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تعالیبسمه

متخصصانوکارآفرینانایرانیخارجازکشورهمكاريبانامهبرنامهآیین

9311سال



مقدمه

سرمايه انساني خارج از  اي گيري از ذخاير علمي و حرفهدر راستاي نيل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمي كشور و بهره

هاي فناورانه به  كشور به منظور انتقال دانش، تجربه و ايده از خارج ايراني كارآفرينان و متخصصان با كشور، برنامه همكاري

ها، دانشگاه مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري و با همكاري معاونت توسعه روابط علمي و سرمايه انساني داخل توسط 

پايگاه تخصصي "عنوان  و مراكز رشد و نوآوري منتخب كشور به  فناورهاي هاي علم و فناوري، شركت ها، پارکاهپژوهشگ

دكتري، فرصت مطالعاتي، استاد  هاي تحقيقاتي و فناورانه همچون پساگردد تا در قالب حمايت از انجام پروژهاجرا مي "همكار

و   و برگزاري سخنرانيي تخصص فهينظام وظ ،فناور هاي فناورانه، اشتغال در شركتي كسب و كارهاي زاندا مدعو و معين، راه

 به ارتباط موثر متخصص و مراكز علمي و فناوري برگزيده كشور ياري نمايد. هاي تخصصي كارگاه

تعاریف–9ماده

 شود: نامه رعايت ميهاي ذيل در اين آيين براي رعايت اختصار، تعريف

آموختگان، متخصصان، كارآفرينان و اساتيد ايراني خارج از كشور كه  دانش ایرانیخارجازکشور:متخصصان-الف

  در حال حاضر ساكن ايران نيستند يا اينكه از تاريخ بازگشت ايشان به كشور بيش از دو سال نگذشته باشد.

 المللي علم و فناوري مركز تعامالت بين مرکز:-ب

هاي فناور و مراكز رشد و نوآوري هاي علم و فناوري، شركت ها، پارکها، پژوهشگاهدانشگاه : پایگاهتخصصیهمكار-ج

 كنند.منتخب كه در طرح حاضر مشاركت مي

بندي  هاي رتبه موسسات تحقيقاتي برتر است كه بر اساس تركيبي از نظام منظور نظام ارزيابي دانشگاه يانظامارزیابی:-د

QS ،Times  وScimago تر  بندي، رتبه پايين دانشگاهي كه در يكي از اين سه نظام رتبه به عنوان مثال گيرد. انجام مي

 شود.  موسسه تحقيقاتي برتر محسوب مي دانشگاه يا 100نامه جز  داشته باشد، در اين آيين 100از 

کارشناسیارشد:دانش-ه هاي معادل آن همچون  التحصيالن دوره كارشناسي ارشد يا دوره فارغ آموختگاندوره

 "اي دكتري حرفه"

دکتريدانش-و تخصص »هاي معادل آن همچون  التحصيالن دوره دكتري تخصصي يا دوره : فارغآموختگاندوره

 «باليني، تخصص پزشكي و فوق تخصص

خارج از كشور با مرتبه علمي استاد تمام، دانشيار  موسسات تحقيقاتي ها يا: اساتيد ايراني شاغل در يكي از دانشگاهاساتید-ز

 يا استاديار
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هاي فناور در خارج هاي فناور خارج از كشور يا موسس شركتآموختگان ايراني شاغل در شركت: دانشکارآفرینان-ح

 از كشور

 اهداف-2ماده

 خارج از كشور در مراكز علمي، فناوري و صنعتي كشوراي متخصصان ايراني  استفاده از ظرفيت علمي و حرفه 2-1

 ترغيب، تسهيل و ايجاد انگيزه براي بازگشت متخصصان ايراني خارج از كشور  2-2

   اي پايگاه تخصصي همكار ارتقاي سطح علمي و حرفه  2-3

 هاي نوظهور و پيشرفته در كشورنمودن شرايط مناسب جهت توسعه فناوري فراهم 2-4

هاي خدماتي نوين توسط متخصصان ايراني خارج از كشور به  ها و قابليت ها، روش م نمودن شرايط انتقال مهارتفراه 2-5

 داخل 

 هاي فناوري پيشرفته هاي فناور در حوزه كمک به تاسيس شركت 2-6

 دورهپسادکتريحمایت-3ماده
 باشند:را دارا  يكي از شرايط زير بايد،  يپسا دكتر حمايت خارج از كشور براي استفاده ازمتخصصان ايراني  3-1

بر اساس نظام  150تا  1برتر با رتبه    تحقيقاتي ها يا موسسات دانشگاهيكي از  آموختگان دوره دكتري دانش 3-1-1

 ارزيابي.

