و پروژهپایانناظر: شخصی است که پس از تصویب طرح حمایت از

 ز سوی صندوق نظارت بر اجرای آن را به عهده دارد.اپسادکتری 

 شرایط و ضوابطبخش دوم : 

. صندوق بر اساس نیازها و چالش های پیش رو، محورها و اولویت های پژوهشی مصوب را در سایت 3ماده

( اعالم می کند. موضوع www.egfi.irسامانه عرضه و تقاضا پژوهش )ساتع( و وب سایت صندوق به نشانی )

صندوق می بایست مطابق با اولویت های پژوهشی های پسادکتری های تحصیالت تکمیلی و پروژهنامهپایان

 باشد.

نامه های تحصیالت تکمیلی و پایان. موضوع طرح پژوهشی که خارج از فهرست موضوعات حمایت از 4ماده 

صندوق در شورای پژوهشی و تصویب پس از طرح باشد  صندوق ضمانت صادرات ایرانهای پسادکتری پروژه

 قرار خواهد گرفت.اولویت فهرست در 

ررسی می شوند که هنگام تقاضا، مورد حمایت سازمان ها، . صرفاً آن دسته از موضوعات پیشنهادی ب5ماده 

فوق ارسال نشده باشند. ضمناً حق نهادهای دولتی و خصوصی نبوده و یا حتی به منظور کسب حمایت به مراجع 

هرگونه بهره برداری مادی و معنوی از دستاوردهای تحقیقات متناسب با ضوابط دانشگاه یا مراکز مربوطه برای 

ظ خواهد نمود.بدیهی است پس از تصویب حمایت صندوق، متقاضی مجاز به اخذ حمایت از صندوق محفو

سایر موسسات نخواهد بود و در صورت احراز تخلف از این ماده، حمایت صندوق ملغی گردیده و متقاضی 

 استرداد وجوه دریافتی است. ملزم به

بررسی اولیه درخواست حمایت مالی متقاضی از  . قبل از دفاعیه و تصویب پروپوزال در دانشگاه، امکان6ماده 

 سوی صندوق وجود دارد اما به منزله تایید و تصویب نخواهد بود. 

مقطع  ،سال  یک. حداکثر مدت مهلت ارائه نسخه نهایی اثر، برای متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد 7ماده 

درخواست "فرم که با تکمیلبوده  سال دوهای پسادکتری طرحنامه و پروژهتصویب سال از زمان دودکتری 

http://www.egfi.ir/


توسط  "های پسادکترینامه های تحصیالت تکمیلی و پروژهپایانصدور مجوز تمدید قرارداد حمایت از 

ماه پس از اتمام قرارداد، با موافقت صندوق بدون افزایش مبلغ تسهیالت قابل تمدید  3ضی حداکثر تا امتق

 خواهد بود.

 .شودنامه با رعایت مفاد آن از طرف صندوق تهیه و تدوین میین آیین. نمونه قرارداد موضوع ا8ماده 

 . شرایط ثبت نام9ماده 

  نمایددر قالب فرم های پژوهشی صندوق ارائه در دانشگاه موضوع طرح پژوهشی را قبل از تصویب. 

نامه یا رساله برخوردار تواند به طور همزمان از حمایت پایان . بیش از دو دانشجوی یک استاد راهنما نمی10ماده 

 شوند.

 . مدارک مورد نیاز برای ثبت نام11ماده 

 فرم ثبت نام 

  ه همراه جدول زمانی مراحل بهای پسادکتری نامه های تحصیالت تکمیلی و پروژهپایانپیشنهادیه طرح

 تکمیل آن

  ر قالب د های پسادکترینامه های تحصیالت تکمیلی و پروژهپایانصورتجلسه تصویب پیشنهاد طرح

 فرم صندوق و در سربرگ محل تحصیل

 رزومه علمی پژوهشی متقاضی 

 رزومه علمی پژوهشی استاد راهنما 

و  بررسی دانشجو در شورای پژوهشی صندوقو پژوهشی کیفیت آموزشی  تبصره: پس از تکمیل مدارک،

 گردد.می تصویب

 نحوه و مراحل حمایتبخش سوم:

هر ساله حسب مصوبه های پسادکتری نامه های تحصیالت تکمیلی و پروژهپایان. سقف حمایت مالی از 12ماده 

 شورای پژوهشی صندوق تعیین خواهد گردید.

