
  

 

یرمقیمآیین نامه طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غ  

6931سال   



 

 

 7 از 6

 

 مقدمه

گيري از ذخاير علمي دانشمندان و متخصصان ايراني در راستاي نيل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمي كشور و بهره

هاي فناورانه به اين طرح همکاري به منظور انتقال دانش، تجربه و ايده ناميده مي شوند( "محقق")كه از اين پس  غيرمقيم

دانشگاه ها، وري و با همکاريمعاونت علمي و فناوري رياست جمه ملل و تبادل فناوريالمعاونت امور بين توسطكشور 

گردد تا در قالب حمايت از  اجرا مي "همکارپايگاه تخصصي "عنوان بهپژوهشگاه ها و مراكز علمي و فناوري منتخب كشور 

هاي فناوري كوتاه تعريف پروژه عو و معين،مد استاد مطالعاتي،دكتري، فرصت  پسا هاي علمي و تحقيقاتي همچونانجام دوره

برگزيده  فناوري علمي و به ارتباط موثر محقق و مراكز هاي تخصصيها و كارگاهبرگزاري سخنرانيمدت و بلندمدت و 

 كشور ياري نمايد.

 

 تعاريف – 1ماده 

 :شودرعايت مي ين نامهآيهاي ذيل در اين براي رعايت اختصار، تعريف

 متخصصان، محققان و اساتيد ايراني فارغ التحصيل خارج از كشور كهه : دانشمندان ايرانی غیرمقیم خصصان ومت -الف

 ؛مقيم ايران نيستند و يا اينکه از تاريخ بازگشت ايشان به كشور بيش از يک سال نگذشته باشد در حال حاضر

 ؛ياست جمهوريالملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رمعاونت امور بين :معاونت -ب

 ؛منتخب و شركت هاي دانش بنيان مراكز علمي و فناوري دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، :همکارپايگاه تخصصی  -ج

 ؛Scimagoو  QS ،Timesجع رتبه بندي امر مطابق با برتر دنياو موسسه تحقيقاتي دانشگاه  100: های برتردانشگاه -د

 ؛برتر هايدانشگاه يکي از (PhDتخصصي ) كترايد دوره التحصيالن: فارغآموختگاندانش -ه

 ؛دنياهاي برتر يکي از دانشگاهبرجسته ايراني شاغل در  : اساتيد )اعم از استاد تمام، دانشيار و يا استاديار(اساتید -و

 آفرينهان دنيها و كار  بنيهان  دانش هاي معتبرشركتو سهامداران  كارشناسان،مديران، مشاوران: و كارآفرينان متخصصان -ز

 .هاي فناوريمقيم در حوزهايراني غير

 

 اهداف -2ماده 

مقيم در مراكز علمي، فناوري و صنعتي و دانشمندان برجسته ايراني غير متخصصاناستفاده از ظرفيت علمي و پژوهشي  -2-1

 ؛كشور

 ؛مقيم به كشورمحققان غيرآموختگان و دانشو ايجاد انگيزه براي بازگشت  ، تسهيلترغيب -2-2

 ؛همکارتخصصي پايگاه  و پژوهشي ح علميارتقاي سط -2-3

 ؛در كشورو پيشرفته هاي نوظهور فناوري سازي شرايط مناسب جهت جذب و توسعهفراهم -2-4

تي نهوين توسهط متخصصهين ايرانهي     ههاي خهدما  و قابليهت  هها ها، روشها، تکنيکفراهم نمودن شرايط جذب مهارت -2-5

 ؛مقيم به داخل كشورغير

 هاي فناوري پيشرفته.يان در حوزهبنهاي دانشكمک به تاسيس شركت -2-6
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 دوره پسا دكتری حمايت از -3 ماده
براسها  نظهام رتبهه بنهدي      100تا  1)رتبه  خارج از كشوربرتر  هاييکي از دانشگاه در دوره دكتريآموختگان دانش -3-1