بر اساس نظام  400تا  151تحقيقاتي برتر با رتبه  ها يا موسسات دانشگاهيكي از وختگان دوره دكتري آم دانش 3-1-2

 .(1)پيوست شماره  ارزيابيبر اساس جدول   امتياز 300كسب حداقل باارزيابي و 

   تحقيقاتي ها يا موسسات  دانشگاهمتقاضياني كه دوره پسادكتري خود را به مدت حداقل يک سال در يكي از  3-1-3

 بر اساس جدول ارزيابي  امتياز 300در صورت كسب حداقل  اند گذرانده بر اساس نظام ارزيابي 150تا  1برتر با رتبه 

 (1)پيوست شماره 

ها  دانشگاهخود را به مدت حداقل يک سال در يكي از  Fellowshipمتقاضياني كه دوره تكميلي تخصصي/ 3-1-4

امتياز بر اساس  300 كسب حداقل با اند گذرانده بر اساس نظام ارزيابي 150تا  1برتر با رتبه    تحقيقاتييا موسسات 

 (1)پيوست شماره جدول ارزيابي

بر اساس نظام  400موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه باالي  ها يايكي از دانشگاه آموختگان دوره دكتريدانش 3-1-5

بر اساس  ازامتي 400كسب حداقل  در صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصصي همكار و پس ازارزيابي، 

 (1)پيوست شماره جدول ارزيابي

پژوهشي و بر اساس پروپوزال تحقيقاتي -هاي علمي گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه و توانايي 3-2

 شود.توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي 3-3

 است. ماه91مدت زمان قرارداد   3-3-1

دانشگاه تهران(  و  ه ميزان حقوق استاديار پايه يکتومان بطور ناخالص )ب 000/800/7اختصاص مبلغ ماهانه   3-3-2

 جهت پرداخت حقوق و مزايادرصد(  5ماليات )پس از كسر كسورات قانوني
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به  99سال  بهمن ماه متناسب با تعداد ماه قرارداد دراختصاص مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان عيدي  3-3-3

 .صورت قطعي و بدون كسر ماليات

 .عنوان اعتبار پژوهشي وابسته به پروپوزال محقق ميليون تومان به  40اختصاص مبلغ تا سقف   3-3-4

 به همكاري اوليه پسادكتري و انعقاد قرارداد از پسبازده و شاخص،  دير ،آزمايشگاهي، كاربردي هايدر پروژه :9تبصره

افزايش  امكان مركز،موافقت  وهمكار  يتخصص پايگاه درخواست با ،ميزبان استاد و توسط محقق پروپوزال تهيه ماه و 3 مدت

  باشد.فراهم مي ماه، 24و مدت زمان قرارداد تا  مبلغ اعتبار پژوهشي

هايي از قبيل خريد  و در زمينه صرفادرجهتپیشبرداهدافپروژهدورهپسادکترياعتبار پژوهشي بايد :2تبصره

 اي، تجهيزات آزمايشگاهي، هزينه نيروي انساني، سفرهاي مرتبط با انجام پروژه و ... هزينه گرددمواد، قطعات، تجهيزات رايانه

باشد ي پسادكتري ميپروژه اصلي اهداف از دور به كه موارديساير  و ساختماني موارد تجهيز براي گرنت تخصيص و امكان

استادمیزبانوپایگاهمواردهزینه براي پايگاه وجود ندارد. یتخصصکردبایدموردتاییدوموافقتمحقق،

 باشد.همكار
 شده با استفاده از اعتبار پژوهشي متعلق به پايگاه تخصصي همكار خواهد بود. لوازم خريداري:3تبصره

المللي معتبر يا سفر مرتبط با موضوعات پروژه  هاي بيناختصاص كمک هزينه سفر جهت حضور در كنفرانس  3-3-5

  ؛با تاييد پايگاه تخصصي همكار به عنوان اعتبار پژوهشي سفر خارجي بر اساس جدول ذيل

9جدول

 ساعت 8بليط پرواز بيش از   ساعت 8بليط پرواز تا   ساعت 5بليط پرواز تا   ساعت 2بليط پرواز تا   نوع هزينه

