-2شناسه خدمت saraamadan-18

-3ارائه دهنده

خدمت

-1عنوان خدمت  :حمایت از محققان و سرآمدان علمی کشور
نام دستگاه اجرایی :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نام دستگاه مادر  :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی به مرجعیت علمی ،افزایش کیفیت علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر
راهاندازی شده است .این فدراسیون ساالنه  100نفر از افراد با توانمندی پژوهشی معتبر را شناسایی و آنها را حمایت میکند.
این حمایتها بصورت پرداخت گرنتهای پژوهشی ،گرنتهای آزمایشگاهی ،حمایت از شرکت در کنگرههای معتبر بینالمللی ،جذب محقق

شرح خدمت

پسادکتری و  ...میباشد .سرآمدان علمی افرادی هستند که در فعالیت های پژوهشی و دستاوردهای علمی معتبری در سالهای اخیر دارند .برای
شناسایی این افراد از شاخصهایی که نشان دهنده فعالیت های پژوهشی و نه آموزشی بوده استفاده شده است .این افراد ساالنه در یک مکانیزم رقابتی
انتخاب میشوند.

نوع مخاطبین

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت

حاکمیتی

سطح خدمت

ملی

سرامدان حوزه دانش و

تصدی گری
منطقه ای
آموزش

تولد

استانی

سالمت

مالیات

ازدواج

بازنشستگی

روستایی

شهری
کسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

مدارک و گواهینامه

وفات

سایر

-4مشخصات خدمت

رویداد مرتبط با:
بیمه

تاسیسات شهری

تقاضای گیرنده

رخداد رویدادی مشخص

فرا رسیدن زمان مشخص

نحوه آغاز خدمت
تشخیص دستگاه

سایر :

عضو هیأت علمی حداقل یک موسسه علمی/پژوهشی کشور باشد
برنده جوایز معتبر علمی مانند نوبل ،کاولی ،فیلدز و ...؛
مدارک الزم برای انجام خدمت

نویسنده مقاله در مجالت نیچر یا ساینس بعنوان نویسنده اول یا مسئول؛ (فقط مجله نیچر مد نظر میباشد و سایر مجالت خانواده نیچر را شامل نمی
شود)؛
افرادی که با توجه به اعتبار علمی ،در فهرست  100سرآمد علمی کشور قرار گیرند؛

ماده  51احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص وظابف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سیاستهای کلی علم و فناوری
جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:
 -۱-۱تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.
قوانین و مقررات باال دستی

 -۲-۱ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسالم.
 -۳-۱توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.
 -۴-۱تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با :تقویت جایگاه و منزلت این علوم ،جذب افراد مستعد
و با انگیزه ،اصالح و بازنگری در متون ،برنامهها و روشهای آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی مربوط.
 -۵-۱دستیابی به علوم و فناوریهای پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه

آمار تعداد خدمت گیرندگان

در :ماه

بیش از  .......خدمت گیرنده

فصل

سال

-5جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
تواتر

یکبار برای همیشه

نا محدود

 ...بار در:

ماه

فصل

سال

تعداد بار مراجعه حضوری
مبلغ ( مبالغ )
هزینه ارائه خدمت ( ریال ) به خدمت
گیرندگان

شماره حساب ( های ) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

-5جزییات خدمت
هزینه ارائه خدمت ( ریال ) به خدمت
گیرندگان

-6نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
http://is ef.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه
الکترونیکی

در مرحله اطالع رسانی خدمت

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

ذکر ضرورت

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه حضوری

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

مراجعه به دستگاه
ملی
استانی
شهرستانی

سایر :

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

در مرحله درخواست خدمت

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

الکترونیکی

ذکر

پست الکترونیک

مراجعه به دستگاه
ملی
استانی
شهرستانی

اینترانتی ( مانند اینترانت داخلی دستگاه یا )ERP
سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )
جهت احراز اصالت فرد

حضوری

غیر الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

در مرحله ارائه خدمت

حضوری

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی
مناسب
سایر :

مراجعه

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

ضرورت

ارتباط با دیگر دستگاه ها)

نام سامانه های دیگر

ذکر ضرورت مراجعه

غیر الکترونیکی

الکترونیکی

7

پست الکترونیک

ارسال پستی

حضوری

مرحله تولید خدمت

اینترنتی ( مانند وبگاه دستگاه )

تلفن همراه ( برنامه کاربردی )

سایر ( با ذکر نحوه دسترسی )

الکترونیکی

( فرآیند داخل دستگاه یا

فدراسیون سرآمدان ایران

فیلد های مورد تبادل

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیر ساخت ارتباطی
مناسب
سایر :

مراجعه به دستگاه
ملی
استانی
شهرستانی

استعالم الکترونیکی

استعالم

های دیگر

برخط

دستگاه

توسط:

دسته ای

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دیگر

فیلد های مورد تبادل

مبلغ ( درصورت پرداخت هزینه)

( )Online

استعالم الکترونیکی

اگر استعالم غیر الکترونیکی است ،استعالم

()B atch

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاه
-9عناوین فرآیند های خدمت

بر خط Online

دسته ای
( )B atch

غیر الکترونیکی

دستگاه
مراجعه کننده
شناسایی مستمر استعدادها؛
* حمایت و تأمین زیرساختها و امکانات براب فعالیت علمی سرآمدن علمی
* رصد و ارزیابی دستاوردهای سرآمدان

-10نمودار ارتباطی فرآیند های خدمت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :محبوبه علمیه

واحد مربوط :دفتر برنامه ،بودجه و تحول

تلفن83532006 :
پست الکترونیکelmie@isti.ir :

اداری

