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مقدمه:
در راستاي تحقق اهداف چشمانداز بیست ساله جمهوري اسالمي ايران مبني بر دستيابي كشور به جايگاه اول علمي و فناوري در
منطقه آ سیاي جنوب غربي ،آيیننامه اجرايي حمايت از ر سالههاي كار شنا سي ار شد و دكتري بر ا ساس م صوبه معاونت علمي و
فناوري رياست جمهوري و ستاد هوايي و هوانوردي به شرح زير تهیه و تدوينشده است.
ماده  )1اهداف:
 -1ارتقاي كیفیت رسالههاي كارشناسي ارشد و دكتري در جهت انطباق با نیازهاي اساسي كشور در حوزه هوايي و هوانوردي
 -2ارتقاي رتبه علمي كشور در مجامع علمي منطقهاي و جهاني
 -3جهتدهي به طرحهاي پژوهش محور در دانشگاهها در راستاي توسعه فناوري هوايي و هوانوردي بر اساس اهداف كالن
سند جامع علمي كشور
 -4حمايت از چاپ كتب برتر در حوزه علوم هوايي و هوانوردي
 -5گسترش نهضت تولید علم و حل علمي مشكالت حوزه هوايي و هوانوردي كشور و انطباق زمینههاي پژوهشي در
دانشگاهها با اولويتهاي فناوري ستاد هوايي و هوانوردي بر اساس نیازهاي صنعت
 -6جهتدهي مناسب به تالش تماموقت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي
 -7تقويت و توانمندسازي فرآيندهاي پژوهشي بهمنظور حل نیازهاي اساسي هوايي و هوانوردي كشور و در چارچوب اولويت
هاي فناوري در حوزه هوايي و هوانوردي
 -8حمايت از توسعه كیفي و حرفهاي شدن پژوهش در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه هوايي و هوانوردي
 -9حمايت از پژوهشهاي علمي بنیادي ،كاربردي و بینرشتهاي تقاضامحور و مأموريت گرا در حوزه هوايي و هوانوردي
 -10ترغیب و تشويق به تولید علم و توسعه بوميسازي علوم هوايي و هوانوردي
 -11ايجاد و توسعه فضاي مناسب و يكسان در ظهور و رشد استعدادهاي علمي و پژوهشي در حوزه هوايي و هوانوردي در
سطح مناطق مختلف كشور بهمنظور بسط عدالت در توزيع حمايتهاي علمي و پژوهشي
ماده  )2تعاريف:
 -1-2حمايت:
 -1وجوهي است معین كه بهصورت پرداخت مستقیم نقدي يا اعتباري به اساتید راهنما و دانشجويان واجد شرايط مقطع
كارشناسي ارشد و دكتري (طبق ماده پنج اين آيیننامه) ،اعطا ميشود
 -2كسر خدمتي است كه به پروژههاي مصوب در كمیته داوري ستاد هوايي و هوانوردي و تائید نهايي ستاد كل نخبگان
نیروهاي مسلح به دانشجويان مشمول خدمت نظاموظیفه تعلق ميگیرد.
 -2-2معاونت :مقصود از معاونت در اين آيیننامه ،معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ميباشد.
 -3-2ستاد :مقصود از ستاد در اين آيیننامه ،ستاد توسعه فناوري و صنايع دانشبنیان هوايي و هوانوردي ميباشد.
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 -4-2دانشگاه :منظور از دانشگاه ،دانشگاههاي معتبر زير نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري هستند كه دانشجويان كارشناسي
ارشد و دكتراي مشمول اعطاي حمايت در آنجا مشغول به تحصیل ميباشند.
 -5-2مشمولین حمايت :عبارتاند از كلیه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري تماموقت و مؤلفین ،مترجمین و گرد-
آوران كتب مرتبط با علوم هوايي و هوانوردي ،در رشته مهندسي هوافضا و يا ساير رشتههاي مرتبط با حوزه هوايي و هوانوردي،
كه رساله و يا كتب تألیفي آنها بر اساس ضوابط مربوطه مشمول شرايط اعالمي از سوي اين ستاد بوده و پس از تائید استادان
راهنما و مبادي ذيربط محل تحصیل خود ،مورد تائید ستاد قرار گیرد.
 -5-2كمیته داوري :كمیته داوري عبارتاند از اشخاص حقوقي و يا حقیقي صاحب صالحیت مورد تأيید ستاد كه ارزيابي و
بررسي رسالهها و يا كتب ارسالي از طريق سامانه را بر اساس اولويتهاي ستاد بر عهدهدارند.
ماده  )3شرايط دانشجويان و مؤلفين مشمول اعطای حمايت:
دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در مراكز علمي ،آموزشي و پژوهشي وزارت علوم كه بر اساس ضوابط و قوانین
پذيرفتهشده و مشغول به تحصیل مي باشند در صورت دارا بودن شرايط زير و بر اساس بودجه ساالنه و اولويتهاي تعیینشده
توسط ستاد هوايي و هوانوردي مشمول اين آيیننامه ميباشند:
 -1-3دانشجوياني كه بورسیه و يا شاغل در ساير دستگاههاي دولتي نميباشند.
 -2-3دانشجوياني كه بهصورت تماموقت در دانشگاه حضور دارند و براي دانشجويان دوره دكتري كه در موعد مقرر موفق به
گذراندن آزمون جامع (ارزيابي جامع) شده باشند.
 -3-3دانشجوياني كه در دوره كارشناسي ارشد و دكتري طبق شرايط تحصیلي تعريفشده از طرف وزارت علوم از پیشرفت
تحصیلي مناسب برخوردار بوده و مشروط نشده باشند.
