
1 

 

 

 

  مقدمه -1ماده 

 منظور هب ،در راستای اهداف عام خودناميده می شود،  "بنياد" آیين نامهکه در این  رانیا یبنياد حاميان علم و فناور       

حمایت  آیين نامه در چارچوب این و فناوری های پژوهشسيس و فعاليت کرسیأتاز  ،کشوردر پژوهش و فناوری  ارتقای

 .کندمی

 تعاریف -2ماده 

 پژوهشی است از جایگاه دارای اعتبار ویژه عبارت ؛ناميده می شود کرسی که از این پس و فناوری پژوهش یکرس 1-2

اجازه فعاليت گرفته  ناميده می شود، "مرجعنهاد "صاحب صالحيت قانونی، که در این شيوه نامه تخصصی  نهادهایتوسط  که

یک یا چند  توسط هدفمند هایپروژه و هافعاليت از ایمجموعه از متشکل تحقيقاتی راهبردی برنامه یک اجرای برایو 

در قالب ضوابط مشخص شده در این  گروهیفردی یا  صورت به اعتبار این .شودمی رهبری و ادارهکشور  برجسته دانشمندان

 گيرد.تعلق می ،آیين نامه

های اهدایی یاریگران از محل کمک مرجعنهاد با کارگزاری  کرسیمالی  تامين منابععبارت است از ؛ مالی حمایت  2-2

 ؛زیر انجام می شود به شرحهای مختلف به شيوهکه بنياد 

تفاهم نامه بنياد در قالب برای تأسيس و فعاليت کرسی پژوهش و فناوری که است  اعتباری؛ (گرنت) پژوهانه -الف      

و در چارچوب قرارداد فيمابين بنياد و  گيردمی تعلق  مذکوربه کرسی   پس از تصویب هيات مدیره بنياد مرجعنهاد با 

تواند بنا به خواست و نيت یاریگران بنياد پيشنهاد تأسيس کرسی پژوهش و فناوری می .پرداخت می شود مرجعنهاد 

توسط بنياد به نهاد مرجع ارائه شود که در این صورت پس از تصویب آن مرجع )در قالب تفاهم نامه منعقده( با پرداخت 

 گيرد.رنت( مورد حمایت قرار میپژوهانه )گ

به کرسی های پژوهش و فناوری موجود، با درخواست مسئول کرسی است که  کمکی حمایت مالی بالعوض؛ -ب      

 شود.)صاحب کرسی( پس از تصویب هيأت مدیره بنياد و در چارچوب قرارداد منعقده با کرسی پرداخت می

 اهداف  -3ماده 

 تأسيس و فعاليت کرسی های پژوهش و فناوری عبارتند از:اهداف بنياد از حمایت از 

 کمک به توسعه علم و فناوری در کشور و تبدیل آن به گفتمان غالب 3-1

 ایرانیپژوهشگران مرزهای دانش توسط  پيشبرداز پشتيبانی   3-2

 باسمه تعالی

 

 

 بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

 حمایت از کرسی های پژوهش و فناوری آیین نامه
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  از علم و فناوری برای حل مشکالت جامعه یريدر بهره گ ليتسه  3-3

  ی علمیهاپژوهش جینتا سازیکاربردی حمایت از  3-4

  های پژوهش و فناوریکرسی فعالیت /تأسیساز حمایت فرایند  -4ماده 

مایت د. در این تفاهم نامه )ها( سقف حبنياد نسبت به عقد تفاهم نامه با نهاد یا نهادهای مرجع اقدام خواهد کر 1-4

انتخاب و تصویب پيشنهادهای واصله توسط نهاد ساليانه بنياد از تأسيس کرسی های جدید، نحوه انتشار فراخوان و فرایند 

های تخصصی بر دستيابی کرسی به اهداف از پيش تعيين شده، نحوه نامگذاری کرسی و درج نام مرجع، نحوه اعمال نظارت

 شود.بنياد در دستاوردهای علمی کرسی و... تعيين می

های جدید بينی شده در آن نسبت به معرفی کرسینهاد مرجع در چارچوب تفاهم نامه منعقده و زمانبندی پيش  2-4

 کند.به بنياد اقدام می

پس از تصویب پيشنهاد نهاد مرجع در هيأت مدیره بنياد قرارداد جداگانه ای برای تأسيس و حمایت از کرسی  3-4

 گردد.مصوب بين بنياد و نهاد مرجع منعقد می

اند بر اساس خواست و نيت یاریگران بنياد، از سوی بنياد به پيشنهاد تأسيس کرسی پژوهش و فناوری می تو: 1تبصره 

نهاد مرجع داده شود که در این صورت پس از تصویب این پيشنهاد در نهاد مرجع کار اعالم فراخوان و بقيه مراحل تأسيس 

 های نهاد مرجع توسط آن صورت خواهد گرفت.کرسی، بر اساس روال

پژوهش و فناوری موجود در کشور، در قالب قرارداد منعقده با آن کرسی پس های حمایت مالی بالعوض از کرسی 4-4

 گيرد.از دریافت درخواست حمایت از جانب صاحب کرسی و تصویب آن در هيأت مدیره بنياد، صورت می

ان های مورد عمل در نهاد مرجع و ميزاساس روالهای تأسيسی بر ميزان پژوهانه )گرنت( پرداختی به کرسی :2تبصره 

 گردد.میتعيين حمایت مالی بالعوض از کرسی های موجود بر اساس مصوبه هيأت مدیره بنياد در قراردادهای منعقده 

 بنیاد در دستاوردهای آنو درج حمایت  سی پژوهش و فناوریکر اقدامات گزارش فرایند  -5ماده

های ارائه گزارش در مورد هر کرسی، الزام کرسی بهمرجع و نيز در قرارداد منعقده نهاد مابين بنياد و فی نامهدر تفاهم

، حمایت از کرسی استمرارخواهد شد و  و نحوه آن و نيز قيد نام بنياد در دستاوردهای کرسی آوردهبرای انتشار عمومی  ادواری

 خواهد بود. تحقق شرایط مذکور در قراردادمنوط به 

بهه تصهویه هیهأت مهدیره بنیهاد  19/03/1399در تهاری   تبصهره 2مهاده و  6آیین نامهه متهتمب بهر این  -6ماده 

 رسید و از آن تاری  قابب اجرا است.

 