 ميليون تومان 20 ميليون تومان 14 ميليون تومان 10 ميليون تومان 6 مبلغ حمايتي

 

 شود.گردد و صرفا براي يک مسير در نظر گرفته مي ساعت پروازي، ساعات اقامت فرودگاهي را شامل نمي:1تبصره

 گيرد: همكار انجام ميتامين موارد زير براي متقاضي توسط پايگاه تخصصي   3-3-6

 و كامپيوتر شخصي مناسب فضاي استقرار 

 دسترسي به آزمايشگاه و كتابخانه 

 يزيتو رتكاو  شناسايي رتكا ورصد 

 دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي 

 آزمايشگاهي ميليون تومان جهت استفاده متقاضي از خدمات شبكه 5درصد تا سقف  90اختصاص تخفيف   3-3-7

 (labsnet.ir)راهبردي كشور هاي فناوري

ماه مرخصي جهت  1شود. همچنين  مرخصي استحقاقي در نظر گرفته ميروز  35، ماه 14براي هر متقاضي در   3-3-8

تخصصي همكار در نظر گرفته شده يابي متقاضي با هماهنگي پايگاه  انجام فرآيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغل

 است.

ه پايگاه تخصصي همكار جهت تومان به ازاي جذب هر متقاضي پسادكتري ب 000/000/1اختصاص مبلغ   3-3-9

 همكار يتخصص هاي جاري پايگاههزينه پرداخت
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همكار و از محل اعتبارات مركز در مدت قرارداد و  يتخصص گاهيتوسط پا يمتقاض ياجتماع نيتام هيپا مهيب 3-3-10           

 .شود يتوسط مركز انجام م يمتقاض يليتكم مهيب

هاي علوم پايه و علوم براي رشته ماهده  حداكثر مدت به ذيل در صورت احراز يكي از شرايط قرارداد متقاضيان تمديد 3-4

  بود: خواهد پذير امكانها پزشكي و شش ماه براي ساير رشته

 المللي فايلينگ حداقل يک پتنت معتبر بين -

و ارائه ادله به  تخصصي همكار توليد محصول )با تقاضاي پايگاه كاربردي منجر به  ايفاي نقشي مؤثر در يک پروژه -

 مركز(

 مرتبط با موضوع پروژه پسادكتري (Q1المللي )نشريه  پذيرش حداقل يک مقاله در يک نشريه معتبر بين -

  ل در پروژه پسادكتريبهمكاري با اساتيد برنده جايزه نو -

 مرتبط با موضوع پروژه پسادكتريالمللي معتبر انتشار كتاب توسط انتشارات بين -

همچنان فراهم خواهد  6-3-3 و 3-3-3و  2-3-3 ، موارد3-3هاي بند  در صورت تمديد قرارداد، از ميان حمايت:5تبصره

 22ماه تمديد قرارداد،  10و در ازاي روز مرخصي استحقاقي  15ماه تمديد قرارداد،  6نيز در ازاي  8-3-3بود. در رابطه با بند 

نيز در صورت عدم استفاده از  7-3-3و  5-3-3، 4-3-3هاي بند  پذير است. در رابطه با حمايت امكانروز مرخصي استحقاقي 

 قابل استفاده خواهد بود. قرارداد ماه، اعتبار مذكور در زمان تمديد 14ها در مدت زمان  تمام يا بخشي از آن

آموخته  هاي علمي و فناورانه توسط پايگاه تخصصي همكار يا به درخواست دانشاساتيد ميزبان بر اساس اولويتانتخاب  3-5

 رعايت قوانين داخلي پايگاه تخصصي همكار انجام خواهد شد. و با 

و در طول مدت قرارداد از محقق درخواست نمايد را  درسي واحد 6تدريس بيش از تواند نميهمكار  يتخصصپايگاه  3-6

 خواهد بود.تمركز فعاليت محقق بر روي انجام پروژه پژوهشي 

دورهفرصتمطالعاتیحمایت-1ماده

 باشند:زير را دارا يكي از شرايط  بايد  يدوره فرصت مطالعات حمايت خارج از كشور براي استفاده از متخصصان ايراني  4-1

بر اساس نظام  150تا  1برتر با رتبه    تحقيقاتي ها يا موسسات دانشگاهيكي از  دكتريآموختگان دوره  دانش 4-1-1