Times/QS)  ؛استفاده نمايند حمايتاز اين ماه  12به مدت  مي توانند 

 براسا  نظام رتبه بندي 400تا  101هاي رتبه ري در يکي از دانشگاهآموختگان دوره دكتدانش -3-2

QS/Times/Scimago   از  300پس از ارزيابي اوليه توسط بنياد ملي نخبگان و درصورت كسب حداقل امتياز

  ماه از اين حمايت استفاده نمايند؛ 12توانند به مدت نيز ميارزيابي 

دانشهگاه برتهر خهارج از كشهور      100سهال در يکهي از    ري خود را به مدت حداقل يکمتقاضياني كه دوره پسادكت: 1تبصره 

 توانند از اين حمايت استفاده نمايند؛اند نيز ميگذرانده

دانشگاه اول دنيا )بصورت مستقيم( و همچنين دانش آموختگان دانشگاه هاي  100 دانش آموختگان  تمديد قرارداد :2تبصره 

( درصهورت احهراز يکهي از شهرايط ذيهل و پهس از بررسهي در        400ت كسب امتياز باالي دنيا )درصور 400تا  101

 د.گرنت پژوهشي امکان پذير خواهد بوكارگروه تخصصي معاونت به مدت حداكثر شش ماه و بدون 

 ؛الملليپتنت معتبر بينيک حداقل ينگ فايل -

 ؛مرتبط با موضوع پروژه پسادكتري (Q1 )حداقل يک نشريهالملليدر نشريات معتبر بين دو مقالهحداقل  پذيرش -

 .(به معاونتارائه ادله  وبا تقاضاي پايگاه ) محصولتوليد كاربردي منجر به  پروژهيک در نقشي مؤثر  ايفاي -

ههاي علمهي و پژوهشهي و    از بين داوطلبان حايز شرايط با توجهه بهه پيشهينه و توانهايي     حمايتمشموالن نهايي گزينش  -3-3

 انجام مي شود. پايگاه تخصصي همکارتوسط قاتي براسا  پروپزال تحقي

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

پس از كسهر  )به ميزان حقوق استاديار پايه يک در دانشگاه تهران(  ريال 40،000،000  ماهانه مبلغ اختصاص -3-4-1

 ؛ماه 12مدت آموخته به دانش به و مزايا جهت حقوقات قانوني ركليه كسو

 ؛عنوان اعتبار پژوهشي و فناوري به دانش آموختگانهر يک از  ريال به ميليون 200 تا سقف ختصاص مبلغا -3-4-2

قبيهل   ههايي از بايست تنها در جهت پيشبرد اهداف پهروژه تحقيقهاتي دوره پسهادكتري و در زمينهه    مي اعتبار پژوهانه: 3تبصره 

پايگهاه  بها پيشهنهاد اسهتاد ميزبهان و موافقهت       و .... شهگاهي ، تجهيهزات آزماي ايرايانهه ت خريد مواد، قطعهات، تجهيهزا  

 .هزينه گردد تخصصي همکار

 ميزبان خواهد بود.  مركزلوازم خريداري شده در قالب اعتبار پژوهانه متعلق به  :4تبصره 

ع )حرف و مشاغل آزاد( و ارائه بيمه تکميلي توسط بنيهاد ملهي نخبگهان از تهاريخ شهرو      پايه امين هزينه بيمهت -3-4-3

 ؛ماه 12قرارداد به مدت حداكثر 

 و تکميلي بهره مند گردند.  پايهمتقاضي نيز مي توانند از مزاياي بيمه فراد تحت تکفل ا: 5تبصره  

بهه   هاي بين المللي معتبردر كنفرانسه مقاله شفاهي ئاراجهت  )يک بار در سال( كمک هزينه سفراختصاص  -3-4-4

 ؛ذيلبر اسا  جدول  آموختگاندانشک از به هر ي عنوان اعتبار پژوهانه سفر خارجي
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 كمک هزينه سفرمیزان  -1جدول 

 ساعت 8بليط پرواز بيش از  ساعت 8بليط پرواز تا  ساعت 4بليط پرواز تا  نوع هزينه

 ميليون ريال 50 ميليون ريال 30 ميليون ريال 20 مبلغ حمايتي

 

