عنوان خدمت :حمایت از محققان و سرآمدان علمی کشور
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت 10111611111

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :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  111نفر 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 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.
مدارک مورد نیاز :عضو هیأت علمی حداقل یک موسسه علمی/پژوهشی کشور باشد
برنده جوایز معتبر علمی مانند نوبل ،کاولی ،فیلدز و ...؛
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  111سرآمد علمی کشور قرار گیرند؛
متوسط مدت زمان
ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

تعداد بار مراجعه
جزییات خدمت

حضوری
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه

از آنجا که معانت علمی و فناوری به عنوان

خدمت(ریال) به

یکی از دستگاه های اجرایی با مسئولیتی

خدمت گیرندگان

فرادستگاهی به سیاستگذاری کالن در حوزه
علم و فناوری مشغول است هیچ یک از
خدمات معاونت شامل پرداخت هزینه

نحوه دسترسی به خدمت

نمیباشد
اینترنتی http://isef.ir
پست الکترونیکinfo@isef.ir :

تلفن گویا یا مرکز تماس

121-60112166

شماره حساب (های) بانکی

تلفن همراه

پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات
نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

شناسنامه خدمت

نظر سنجی خدمت حمایت از محققان و سرآمدان علمی کشور