درصد مبلغ کل  30راهنما،  اتیدل پرداخت به اسبه تشخیص شورای پژوهش صندوق، حداکثر مبلغ قاب-1تبصره 

 موصوف قابل پرداخت می باشده یا رساله تامین مالی پایان نامبوده که  از محل  قرارداد مورد حمایت



صندوق معرفی شده از سوی صندوق به ناظر صد از محل حمایت های طرح پژوهشی در 10مبلغ  -2تبصره 

 د.بایاختصاص می

 صندوق خواهد رسید.به تصویب شورای پژوهشی در هرسال وفق مقررات  ی مالیهامیزان حمایت -3تبصره 

های تحصیالت نامهپایانمرحله متناسب با پیشرفت هر مرحله از به به صورت مرحله  یپرداختمیزان . 13ماده 

 ارائه گزارش مربوطه، تایید ناظر انجام خواهد شد. ،های پسادکتری تکمیلی و پروژه

 تعهدات طرفینبخش چهارم: 

زبندی و به های ادواری راجع به چگونگی پیشرفت کار را مطابق فا. متقاضی موظف است گزارش14ماده 

فیزیکی(، به ناظر داده و اصالحات الزم را در حین انجام کار با هماهنگی وی  / صورت مکتوب )الکترونیکی

 اعمال نماید.

های های تحصیالت تکمیلی و پروژهنامهپایان . متقاضی باید شرایطی را فراهم نمایدکه جلسه دفاع از15ماده 

 برگزار گردد.صندوق تی المقدور با حضور ناظرح پسادکتری

 . متقاضی موظف است گزارش نهایی کار را پس از دفاع به ناظر ارائه کند.16ماده 

این پژوهش از حمایت علمی و مالی صندوق ضمانت صادرات  ". متقاضی موظف است که عبارت 17ماده 

مقاالت علمی  وسادکتری های پهای تحصیالت تکمیلی و پروژهنامهپایاندر ابتدای  "ستایران برخوردار شده ا

 درج کند. ،از آن و پژوهشی مستخرج

ه صورت بهای پسادکتری های تحصیالت تکمیلی و پروژهنامهپایان. متقاضی موظف است یک نسخه از 18ماده 

را در قالب فایل  پروژه/و مقاالت مرتبط با رساله/ پایان نامه هاالکترونیکی به همراه کلیه مستندات، گزارش

Word  وPDF .به صورت لوح فشرده( به صندوق تحویل نماید( 

. متقاضی ملزم است گزارش پژوهش خود را به ترتیبی که صندوق مقرر می کند به صورت سمینار ارایه 19ماده 

 نماید.

پیشنهادات  "و/یا  "گزارش مدیریتی"،  "گزارشات پژوهشی". متقاضی موظف است حسب مورد 20ماده 

ارائه کرده و صندوق  ترتیبی که صندوق مقرر می نماید را به "سازی نتایج پژوهش روشن به منظور کاربردی

 می تواند اقدام به نشر الکترونیکی/فیزیکی آن نماید.



. و با حفظ محرمانگی  داده ها امکان پذیر می باشدمجوز کتبی از صندوق  باهرگونه نشر  نتایج تحقیق . 21ماده 

 .صندوق در حوزه مالکیت معنوی توسط متقاضی ضروری است ر همین اساس رعایت کلیه ضوابط ب

به امکانات و خدمات از جمله  متقاضیالمقدور زمینه الزم جهت حضور و دسترسی . صندوق حتی22ماده 

 ها و غیره را فراهم خواهد آورد.سامانه

 سایر مقرراتبخش پنجم:

نامه، صندوق تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد یا اختالف در تفسیر مواد این آیین . در موارد سکوت، ابهام23ماده 

 نمود.

به تصویب شورای پژوهشی صندوق  29/3/1400در تاریختبصره  4و  ماده  23بخش و  پنجاین آیین نامه در 

 رسیده و از همان تاریخ الزم االجرا خواهد بود.

 

 

 

 
 