  باشد و اقامت فرودگاهي را شامل نمي گردد. بليط پرواز تنها بر اسا  ساعت پرواز مي هزينه: 6تبصره 
و مشاوره  ايشگاهيآزمتخصصي و امکانات  مندي ازبهره جهتآموخته براي دانش صاص فضاي استقراراخت -3-4-5

شهامل: دفتهر كهار مسهتقل،      ،بهه متقاضهي   يکي از مراكز پژوهشي يها آموزشهي كشهور   علمي و فناوري توسط 

 و رفاهي؛ دسترسي به امکانات ورزشيردد و دسترسي به آزمايشگاه وكتابخانه، كارت ت

 آزمايشهگاهي  شهبکه  خهدمات  از آموختهه دانهش ميليهون ريهال جههت اسهتفاده      50تا سهقف  اختصاص اعتبار  -3-4-6

 ؛(labsnet.ir) كشور راهبردي هايفناوري

اين مبلغ در قالهب   پس از استعالم از شبکه آزمايشگاهي، مندي متقاضي از تسهيالت فوقعدم نياز به بهره درصورت :7بصره ت

 گرنت پژوهشي پرداخت خواهد شد.

يها بهه درخواسهت    پايگهاه تخصصهي همکهار    ههاي علمهي و فناورانهه توسهط     انتخاب اساتيد ميزبان بر اسها  اولويهت   :8تبصره 

  انجام خواهد شد.پايگاه تخصصي همکار و با رعايت قوانين داخلي  آموختهدانش

شامل كليهه تعطهيالت دانشهگاهي و    خصي شامل يک ماه مرخصي استحقاقي)ماه مر 2 آموخته در سالدانشبراي هر  :9تبصره 

پايگهاه  بها همهاهنگي    يابي متقاضهي آيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغلفر انجام رسمي( و يک ماه مرخصي جهت

  شود.در نظر گرفته مي تخصصي همکار

 وجود ندارد.  به طور همزمان ناورانهتسهيالت پسادكتري و فعاليت هاي ف استفاده ازامکان  :11تبصره 

 

 دوره فرصت مطالعاتی حمايت از -4ماده 

 دانشهگاه برتهر   400در يکي از تمام وقت سابقه تدريس  با خارج از كشوربرتر  و موسسات تحقيقاتي هادانشگاه اساتيد -4-1

 استفاده نمايند؛ حمايتاين از  ماه 12تا  ماه 3حداقل به مدت توانند مي دنيا

ههاي علمهي و پژوهشهي و بهر     مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي نهايي گزينش -4-2

 ؛شودانجام ميپايگاه تخصصي همکار اسا  پروپزال تحقيقاتي توسط 

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

و  جههت حقهوق   دانشگاه تهرانمشابه در درجه علمي  دريافتي اساتيد دانشگاه با حقوق معادل با اختصاص مبلغ -4-3-1

 ؛ماه 12حداكثر ماه تا  3 حداقل به مدت به استاد مزايا

 ؛1بر اسا  جدول شماره  به استاد سفر هزينه كمک اختصاص -4-3-2

اسهتاد بها ارائهه اسهناد مربوطهه       درصورت نيهاز جهت كمک هزينه اقامت ميليون ريال  30هيانه ااختصاص مبلغ م -4-3-3

 ؛معتبر(ه نامه ر)اجا
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ههر   بهراي و نهوع پهروژه   ناسب با مهدت دوره  تمميليون ريال  500گرنت پژوهشي و فناوري تا سقف اختصاص  -4-3-4

 ؛استاد

)حرف و مشاغل آزاد( و ارائه بيمه تکميلي به استاد توسهط بنيهاد ملهي نخبگهان از تهاريخ       پايه امين هزينه بيمهت  -4-3-5

 ؛(ماهه 6اي حداقل )براي قرارداده ماه 12شروع قرارداد به مدت حداكثر 

و  مندي از امکانهات تخصصهي و آزمايشهگاهي، و مشهاوره علمهي     جهت بهره به استاد اختصاص فضاي استقرار -4-3-6