 امتياز از جدول ارزيابي 500دانشگاه برتر و كسب حداقل  150ارزيابي همراه با سابقه دوره پسادكتري در يكي از 

 (1)پيوست شماره 

 بر اساس نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت 400تا  1با رتبه تحقيقاتي برتر يا موسسات  ها دانشگاهاساتيد  4-1-2

 در خارج از كشور

پژوهشي و بر اساس پروپوزال تحقيقاتي -هاي علمي گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه و توانايي 4-2

 شود.توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي

  باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي 4-3

 ماه است. 12تا  3مدت زمان استفاده از اين حمايت   4-3-1

در صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصصي همكار و با تاييد مركز، امكان تمديد مدت زمان استفاده از :6تبصره

پذير است. ماه امكان 6اين حمايت تا 
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پس از كسر  يار پايه يک در دانشگاه تهران(حقوق استاد تومان )به ميزان 000/800/7مبلغ ماهانه ص اختصا  4-3-2

 .1-1-4متقاضيان مشمول شرايط بند  كليه كسورات قانوني به

و پس از اختصاص مبلغ ماهانه معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران  4-3-3

 .2-1-4به متقاضيان مشمول شرايط بند كسر كليه كسورات قانوني 

تومان متناسب با مدت دوره و نوع پروژه براي هر  000/000/50اختصاص اعتبار پژوهشي و فناوري تا سقف  4-3-4

 متقاضي.

 قراردادمدت  درهمكار و از محل اعتبارات مركز  تخصصي گاهيتوسط پا يمتقاض ياجتماع نيتام هيپا مهيب 4-3-5

 گردد.انجام مي

توسط  در مدت قرارداد شان،يو افراد تحت تكفل ا يمتقاض يليتكم مهيماهه، ب 6حداقل  يقراردادها يبرا 4-3-6

 .گردديانجام م مركز

فرودگاهي را شامل اقامت  ،اين حمايت؛ 1بر اساس جدول شماره  سفر به كشور هزينه كمک اختصاص 4-3-7

 . شودگردد و صرفا براي يک مسير در نظر گرفته مي نمي

توانند از كمک هزينه سفر در دو سال مختلف مرتبه مي 2حداكثر برتر  يقاتيتحقها يا موسسات  دانشگاه دياسات: 7تبصره

 استفاده كنند.

 ارائه اقامت در صورت نياز متقاضي باتومان جهت كمک هزينه  000/000/3اختصاص مبلغ ماهيانه تا سقف  4-3-5

 مربوطه )اجاره نامه معتبر( اسناد

 گيرد: تامين موارد زير براي متقاضي كه توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي 4-3-6

 و كامپيوتر شخصي فضاي استقرار 

 دسترسي به آزمايشگاه و كتابخانه 

 و كارت ويزيت شناسايي رتكا ورصد 

  ورزشي و رفاهيدسترسي به امكانات 

معینومدعواستادحمایتازهمكاريبهعنوان-5ماده

 زير را داراشرايط  بايد  همكاري به عنوان استاد مدعو و معين حمايتارج از كشور براي استفاده از متخصصان ايراني خ 5-1

 باشند:

 بر اساس نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت 400تا  1تحقيقاتي برتر با رتبه  ها يا موسسات  دانشگاهاساتيد  5-1-1

 در خارج از كشور. 

پژوهشي و سابقه تدريس در -هاي علمي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه، توانايي گزينش نهايي 5-2

 شود.جام ميهاي معتبر خارج از كشور توسط پايگاه تخصصي همكار ان دانشگاه

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي 5-3

 ماه است. 12تا  1مدت زمان استفاده از اين حمايت  5-3-1

در صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصصي همكار و با تاييد مركز، امكان تمديد مدت زمان استفاده از :8تبصره

پذير است. ماه امكان 6اين حمايت تا 
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پس از اختصاص مبلغ ماهانه معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران  5-3-1

 .جهت پرداخت حقوق و مزايا يكسر كسورات قانون

 قراردادمدت  درهمكار و از محل اعتبارات مركز  تخصصي گاهيتوسط پا يمتقاض ياجتماع نيتام هيپا مهيب 5-3-2

 گردد.انجام مي

-انجام مي ايشان، در مدت قراردادو افراد تحت تكفل تكميلي متقاضي  بيمه ،ماهه 6براي قراردادهاي حداقل  5-3-3

 گردد.