تبصره :در صورت مشروط شدن به علت موارد غیرقابلپیشبیني ،مشكالت يا حوادث غیرمترقبه خارج از كنترل و اختیار
دانشجو ،با تأيید شوراي آموزشي دانشگاه ،دانشجو ميتواند بهعنوان مشمول اعطاي حمايت مالي تلقي شود.
 -4-3دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تنها در يکرشته و يکبار ميتوانند بهعنوان مشمول دريافت حمايت مالي
معرفي شوند.
 -5-3رساله كارشناسي ارشد و دكتري كه به پايان رسیدهاند نبايد از تاريخ دفاعیهي آنها بیش از شش ماه گذشته باشد.
ماده  )4نحوه ارائه درخواست:
درخواست حمايت از رسالههاي كارشناسي ارشد و دكتري و چاپ كتاب ميبايست از طريق سامانه حمايتي به آدرس
 IATDH.isti.irبه ستاد هوايي و هوانوردي ارائه گردد.
ماده  )5مدارک موردنياز برای درخواست:
براي ثبت درخواست حمايت از رساله كارشناسي ارشد و دكتري و چاپ كتاب ،فايل  Pdfرساله و يا كتاب از طريق سامانه حمايتي
ستاد به آدرس  ،IATDH.isti.irبه همراه تأيیديه دفاع از رساله و يا شماره شابک صادرشده براي كتاب موردنیاز است.
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تبصره  :1اين درخواست فقط از طريق سامانه حمايت از پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري و چاپ كتاب قابل انجام و پیگیري
است و مدارک ارسالي از طريق پست الكترونیک بررسي نميشوند.
تبصره  :2رسالههاي كارشناسي ارشد و دكتري كه داراي تستهاي عملي و تجربي در آزمايشگاههاي عضو شبكه ملي آزمايشگاهي
و همچنین در زيرشاخه علوم محاسباتي باشند داراي اولويت جهت تخصیص اعتبار و حمايت از سوي ستاد هوايي و هوانوردي
هستند.
تبصره  :3رسالههاي كارشناسي ارشد و دكتري كه تأيیديه استاد راهنما و داوران رساله را به همراه نداشته باشند ،بررسي نخواهند
شد.
ماده  )6نحوه حمايت:
ستاد هوايي و هوانوردي ،دو نوع حمايت را به شرح زير در دستور كار دارد:
الف) حمايت كسر خدمت
ب) حمايت مالي
تبصره  :1هر دانشجوي تحصیالت تكمیلي ،در هر مقطع تنها يکبار ميتواند از حمايت مالي و تا سقف دو بار از حمايت كسر
خدمت بهرهمند شود.
تبصره  :2بديهي است كه حمايت در قالب كسر خدمت ،تنها شامل دانشجويان و مؤلفین پسري خواهد شد كه مشمول گذراندن
خدمت نظاموظیفه باشند و دانشجويان و مؤلفین پسري كه خدمت خود را گذراندهاند و يا به هر نحوي معاف شدهاند و همچنین
دانشجويان و مؤلفین دختر ،تنها از حمايت مالي بهرهمند خواهند شد.
تبصره  :3استفاده از حمايت كسر خدمت توسط دانشجويان پسر مشمول خدمت نظاموظیفه ،كامالً اختیاري بوده و اين دسته از
دانشجويان نیز ميتوانند به اختیار از حمايت كسر خدمت استفاده نكرده و از حمايت مالي ممكن بهرهمند گردند.
 -1-6شرايط دريافت حمايت كسر خدمت:
حمايت كسر خدمت باهدف تشويق به تحصیل و ترغیب به پژوهش در رشتههاي موردنیاز صنعت هوايي كشور صورت گرفته
و شامل كلیه دانشجويان و مؤلفین پسر تحصیالت تكمیلي رشتههاي مرتبط با مهندسي هوافضا و ساير شاخههاي مرتبط با علوم
هوايي و هوانوردي ميشود.
تبصره :تخصیص كسر خدمت و میزان آن ،منوط به بررسي كتب و پاياننامههاي ارائهشده در كمیته داوري و تائید نهايي ستاد
كل نخبگان نیروهاي مسلح ميباشد.
 -2-6نحوه اعطاي كسر خدمت:
دانشجويان و مؤلفین پسر تحصیالت تكمیلي ،مطابق با آنچه در اين آيیننامه ذكرشده است مدارک موردنیاز را به ستاد ارائه
كرده و پس از بررسي اولیه میزان كسر خدمت توسط ستاد ،دانشجويان و مؤلفین با ثبتنام در سامانه كسر خدمت دانشگاه
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جامع امام حسین (ع) ( ) KASRI.IHU.AC.IRو انتخاب شاخه مربوط به طرح حمايتي ستاد ،روندي مشابه با روند اداري
ساير پروژههاي كسر خدمتي را طي مينمايند.
 -3-6شرايط دريافت حمايتهاي مالي براي پاياننامهها و كتب:
رسالههاي دانشجويان تحصیالت تكمیلي ،ميبايست در راستاي اهداف كالن سند جامع توسعه هوافضا يا ارائهدهنده حداقل
يک فناوري كلیدي بوده و يا منوط به استخراج مقاله  ISIو ارائه گواهي تائید اين مقاالت در مجالت معتبر بینالمللي مورد
تائید كمیته خواهد بود.
سقف حمايتهاي مالي ستاد هوايي به شرح زير است:
الف) دانشجوي كارشناسي ارشد تا سقف  15میلیون ريال
ب) دانشجوي دكتري تا سقف  30میلیون ريال.
مقدار حمايت مالي ستاد هوايي از رسالههاي كارشناسي ارشد و دكتري با توجه به پارامتر كیفیت رساله و ارائه فناوريهاي
كلیدي در حوزه هوايي و هوانوردي لحاظ ميشود كه بر اساس جدول  1محاسبه ميشود.
جدول  - 1مقدار حمايت مالي ستاد از رسالههاي مرتبط با فناوري هوايي و هوانوردي
مبلغ حمايتی دکتری (ريال)