شامل: دفتر كار، دسترسي به آزمايشگاه وكتابخانه، ز مراكز آموزشي و يا پژوهشي كشور يکي افناوري توسط 

 ي.دسترسي به امکانات ورزشي و رفاه كارت تردد و

 

 معین و مدعو تاداس همکاری باحمايت از  -5ماده 

دانشهگاه برتهر    400در يکي از با سابقه تدريس تمام وقت  كشورخارج از  برتر ها و موسسات تحقيقاتيدانشگاهاساتيد  -5-1

 .استفاده نمايند حمايتاز اين  تا يک سال به مدت يک ماهتوانند ميخارج از كشور 

هاي علمي و پژوهشي و سابقه حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييمشموالن حمايت از بين داوطلبان  نهايي گزينش -5-2

 .شودانجام ميپايگاه تخصصي همکار توسط خارج از كشور ي معتبر هاتدريس در دانشگاه

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

 ؛1   جدول شمارهبر اسا كشور به سفر هزينه كمکاختصاص  -5-3-1

 و جهت حقوق دانشگاه تهراناختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در  -5-3-2

 ؛ماه 12به استاد به مدت حداقل يک ماه تا حداكثر  مزايا

ن از تهاريخ  )حرف و مشاغل آزاد( و ارائه بيمه تکميلي به استاد توسط بنيهاد ملهي نخبگها    پايه امين هزينه بيمهت -5-3-3

 (؛ماهه 6)براي قراردادهاي حداقل  ماه 12شروع قرارداد به مدت حداكثر 

با ارائهه اسهناد مربوطهه     استاد درصورت نيازكمک هزينه اقامت  ريال جهتميليون  30اختصاص مبلغ ماهيانه  -5-3-4

 .)اجاره نامه معتبر(

 

 های تخصصیبرگزاری سخنرانی و كارگاه حمايت از -6ماده 

 .استفاده نمايند حمايتاز اين  توانندمقيم ميراني غيراي متخصصانتيد و محققان، اسا -6-1

ههاي علمهي و پژوهشهي و بهر     شرايط با توجه به پيشينه و تواناييمشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز  نهايي گزينش -6-2

 .شودانجام ميپايگاه تخصصي همکار اسا  موضوع پيشنهادي سخنراني يا كارگاه توسط 

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

 ؛1بر اسا  جدول شماره  كشوربه  كمک هزينه سفر اختصاص -6-3-1

حضهور دسهت انهدركاران     برگزاري كارگاه يا سمينار در محيط تخصصي مناسهب و بها   فراهم نمودن شرايط -6-3-2

 .پايگاه تخصصي همکارتوسط  اي مرتبطعلمي و حرفه

 . باشدمي امکان پذير سالدر  يکباراي تنها بر حمايتاعطاي اين  :11تبصره 
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، امکان پرداخت كمهک هزينهه   معاونتو تأييد  بر اسا  رزومهپايگاه تخصصي همکار در شرايط خاص و با تأييد  :12تبصره 

تا دو براي محققان برجسته اي كه به عنوان سخنران كليدي در همايش ها و كنفرانس هاي معتبر داخلي شركت مي كنند سفر 

 . باشدمي امکان پذيرسقف تعيين شده  برابر

 

 (نوپا های دانش بنیانشركتايجاد های فناورانه )حمايت از فعالیت -7ماده 

 مؤسسهات يها  و يها مهدير در يکهي از     R&Dمحقهق بخهش    ،متخصصان ايراني غيرمقيم بها سهمت كارشهنا ، مشهاور     -7-1

 از اين حمايت استفاده نمايند. تواننديمهاي شاخص علمي، فناوري، پژوهشي و صنعتي خارج از كشور شركت

هاي علمهي و پژوهشهي، و بهر    مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي نهايي گزينش -7-2

