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«بسمه تعالی»

مقدمه:
صٌذٍق تَسؼِ هلی ثب استٌبد ثِ سٌّوَدّبی همبم هؼظن سّجشی ٍ دس ساستتبی تقمتك اّتذار ثشًبهتِ تٌدن
تَسؼِ ٍ دس خْت ًیل ثِ اّذار سبصهبًی ٍ تَسؼِ تقمیمتب وتبسثشدید داًت افضایتی ٍ تظٍّ هقتَسی ٍ
ثْشُگیشی اص تَاًوٌذیّب ٍ ظشفیتّبی داًشگبُّتب ٍ داًت

ظٍّتبى ٍ نٌبستبیی ٍ اوبیتت اص استتؼذادّبی

خَاًتتبى هتتیْي استت هیهتتبى ٍ تشؿیتتت داًشتتدَیبى ٍ ظٍّشتتگشاى ثتتِ اًدتتبم تقمیمتتب ثٌیتتبدی دس
"محورهای مزتبط با صندوق توسعهه میعو و لویو ع هعای ژووهیعو
بیبىًبهِّبی وبسنٌبسی اسنذد سسبلِّبی دوتشا ٍ تألیفتب همتب

"د آیتیيًبهتِ اوبیتت اص

ػلوتی -ظٍّشتی ٍ  ISIسا ثتذیي نتش

تذٍیي ٍ اث ؽ هیًوبیذ:
لیف -لهدلف طزح:
 -1تَسؼِ تقمیمب وبسثشدی ٍ استفبدُ اص تَاًوٌذیّتب ٍ تبًیتیلّتبی ػلوتی داًشتگبُّتب دس صهیٌتِ
ّوىبسی ثب صٌذٍق تَسؼِ هلی ٍ ّذایت ٍ ثْشُثشداسی اص دستبٍسدّبی ػلوی ٍ یبفتِّتبی ظٍّشتی
وِ هٌدش ثِ استمبی وبسایی ٍ اثشثخشی فؼبلیتّبی صٌذٍق تَسؼِ هلی گشدد.
 -2ثشلشاسی استجبط ثْیٌِ ٍ تؼبهل سبصًذُ ثیي صٌذٍق تَسؼِ هلتی ٍ داًشتگبُّتب ٍ هَسیتب ٍ هشاوتض
آهَصش ػبلی وشَس ثشای تَلیذ فىش ٍ ایذُ ٍ تجتذیل آى ثتِ ذیتذُ ٍ استتفبدُ اص ایتذُّتبی ثشتتش دس
ثشًبهِسیضیّبی آتی.
 -3ایدبد اًگیضُ ٍ تشؿیت داًشدَیبىد ظٍّشگشاى ٍ استبتیذ دس صهیٌتِ تَلیتذ ػلتند ثتشٍص

لیتتّتبد

نىَفبیی استؼذادّب ٍ نٌبسبیی داًشدَیبى هیتؼذ ٍ ظٍّشگشاى ٍ اسبتیذ ػ لِهٌذ.
 -4افضای

ویفیت اسائِ ذهب صٌذٍق تَسؼِ هلی هجتٌی ثش داً افضایی ٍ ظٍّ هقَسی.

ب -مهیارهای ژذ زش:
 -1توبم داًشدَیبًی وِ دس همبطغ تقصیلی وبسنٌبسی اسنذ ٍ دوتشای تخصصتی سنتتِّتبی هختلت
ػلَم التصبدید هذیشیت ٍ ػلَم اختوبػی تقصیل هیوٌٌذ هتیتَاًٌتذ اص تیتْی
ثْشُهٌذ نًَذ.
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ایتي آیتیيًبهتِ

 -2هَضَع بیبىًبهِ ٍ سسبلِ ثبیذ خذیذ ثَدُ ٍ هٌطجك ثب اٍلَیتّبی ظٍّشی اػ م نذُ صٌذٍق ثبنذ.
 -3بیبىًبهِّب ٍ سسبلِّبی داسای هبّیت وبسثشدید ساّجشدی ٍ ثشًبهِسیضی وِ لبثل
 -4اًتشبس ثِ وتبة ثبنٌذ اص اوبیتّبی ٍیظُ ثش َسداس هینًَذ.
 -5بیبىًبهِ ٍ سسبلِ ًجبیذ اص اوبیت ّیچ سبصهبى ٍ ًْبد دٍلتتی ٍ صَصتی دیگتش ثش تَسداس ثبنتذ ٍ
هبلىیت فىشی ٍ هؼٌَی دستبٍسدّبی آى هتؼلك ثِ صٌذٍق تَسؼِ هلی ٍ داًشگبُ َاّذ ثَد.
ج -شورلی ژووهیو:
 -1تصَیت طش د تؼییي هجلؾ اوبیت ٍ ًقَُ ًظبس ثش بیبىًبهِّب ٍ سسبلِّتبی داًشتدَیی ثتش ػْتذُ
نَسای ظٍّشی صٌذٍق ٍ ثب تأییذ ّیأ ػبهل صٌذٍق تَسؼِ هلی هیثبنذ.
د -شیوه نظارت بز ژا ا نامهها و رسایهها:
 -1هیئَلیت صقت توبم هطبلت هٌذسج دس بیبىًبهِ ٍ سسبلِ ثب استبد ساٌّوب ٍ داًشدَ َاّذ ثَد.
 -2استبد ساٌّوبی اٍل داًشدَ دس اًدبم بیبىًبهِ ثبیذ اص داًشگبُ هقل تقصیل اًتخبة نَد.
 -3ثشای ایدبد ّوبٌّگی وبهل ٍ اطویٌبى اص یششفت بیبىًبهِ دس ساستبی اّذار تؼشی نذُد صٌذٍق
یه ًفش سا ثب هذسن تقصیلی هشتجط ثِ ػٌَاى ًبظش بیبىًبهِ ٍ سسبلِ هؼشفی هیًوبیذً .تبظش هَظت
است ضوي ت ش ثشای سفغ هَاًغ ٍ هشى
یششفت ووی ٍ ویفی ظٍّ