مبلغ حمايتی کارشناسی ارشد (ريال)

پارامتر کيفيت رساله

30/000/000

15/000/000

75-100

20/000/000

1/000/000

50-75

تبصره  :1دانشجويان پسري كه از حمايت كسر خدمت استفاده كردهاند ،ميتوانند از حمايت مالي نیز بهشرط ارائه مقاله  ISIاز
رساله خود ،پس از تائید كمیته داوري بهرهمند گردند .الزم به ذكر است میزان مبلغ حمايت اين دسته از دانشجويان ،كمتر از ساير
دانشجويان و به شرح زير خواهد بود
الف) دانشجوي كارشناسي ارشد تا سقف  5میلیون ريال
ب) دانشجوي دكتري تا سقف  15میلیون ريال.
تبصره  :2پارامتر كیفیت رساله از مجموع پارامترهاي متعدد محاسبه ميشود كه در جدول  2آورده شدهاند.
جدول  - 2پارامتر كیفیت رساله
آري

پارامتر موردبررسی
در راستاي اهداف كالن سند جامع توسعه هوافضا و ارائهدهنده حداقل يک فناوري
كلیدي
حداقل يک مقاله  ISIاز رساله استخراجشده است
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-

خیر
-

سقف امتياز
برآورده كردن يكي از نیازهاي صنعت

25

داراي محصول و يا نمونه اولیه

25

ضرورت و اولويت موضوع و مسئله تحقیق

15

داراي ثبت اختراع داخلي و يا ثبت پتنت

15

داراي تستهاي عملي و آزمايشگاهي

10

داراي مقاله داخلي و خارجي (كنفرانس و مجالت علمي پژوهشي)
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-4-6نحوه تقسیم مبلغ حمايت از رسالههاي كارشناسي ارشد و دكتري:
تقسیم مبلغ حمايت از رسالههاي كارشناسي ارشد و دكتري بر اساس جدول  3صورت خواهد گرفت.
جدول  - 3تقسیم مبلغ حمايت
سهم دانشجو