اقامت فرودگاهي را شامل  حمايت،؛ اين 1بر اساس جدول شماره  سفر به كشور هزينه كمک اختصاص 5-3-4

 شود.گردد و صرفا براي يک مسير در نظر گرفته مي نمي

 سال مختلف استفاده كنند. در سه توانند از كمک هزينه سفرمرتبه مي 3حداكثر  دياسات: 1تبصره

تومان جهت كمک هزينه اقامت درصورت نياز متقاضي با ارائه  000/000/3اختصاص مبلغ ماهيانه تا سقف  5-3-5

 (معتبر نامه اجاره)اسناد مربوطه 

هايتخصصیکارگاهحمایتازبرگزاريسخنرانیو-6ماده

يكي از  بايست مي هاي تخصصي برگزاري سخنراني و كارگاه حمايتارج از كشور براي استفاده از متخصصان ايراني خ 6-1

 باشند: زير را داراشرايط 

بر اساس نظام  150تا  1برتر با رتبه    تحقيقاتي ها يا موسسات دانشگاهيكي از  آموختگان دوره دكتري دانش 6-1-1

 ارزيابي

 ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقتبر اساس نظام  400تا  1با رتبه تحقيقاتي برتر  ها يا موسسات  دانشگاهاساتيد  6-1-2

 در خارج از كشور.

 (1)پيوست شماره  امتياز  بر اساس جدول ارزيابي 300ساير متقاضيان در صورت كسب حداقل  6-1-3

ها و بر اساس موضوع و خالصه سخنراني يا كارگاه  بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه، تواناييگزينش نهايي از  6-2

 شود.توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي 6-3

 هزينه كمک پرداخت پژوهشگاهي و دانشگاهي واحدهاي در تخصصي هاي كارگاه صورت برگزاري در  6-3-1

 .پذيردمي صورت 1 جدول با مطابق سفر

%  70 معادل سفر هزينه كمک پرداخت پژوهشگاهي، و دانشگاهي واحدهاي در سخنراني صورت ارائه در  6-3-2

 .پذيردمي صورت 1 جدول

-تومان قابل پرداخت ميميليون  5تا سقف  تسهيالت ،به صورت مجازي و كارگاه سخنراني صورت ارائه در  6-3-3

  باشد.

 باشد.تومان مي 000/000/5 تومان و كارگاه 000/000/2 مبلغ قابل پرداخت براي سخنراني :90تبصره

در صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصصي همكار و تاييد مركز، امكان پرداخت كمک هزينه سفر :99تبصره

كنند تا دو برابر هاي معتبر داخلي شركت ميها و كنفرانسسخنران كليدي در همايشاي كه به عنوان براي محققان برجسته

 باشد.  امكان پذير مي 1سقف تعيين شده در جدول 
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اي كه در دو ن برجستهي همكار و تاييد مركز، براي متخصصادر صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصص :92تبصره

 2تا سقف  التيتسه ،كنندميبرگزار  هاي تخصصي و كارگاه نموده سخنراني ،سالدر يک  يا سه پايگاه تخصصي همكار

ميليون تومان و در شهرهاي  1 متقاضي اين مبلغ براي سخنراني در شهر محل سكونت .باشديتومان قابل پرداخت م ونيليم

 باشد.ميليون تومان مي 2ديگر 

كارگاه يا ارائه سخنراني در محيط تخصصي مناسب و با حضور پايگاه تخصصي همكار موظف است شرايط برگزاري  6-4

 اي مرتبط را فراهم نمايد. دست اندركاران علمي و حرفه

هاينوپاشرکتتاسیس-هايفناورانهیتازفعالیتحما-7ماده

هاي فناور خارج از كشور با سمت كارشناس، مشاور،  متخصصان ايراني خارج از كشور داراي سابقه فعاليت در شركت 7-1

پژوهشي و صنعتي  هاي شاخص علمي، فناوري، از مؤسسات يا شركتمدير در يكي  ( ياR&Dمحقق بخش تحقيق و توسعه )

 توانند از اين حمايت استفاده نمايند.مي ،و كار هستندخارج از كشور و افرادي كه داراي تجربه راه اندازي كسب 

توسط  طرح كسب و كار فناورانهها و بر اساس  گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه، توانايي 7-2