ٍ ّوبٌّگی ثب اسوبى صٌذٍقد ثِ صَس ادٍاسی گضاسش

سا دس لبلت تؼشی نذُ ثِ صٌذٍق اسائِ وٌذّ .وچٌیي ًتبظش ٍظیفتِ

داسد دس خلیِ دفبع نشوت ًوَدُ ٍ گضاسش اسصیبثی ًْبیی َد سا اسائِ ًوبیذ.
ه -میشل حما

لس ژا ا نامه ،رسایه و مقاالت:

 -1سم اوبیت هبلی اص بیبىًبهِّبی هصَة همبطغ وبسنٌبستی اسنتذ  22هیلیتَى سیتبل ٍ دوتتشای
تخصصی  42هیلیَى سیبل هیثبنذّ .وچٌیي ثشای تؼذادی اص بیبىًبهِّب ٍ سسبلِّب وِ اهىبى اًتشبس
ثِ صَس وتبة سا داسًذد افضای
 -2سم هجلؾ اوبیت اص همب

سم اوبیت هبلی ثب ًظش ّیأ ػبهل صٌذٍق اهىبى زیش هیثبنذ.
ػلوی -ظٍّشی دا لتی هصتَة ٍصاس ػلتَمد تقمیمتب ٍ فتيآٍسی

هشتجط ثب صٌذٍق  5هیلیتَى سیتبلد ثجتت همبلتِ دس طٍسًتبلّتبی هؼتجتش تبسخی ٍ اسائتِ همبلتِ دس
وٌفشاًسّبی ثیيالوللی  12هیلیَى سیبل ٍ ثجت همبلِ  ISIد  15هیلیَى سیبل هیثبنذ.
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و -تههدلت لستاد رلهنما و دلنیجو:
 -1هَضَع بیبىًبهِ ٍ سسبلِ ثبیذ اص ثتیي هَضتَػب هتشتجط ( یَستت دس ستبیت صتٌذٍق ثتِ ًشتبًی
 WWW.NDF.IRاًتخبة ٍ دس لبلت فشم شٍ َصال اسائِ گشدد.
 -2داًشدَ هَظ است ًظشا اص ای هذًظش ًبظش صٌذٍق سا دس ًگتبسش بیتبىًبهتِ ٍ سستبلِ لقتب
ًوبیذ.
 -3داًشدَ دس بتوِ وبس هَظ است یه هدلذ اص بیبى ًبهِ سا ثِ ّوشاُ لَ فششدُ ٍ چىیذُ اًگلییی
دس لبلت فبیل  PDF ٍ WORDثِ صٌذٍق تقَیل دّذ.
 -4داًشدَ هَظ است ػجبس " ل ن ژووهش با حما
لنجام شده لس

عیمعو و معایو صعندوق توسعهه میعو

" سا دس صفقِ تمذیش ٍ تشىش بیبىًبهِ یب سسبلِ دسج ًوبیذ.

س -مزلحل ژذ زش ژا ا نامه و رسایه و نحوه ژزدلخ ها:
 -1استبد ساٌّوبی اٍل بیبىًبهِ یب سسبلِ ثبیذ شٍ َصال سا ثِ ّوشاُ تأییذیِ تصَیت آى دس داًشگبُ ٍ فشم
دس َاست تىویل نذُ اوبیت اص بیبىًبهِ اص طشیك اػ م نذُ دس سبیت صٌذٍق تَسؼِ هلی اسسبل
ًوبیذ.
 -2ظشر اذاوثش یه هبُ اص تبسیخ دسیبفتد صٌذٍق ًیجت ثِ ثشسسی شٍ َصال اص ًظتش هَضتَعد ستَاثك
ظٍّشی هشتجط استبداىد ثشآٍسد هبلی ٍ صهبًید هتذٍلَطی اًدبم هطبلؼب د الذام ٍ ًتیدِ سا وتجبً اػ م
هیًوبیذ( .دس صَس ًیبص ثِ اص

شٍ َصالد هشاتت اػ م َاّذ نذ .