سهم استاد راهنما

%80

%20

ماده  )7شرايط دريافت حمايتهای مالی برای چاپ کتاب:
-1-7مشمولین حمايت:
اين حمايت به مؤلفین ،گردآورندگان و مترجمان كتابهاي چاپشده توسط ناشران معتبر داخلي و خارجي كه مركز آنها
در كتاب ايران ذكرشده باشد ،اعطا ميشود.
تبصره  :1قبل از چاپ كتاب ،حمايتي پرداخت نميشود.
تبصره  :2چنانچه نويسنده بر روي جلد كتاب ،خود را مؤلف معرفي كند و كمیته داوران تشخیص به گردآوري و يا ترجمه
بودن كتاب دهد ،مشمول حمايت تشويقي نخواهد شد.
-2-7مدارک موردنیاز:
براي ارزيابي و داوري كتاب ،موارد زير موردنیاز است:
• دو نسخه از كتاب تألیف و يا گردآوريشده؛
• دو نسخه از كتاب ترجمهشده به همراه يک نسخه  Pdfاز كتاب اصلي؛
• ارسال تأيیديه از طرف ساير نويسندگان كتاب
اين موارد ميباي ست از طريق پ ست پی شتاز به آدرس تهران ،خیابان ولیع صر ،خیابان شهید فالحي (زعفرانیه) ،خیابان شیركوه،
پالک  ،11ساختمان شماره  2معاونت علمي و فناوري ريا ست جمهوري ،ستاد تو سعه فناوري و صنايع دانشبنیان هوايي و
هوانوردي هوايي و هوانوردي ،بخش ترويج و فرهنگسازي فناوري فرستاده شود.
-3-7مقدار حمايت:
بر اساس شاخص هاي ارزيابي كتب توسط كمیته علمي داوري ستاد بررسي ميشوند و بر اساس نمره حاصله مبلغ تشويقي
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آنها پرداخت ميشود.
تبصره  :1به كتبي كه امتیاز كمتر از  50دريافت كنند حمايت تشويقي پرداخت نميشود.
نوع کتاب

مبلغ تشويقی (ريال)

ترجمه

تا سقف  15.000.000ريال

گردآوري

تا سقف  25.000.000ريال

تألیف (كتاب داخلي)

تا سقف  35.000.000ريال

تألیف (كتاب خارجي)

تا سقف  50.000.000ريال

-4-7شاخصهاي ارزيابي:
امتياز
شاخص

رديف

1

كیفیت و اعتبار علمي ناشر (ارزش( )20:ضريب )4

2

كیفیت و داوري علمي كتاب (ارزش( )30:ضريب)6 :

3

شیوايي نثر و آموزش ساده مطالب (ارزش( )10 :ضريب)2 :

3

رعايت امانت در ذكر منابع (ارزش( )10 :ضريب)2 :

4

اعتبار علمي و بهروز بودن منابع (ارزش( )10 :ضريب)2 :

5

كیفیت ظاهر ،تصاوير ،نمودارها و جداول (ارزش( )5 :ضريب)1 :

6

انسجام مطالب (ارزش( )10 :ضريب)2 :

7

عالی

خيلی خوب

خوب

متوسط

بد

خيلی بد

()5

()4

()3

()2

()1

()0

استفاده از مقاالت نويسنده بهعنوان منبع كتاب (ارزش( )5 :ضريب:
)1
امتياز کل

تبصره  :2مبناي پارامتر كیفی ت و رتبه علمي ناشر ،رتبه بندي انجام شده توسط وزارت علوم خواهد بود.
تبصره  :3از تاريخ چاپ كتاب نبايد بیش از دو سال ،زمان گذشته باشد.
تبصره :4هر نويسنده ،در هر دوره تنها يکبار ميتواند از حمايت مالي بهرهمند شود.
ماده )8
رابطه اين آيیننامه با ساير آيیننامههاي همسان و با اهداف مشترک ،رابطهاي مكمل و يا توسعهاي بوده و رافع و نافي آيیننامهها و
رويههاي علمي و پژوهشي معمول و مورداجرا در دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي نخواهد بود.
ماده )9
اين آيیننامه در  9ماده تهیه و تدوين گرديده و پس از تصويب مقامات ذيصالح الزماالجرا خواهد بود.
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