 شود.انجام ميپايگاه تخصصي همکار اسا  طرح كسب و كار فناورانه توسط 

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي -7-3

و هزينهه  نيهروي انسهاني   جذب  ، هاي خريد تجهيزاتهزينهميليارد ريال به متخصص جهت  1اختصاص مبلغ  -7-3-1

سابقه اجراي طرح مشابه توسط  با شرط پايگاه تخصصي همکاربنيان تاييد شده توسط دانش طرح اجاره محل

 ؛و يا خدمات دانش بنيان متقاضي و توليد محصول

 ؛ي مصوب )نظير پيش خريد(هاحمايت مالي در قالب مکانيزم -7-3-2

وام دريافهت   و همچنين daneshbonyan.irارزيابي جهت احراز شرايط مندرج در سامانه  در روند تسريع -7-3-3

 ؛احراز شرايطدر صورت صندوق نوآوري و شکوفايي  طريق معرفي به از كم بهره

يهه مشهاوره بهه منظهور     ارا و همچنهين  طهرف قهرارداد   مراكز رشهد هاي فناوري و حمايت از استقرار در پارک -7-3-4

 ؛هاي بوميتکميل و ارتقاء طرح كسب و كار با توجه به نيازها و توانايي

 صرف كننده، پژوهشي و صنعتي ذيربط.تسهيل ارتباطات با مراكز م -7-3-5

 عنوان خروجي طرح فناورانه به معاونت ارائه گردد:بايست بهموارد ذيل مي تمام :13تبصره 

 ؛بنياننوان شركت دانششركت و احراز صالحيت به ع ثبت -

 ؛يا خدمات ارزش افزوده (Prototype) اوليه توليد محصول -

 .جديد انتقال دانش و يا فناوري -

 
 هادانشگاه (Spinoff) زايشی و شركتهای ، صنعتیبنیانهای دانشدر شركت اشتغال -8ماده 

بنيهان معتبهر   هاي دانشليت در شركتارشد و با سابقه فعا با مدرک حداقل كارشناسي توانندميمحققان متخصصان و  -8-1

 از اين حمايت استفاده نمايند. ارزيابي( ازامتياز ) 300با كسب حداقل  الملليبين 

هاي اجرايي، علمي و پژوهشي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي نهايي گزينش -8-2

 شود.انجام ميپايگاه تخصصي همکار توسط 

 باشد:مايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميح -8-3

 ؛ماه 12مدت ميليون ريال )ماهانه( به  30پرداخت نيمي از حقوق متقاضيان تا سقف  -8-3-1



 

 

 7 از 1

 

عنوان پاداش عملکرد درصورت توليد يک نمونه محصهول و يها ثبهت پتنهت     ميليون ريال به 200داخت مبلغ پر  -8-3-2

 .كارگروه تخصصي معاونت امريکا و اروپا در انتهاي قرارداد با تصميم

 

 حمايت از استادياران جوان -9ماده 

جذب سال از تاريخ  يکپيماني و يا رسمي مراكز آموزش عالي و پژوهشي معتبر كشور كه بيش از اعضاي هيات علمي  -9-1

 نگذشته باشد مي توانند از اين حمايت استفاده نمايند. و مراكز علمي كشور هادانشگاهايشان در يکي از 

 مي باشد. ميليون ريال 200پژوهشي به مبلغ  ين حمايت شامل بهره مندي از گرنتا -9-2

هاي علمي و پژوهشهي  نهايي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييو معرفي گزينش  -9-3

 انجام مي شود. ملي نخبگان بنياد توسط

 گيرد.اند تعلق نمياستفاده كرده افرادي كه از تسهيالت پسادكتري بنيادگرنت استادياران جوان به  -9-4

 

 تسهیالت مسکن – 11ماده 

 هاي پسادكتري و استادياران جوان مي توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند.برگزيدگان حمايت -10-1

 رد ذيل مي شود:اين حمايت شامل مو -10-2

ميليهارد ريهال از طريهق معرفهي بهه بانهک ههاي عامهل و بها نهر             1تها سهقف    ارائه تسهيالت وام خريد/ساخت مسکن -

 درصد. 18بازپرداخت 

 

 معاونت تعهدات: 11ماده 

 .عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همکار براسا  مفاد طرحبررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه تخصصي همکار و  -11-1

و ارجاع آن به پايگاه هاي تخصصهي همکهار    international.bmn.irبررسي درخواست هاي ثبت شده در سامانه  -11-2

 در صورت كسب امتياز الزم و تاييد اوليه.