 شود.پايگاه تخصصي همكار انجام مي

مركز ارائه  در پايان قرارداد بهعنوان خروجي طرح فناورانه  بههمكار  يتخصصتوسط پايگاه بايست  موارد ذيل مييكي از   7-3

 گردد:

 بنيان  ثبت شركت و احراز صالحيت به عنوان شركت دانش -

 ( يا خدمات ارزش افزودهPrototypeتوليد محصول اوليه ) -

 هاي پيشرفته به كشورانتقال دانش و فناوري -

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي 7-4

 اندازي كسب و كارهاي راه تومان جهت هزينه 000/000/150حمايت مالي تا سقف  7-4-1

امكان پذير ماه  6و طي دو مرحله حداكثر در اعتبار درصد مبلغ اعتبار به عنوان پيش پرداخت و مابقي  50 ميزان پرداخت:93تبصره

 باشد.مي

با  توسط متقاضي، پروپوزال تهيه ماه و 3 مدت به همكاري اوليه و قراردادانعقاد  از شاخص، پس هايطرحدر  :91تبصره

 .باشديم شيتومان قابل افزا ونيليم 250تا  حمايتمبلغ موافقت مركز،  وهمكار  يتخصص پايگاه درخواست

 در صورت درخواست متقاضي تخصصي همكار تامين محل استقرار توسط پايگاه 7-4-2

گذاري توسط و سرمايهئه خدمات مشاوره توسعه كسب و كار، تامين تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي ارا 7-4-3

 تخصصي همكار پايگاه

 تخصصي همكار گذاري در شركت به صورت توافقي توسط پايگاهسرمايه 7-4-4

 تسهيل در روند دريافت تسهيالت از محل صندوق نوآوري و شكوفايي 7-4-5

 هاي پژوهشي و صنعتي ذيربط ارتباطات با مراكز و سازمانتسهيل  7-4-6

حمایتازاشتغال-8ماده

 باشند: زير را داراشرايط  بايست استفاده از اين حمايت ميمتخصصان ايراني خارج از كشور براي  8-1



 
8 

 

بر اساس جدول  امتياز 200در صورت كسب حداقل و دكتري  ارشد يآموختگان دوره كارشناس دانش 8-1-1

 (1)پيوست شماره  ارزيابي

هاي علمي و فناورانه توسط پايگاه تخصصي همكار  گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي 8-2

 شود.انجام مي

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي 8-3

 .باشد يماه م 12حداكثر  تيحما نيمدت زمان استفاده از ا 8-3-1

 هايدر شركتبراي اشتغال  تومان 000/000/6نيمي از حقوق متقاضيان به صورت ماهانه تا سقف اختصاص  8-3-2

  فناور

مراكز تومان براي اشتغال در  000/000/6نيمي از حقوق متقاضيان به صورت ماهانه تا سقف اختصاص  8-3-3

  و مشاور يو شتابدهنده به عنوان مرب ينوآور

 باشد.كليه كسورات قانوني و بيمه پايه متقاضي بر عهده پايگاه تخصصي همكار مي 8-4

حمایتنظاموظیفهتخصصی-1ماده

امتياز بر اساس جدول  180امتياز و كارشناسي ارشد، با كسب حداقل  300آموختگان دوره دكتري، با كسب حداقل  دانش 9-1

 تسهيالت استفاده نمايند. توانند از اينمي (2)پيوست شماره  ارزيابي

آموختگان هريک از مراكز آموزش عالي، پژوهش و فناوري خارج از مدارک تحصيلي خارج از كشور دانش:95تبصره

 بايد تاييديه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را داشته باشد.كشور 

اجراي طرح »و « دوره آموزش نظامي»بر  وظيفه خود را، مشتمل  ، دوره خدمت نظاممركزهيالت با معرفي اين تس متقاضيان 9-2

 .كنند ، طي و كارت پايان خدمت دريافت مي«آن  پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه

 .شود تعيين ميهاي اين بند، بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلّح  موضوع و مكان اجراي طرح:96تبصره

 است تراز هم مشموالن ساير وظيفه نظام رسمي دوره از نيمي با برابر حداقل تخصصي وظيفه نظام خدمت دوره زمان:97تبصره

 .شود مي تعيين طرح اجراي زمان مدت براساس كه

جهت استخدام از مركز نخبگان با اخذ گواهي بالمانع  خدمت، پايان كارت دريافت از قبل مجازند نامه شيوه اين متقاضيان 9-3