 -3اص استبد ساٌّوبی اٍل بیبىًبهِ یب سسبلِ ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ داًشگبُ خْت تَافك ًْبیی ٍ ػمذ لتشاسداد
س اص اسائِ هذاسند دػَ ثِ ػول هیآیتذً .قتَُ شدا تتّتب دس لتشاسداد ثتِ صتَس نتفبر دسج
َاّذ نذ ٍ استبد ساٌّوب هیتَاًذد  25دسصذ اص اكالضاوِ سا ثِ ػٌَاى ی

شدا ت دس لجبل اسائتِ

ضوبًت صمد دس َاست ًوبیذ.
 -4استتبد ساٌّوتبی اٍل هَظت استت ًیتتجت ثتِ اسائتتِ گتضاسشّتتبی یشتشفت صم هطتتبثك ثتب هتتَاد
دس َاست نذُ ٍ صهبىثٌذی اػ م نذُ دس لشاسداد ثِ ًبظش صٌذٍق اػ م ًوبیذ.
 -5شدا ت ّش هشالِ هطبثك ثب یششفت ّش هشالِ اص بیبىًبهِد اسائتِ گتضاسش هشثَطتِ ٍ تأییتذ ًتبظش
تَسط صٌذٍق اًدبم َاّذ نذ .ضوٌبً استبد ساٌّوبی اٍل هَظ است تَافكًبهِ دا لی اكالضاوِ
دسیبفتی تَسط استبد ساٌّوبی دٍمد اسبتیذ هشبٍس ٍ داًشدَ سا ثِ ّوشاُ هذاسن صم دس ٌّگبم ػمتذ
لشاسداد ثِ صٌذٍق اسائِ ٍ س اص ّش شدا ت ًیض سسیذ دسیبفت اكالضاوِ سا اذاوثش س اص یه هبُ
ثِ صٌذٍق اسائِ ًوبیذ .ثذیْی است اكالضاوِ داًشدَ ًجبیذ اص  52دسصذ ول لشاسداد ووتش ثبنذ.
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ح -مقاالت عیمو -ژووهیو ISI ،و کتاب:
شدا ت ویشی اص اك الضاوِ ول لشاسدادد هٌَط ثِ ثجت همب

ثِ نش ریل ثِ اًتخبة صٌذٍق َاّذ ثَد.

(ایي همذاس ایت هَضَع بیبىًبهِ یب سسبلِ تَسط صٌذٍق تؼیتیي ٍ اتذاوثش  25دسصتذ وتل اتكالضاوتِ
هیثبنذ :
 -1ثجت یه همبلِ ػلوی ظٍّشی دا لید یه همبلِ طٍسًبل هؼتجش بسخی ٍ یته همبلتِ دس وٌفتشاًس
ثیيالوللی دا لی.
 -2ثجت یه همبلِ هؼتجش بسخی ٍیه همبلِ دس وٌفشاًس ثیيالوللی بسخی
 -3ثجت یه

همبلِ ISI

* صم ثِ روش است وِ ثجت ّش همبلِ  ISIد  12دسصذ ثِ شدا ت ول اكالضاوِ دس لبلت افتضای
 25دسصذی لشاسداد اضبفِ َاّذ وشد وِ ثیي ًَییٌذگبى همبلِ تمیین َاّذ نذ.
فبسسی صم است دس ثخ

 -4دس همب

شٍطُ انبسُ ٍ دس ثخ

تمذیش ٍ تشىش ثِ ًم

صتٌذٍق تَستؼِ هلتی دس اوبیتت اص

 acknowledgementثب ػٌتَاى  National Development Fundاص صتٌذٍق

تشىشنَد.
اًگلییی ٍ طٍسًبل ّبی بسخید ًبم صٌذٍق تَسؼِ هلی ٍ ًبظش صتٌذٍق دس سدیت آ تش

 -5دس همب
آٍسدُ نَد.

 -6استفبدُ اص ًتبیح ابصلِ اص فشایٌذ ظٍّ د بسج اص چبسچَة فَق ٍ ّوبٌّگی ثب صٌذٍق هدبص ًجَدُ
ٍ ثشای صٌذٍق تَسؼِ هلی اك یگشد لبًًَی ایدبد هیًوبیذ.
 -7ثشای اثجب
 -8همب

زیشش همبلِد اسائِ سسیذ وتجی زیشش الضاهی است.

تْیِ نذُ ًجبیذ ّوپَنبًی هَضَػی ٍ هقتَایی دانتِ ثبنذ ٍ هطبلت لجل اص چبح یتب اسائتِ

دس وٌفشاًس ثبیذ هَسد تأییذ صٌذٍق لشاس گیشد.
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