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(:مدظله العالی)رهبری مقام معظم 
حرکت علمی کشور موضوعی اساسی برای آینده 

. کشور و جامعه و حتی برای دنیای اسالم است

فاده استهای غربی ها همه توانایی برای پیشرفت علمی از 
كنید، نهرگز پرهیز و یادگرفتن و از شاگردی کردن کنید 
شه همی»آید بلكه از ننگمان نمی ما از شاگردی کردن زیرا 

.آیدننگمان می « شاگرد ماندن
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فناوریآیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و2.

طرح ملی جذب و بکارگیری محققان پسا دکتریآیین نامه اجرایی3.

فناوریسازوکار بیمه پژوهش و 4.

پژوهشگران ایرانی پر استناد دو درصد برتر دنیا 7.
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:  شعار هفته
«رین پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش بنیان و اشتغال آف» 
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نام مناسبت و شعار روزتاریخ
"جهاد تبیین و دستاوردهای علمی و فناوری" افتتاحیه نمایشگاه 19/9/1401–شنبه 

"مدرسه و آینده سازان خالق" زنگ پژوهش20/9/1401–یکشنبه 

"ش بنیانارکان اقتصاد دان-علوم انسانی و علوم پایه " جشنواره اندیشمندان جوان-جشنواره برگزیدگان دانشگاه و صنعت 21/9/1401–دوشنبه 

"دانشگاه، مبدا تولید دانش بنیان و اشتغال افرین"جامعه و دانشگاه 22/9/1401–سه شنبه 

"  پژوهش و فناوری، بنیان مرجعیت و دیپلماسی علمی"برگزاری نشست تخصصی23/9/1401–چهارشنبه 

"دانشمندان و سرآمدان علمی، پیشران پژوهش و فناوری"برگزیده جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران 24/9/1401–پنجشنبه 

روز پژوهش25/9/1401-جمعه 

«پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین » :  شعار هفته
تعیین اسامی روزها
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حوزه علوم، تحقیقات و فناوریآفرین در آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال 

:نامهآیینبرحاکمکالنهایسیاست

کشورنوآوریوفناوریبومزیستتقویتوتکمیلتوسعه،1)

کشوردربنیاندانشفرهنگتقویتوکارآفرینیترویجوآموزش2)

بنیاندانشآفرینیاشتغالوفناوریسازیتجاری3)

کشورمسائلحلونیازهارفعجهتدرفناورانههایظرفیتهدایتوگراییماموریت4)

عالیآموزشحوزهدرنوآوریملینظامتدوینوفناورینگاریآینده5)

پژوهشمالیتامینوحمایتساماندهی،هدایت،6)

عالیآموزشنظامدرنوآوریوتحول7)
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پسا دکتریملی جذب و بکارگیری محققان طرح اجراییآیین نامه 

ونیازهابرتأکیدباتصنعوجامعهبادانشگاه هاارتباطتسهیلودکترامدرکدارایفارغ التحصیالناثربخشیافزایشنخبگان، بکارگیریونگهداشتراستایدر•

.رسیدعتفعالیشورایتصویببه«پسا دکتریمحققانبکارگیریوجذبملیطرح»اطالعاتی،سامانه هایدرشدهنمایهتقاضاهای

ت هایشرکواجراییدستگاه هایاعتباراتعتف،عالیشورایصندوقاعتباراتمحلازپسادکتریمحققانبکارگیریوجذببراینیازموردمالیمنابع•

.می شودتأمینصنعتیودانش بنیان

اساسبرپسادکتریانواعبرایعتفصندوقسهم.می باشدیکپایهاستادیارماهانهمزایایوحقوقدرصد80معادلپسادکتریمحققماهانهمزایایوحقوق•

صورتبهتیصنعواحدوفناوریمرکز/موسسهبایدرامقررسقفتاماهانهمزایایوحقوقمبلغمابه التفاوت.شودمیتعیینمرکزیکارگروهتوسطزیرجدول

.نمایدپرداختماهانه
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بیمه پژوهش و فناوریالزامات آیین نامه ای برای ایجاد سازوکار 
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(نان)یازهانویدههااظامن

ویژگی های
طرح نان

يداز نيازسنجي و نيازآرایی،  اولویت بندیی ن
کشدددی -و تعریدددی ايدددیان بدددازی  ییدددی

شکاف فناوری

کدداربر س سددازس نایان نااددا هدداس ارشددی و 
 کتدددرس براسددداي زددد  نيازهددداس کشدددور 

(تحقيقات نياز احور)

تکميددد  سددداوتار او دددو ، بدددیون ه یندددا 
ISC ییی و  والت  ر ا را با کمک 

افدد ایب بهددري ورس، زمایددت از ن   ددان، 
نارك هددداس  ودددا و فنددداورس و شدددرکت هاس 

 انب بنيان

تدددیویظ ننااندددی و نویددداس اولویت هدددای 
–تحقيقددداتی و ترسددديا نقشدددا  ددداا  نيددداز 

 انش اهی کشور -توانمنیی، صنعتی 

؟ ؟

؟

؟

؟

؟
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بروز بودن صفحه شخصی اساتید
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پژوهشگران ایرانی پر استناد دو درصد برتر دنیا 
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شاخص اچ دانشگاه
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# Affilitions WOS Citation WOS Articles Scopus Citation Scopus Articles

1 دانشگاه مالیر 5401 1007 7139 1256

آمار دانشگاه مالیر بر اساس تعداد مقاالت و استنادات

https://sciexplore.ir/Affilitions?searchText=malayer&orderBy=title&sortBy=DESC
https://sciexplore.ir/Affilitions?searchText=malayer&orderBy=w_citation&sortBy=DESC
https://sciexplore.ir/Affilitions?searchText=malayer&orderBy=wos&sortBy=DESC
https://sciexplore.ir/Affilitions?searchText=malayer&orderBy=s_citation&sortBy=DESC
https://sciexplore.ir/Affilitions?searchText=malayer&orderBy=scopus&sortBy=ASC
https://sciexplore.ir/Affilitions/Affilition?AffID=60121826&title_en=Malayer University&title_fa=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
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