 .درآيند استخدام به نظامي غير هاي دستگاه نيروهاي مسلح در

 صورت مسلّح نيروهاي ستادكلّ مقررات با مطابق تخصصي، وظيفه نظام دوره حقوق و بيمه خدمات درماني در پرداخت 9-4

 .پذيرد مي

تسهیالتوامخریدیاساختمسكن-90ماده

امتياز و دانش آموختگان كارشناسي ارشد با كسب حداقل  300آموختگان دوره دكتري با كسب حداقل  دانشاساتيد و  10-1

 اين تسهيالت استفاده نمايند. توانند ازمي (2)پيوست شماره  بر اساس جدول ارزيابيامتياز  200

 ي ايران است.ميزان وام و شرايط تخصيص آن مطابق با ابالغ بانک مركزي جمهوري اسالم:98تبصره

:تسهیالتودیعهمسكن99ماده

امتياز بر اساس جدول  300با كسب حداقل برتر بر اساس نظام ارزيابي    موسسه تحقيقاتي دانشگاه يا 100آموختگان  دانش 11-1

 استفاده نمايند.توانند از اين تسهيالت هاي كشور باشند، ميكه عضو هيات علمي يكي از دانشگاه(2شماره  وستي)پارزيابي 
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 ميليون تومان جهت وديعه مسكن به صورت وام دريافت خواهند نمود. 100متقاضيان تا سقف  11-2

استادیارانجوان:حمایت92ماده

 باشند: زير را داراشرايط  بايد جوان ارانياستاد خارج از كشور براي استفاده از حمايتمتخصصان ايراني  1 -12

كسب  با 150تا  1برتر با رتبه    تحقيقاتي ها يا موسسات دانشگاهاز يكي از آموختگان دوره دكتري  دانش 12-1-1

 اند.كه در يكي از مراكز علمي كشور جذب شده (1)پيوست شماره  جدول ارزيابي امتياز بر اساس  300حداقل 

با سابقه تدريس تمام بر اساس نظام ارزيابي  400تا  1با رتبه تحقيقاتي برتر ها يا موسسات  دانشگاهاساتيد  12-1-2

 اند.، كه در يكي از مراكز علمي كشور جذب شدهدر خارج از كشور وقت

اي به عضو هيات علمي پرداخت كه به صورت يک مرحلهعنوان اعتبار پژوهشي  ميليون تومان به  30اختصاص مبلغ  12-2

 خواهد شد.

 تا مبلغ اعتبار پژوهشي موافقت مركز، وهمكار  يتخصص متقاضي و پايگاه شاخص، با درخواست هايدر پروژه :91تبصره

 باشد.قابل افزايش مي ميليون تومان 50 سقف

:تعهداتمرکز93ماده

 بررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه تخصصي همكار و عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همكار بر اساس مفاد برنامه 13-1

هاي تخصصي همكار و ارجاع آن به پايگاه international.bmn.irهاي ثبت شده در سامانه بررسي درخواست 13-2

 درصورت كسب امتياز الزم و تاييد اوليه

 هاي ارايه شدهرساني در مورد حمايتاطالع 13-3

 نامهتأمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد آيين 13-4

تخصصیهمكار:تعهداتپایگاه91ماده

هاي پژوهشي و فناوري مشترک با  جهت تعريف برنامههمكار  يتخصصهاي پژوهشي پايگاه ها و اولويتتبيين ظرفيت 14-1

 متقاضي بصورت ساالنه 

  بررسي مدارک و مصاحبه با متقاضي براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي با توجه به معيارهاي ارزيابي تعيين 14-2

از تاريخ  كاري روز 20حداكثر ظرف  مركزو اعالم نتيجه نهايي بررسي به متقاضي و  همكار يتخصص پايگاهشده از سوي 

 از سوي مركز در سامانه ارجاع پرونده متقاضي

  هاي سامانه پس از بررسيتغيير وضعيت به موقع درخواست 14-3

 كارگيري متقاضي همراه با قرارداد وي به مركز  ارائه نامه درخواست به 14-4

حمايت عنوان استاد ميزبان متقاضي به مركز در   علمي پايگاه تخصصي همكار بهمعرفي يک نفر از اعضاي هيئت 14-5

 و فرصت مطالعاتي دكتري پسا

فراهم كردن كليه امكانات مورد نياز مانند فضاي استقرار و امكانات آزمايشگاهي، دسترسي به كتابخانه، امكانات رفاهي  14-6

 هاي پژوهشي متقاضي در مدت فعاليت وي در پايگاه تخصصي همكار و ورزشي، كارت تردد و ... براي انجام فعاليت

 متقاضيبا همكاري پس از اتمام تغيير وضعيت متقاضي در سامانه  14-7

 هاي برگزار شده شامل موضوع، زمان، محل، تعداد مخاطبان و نتيجه ارزيابي ها و كارگاه ارائه گزارش سخنراني 14-8
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جهت همكاري مشترک و پيگيري روند اجراي  )رابط( مند به موضوع برنامه معرفي يک نماينده تام االختيار و عالقه 14-9

 تخصصي همكارمناسب برنامه در پايگاه 

 به مركزاعتبار پژوهشي  كردهزينهارائه گزارش نهايي پروژه و  14-10

پيگيري و انجام ارتباط با مركز، هاي سامانه،پيگيري و تغيير وضعيت درخواست بررسي،وظايف رابطين شامل:20تبصره

و  باشدميهمكار  يتخصص در پايگاه محققپيگيري امور قرارداد و كليه تعامالت  ،در اسرع زمان، ارتباط با محقق محولهامور 

 .گرددبر اين مبنا عملكرد رابطين به صورت ساالنه ارزيابي مي

 گاهيپا نيدر صورت داشتن عملكرد مناسب به رابط/ رابط، توسط مركز عملكرد ارزيابيدر پايان هر سال و پس از انجام 

 پاداش اختصاص خواهد يافت. همكار يتخصص

دادهار:قرا95ماده

با  پسادكتري و فرصت مطالعاتي هاي پيوست نسبت به عقد قراردادموظف است مطابق فايلهمكار  يتخصصپايگاه  15-1

 .(3)پيوست شماره  متقاضي اقدام نمايد

هاي مختلف قراردادها بيافزايد بر بخش ،مركز هماهنگيبا تواند مي تخصصي همكاردر صورت نياز هر پايگاه :29تبصره

 نويس را ندارد.ولي امكان حذف مفاد پيش

 :فرآینددرخواست،تأییدوثبتناممتقاضی96ماده

 و ارائه پروپوزال اوليه، رزومه و ساير مدارک الزم توسط متقاضي  در سامانهنام  پركردن فرم ثبت 16-1

 ارزيابي و در صورت تاييد اوليه ارجاع به پايگاه تخصصي همكار توسط مركز  16-2

 ارزيابي و پذيرش متقاضي توسط پايگاه تخصصي همكار 16-3

 ارسال نامه موافقت و قرارداد همكاري با متقاضي از جانب پايگاه تخصصي همكار به مركز 16-4

بر  برتـر تحقيقاتي موسسه دانشگاه يا 150 آموختگـاندانش فنـاورانـه، هايفعاليتحمايت از گستـرش  هدف با :22تبصره

 نيز فناور هايشركت در اشتغال يا نوپا شركت تاسيس حمايت از پسادكتري، دوره اتمام از پس تواننداساس نظام ارزيـابي مي

هاي دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي، همكاري به  توانند صرفا يک مرتبه از يكي از حمايت ساير متقاضيان مي .نمايند استفاده

به عنوان  مراكز نوآوري و شتابدهنده با فناور و همكاري هايهاي فناورانه، اشتغال در شركت معين، فعاليت و مدعو استاد عنوان

  .مربي و مشاور استفاده نمايند

 و مدعو استاد هاي دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي، همكاري به عنوان امكان استفاده متقاضيان از كليه حمايت :23تبصره

به عنوان مربي و مشاور،  مراكز نوآوري و شتابدهنده با فناور و همكاري هايهاي فناورانه، اشتغال در شركت معين، فعاليت

  شد.باي فراهم ميتخصص فهينظام وظ تيحماهمزمان با 

 از تسهيالت سخنراني و كارگاه تخصصي پيش از عقد قرارداد همكاري در كليه امكان استفاده متقاضيان  :21تبصره

 .باشديفراهم متسهيالت، 

:تصویبواجرا97ماده

 باشد. االجرا مي الزم 01/01/1399تبصره از تاريخ  24ماده و  17اين آيين نامه مشتمل بر يک مقدمه، 

 

 