همکهار از طريهق   هها بهه پايگهاه تخصصهي     هاي ارايه شده، دريافت تقاضاها و ارجهاع آن رساني در مورد حمايتاطالع -11-3

 .سامانه همکاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم

 .ين نامهآيزم جهت انجام مفاد مين منابع مالي الأت -11-4

 ندارد. آيين نامههيچگونه تعهدي نسبت به استخدام محقق مشمول اين  معاونت :14تبصره 

بيني شده و يا پرداخهت هرنهوع   هيچگونه تعهدي نسبت به ادامه حمايت تشويقي پس از گذشت زمان پيش معاونت :15تبصره 

 ق ندارد.وجهي با هر ماهيت به جز موارد ذكر شده به محق

 

 همکارپايگاه تخصصی  تعهدات :12 ماده

 تبيين ظرفيت ها و اولويت هاي پايگاه جهت تعريف طرح هاي پژوهشي و فناوري مشترک با محقق به صورت ساالنه. -12-1



 

 

 7 از 7

 

مدارک و مصاحبه با محقق براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي با توجه به معيارهاي ارزيهابي تعيهين   بررسي  -12-2

روز از تاريخ ارجاع پرونهده   20عاونت و اعالم نتايج نهايي بررسي به متقاضي و معاونت حداكثر ظرف شده از سوي م

 متقاضي از سوي معاونت.

  حمايتي. كارگيري محقق، همراه با قرارداد وي به معاونت جهت استفاده از تسهيالتارائه نامه درخواست به -12-3

همکهار بهه عنهوان اسهتاد ميزبهان محقهق بهه معاونهت در طهرح          معرفي يک نفر از اعضاي هيئت علمي پايگاه تخصصي  -12-4

 پسادكتري.

امکانهات  كتابخانهه،  بهه  دسترسهي  آزمايشهگاهي،   و امکانات فضاي استقرار كردن كليه امکانات مورد نياز مانندفراهم  -12-5

خصصهي  ي، كارت تردد و ... براي انجام فعاليت هاي پژوهشي محقق در مدت فعاليت وي در پايگهاه ت ورزشي و رفاه

 همکار.

 ارائه گزارش نهايي پس از اتمام همکاري محقق به معاونت. -12-6

 هاي برگزار شده شامل موضوع، زمان، محل و مخاطبان.ها و كارگاهارائه گزارش سخنراني -12-7

معرفي يک نماينده تام االختيار و عالقه مند به موضوع طرح جهت همکاري مشترک و پيگيري روند اجهراي مناسهب    -12-8

 .طرح در پايگاه

 

 يید و ثبت نام محققأفرآيند درخواست، ت: 13 ماده

 ومه و ساير مدارک الزم توسط محقق.ه پروپوزال اوليه، رزئنام شركت در طرح و اراپركردن فرم ثبت -13-1

 .پايگاه تخصصي همکاراستاد ميزبان در محقق توسط پذيرش ارزيابي و  -13-2

 .تبه معاونکار پايگاه تخصصي همجانب رئيس رسال نامه موافقت همکاري از ا -13-3

 .توسط معاونت تأمين منابع الزم -13-4

 

 :  حل اختالف14ماده 

درصورت بروز اختالف ميان طرفين در مورد هر يک از مفاد قرارداد و اجراي آن، ابتدا موضهوع از طريهق گفتگهو و مهذاكره     

است جمهوري در موضهوع  شود و در غير اين صورت نظر دفتر حقوقي معاونت علمي و فناوري ريميان طرفين حل و فصل مي

 الخطاب است.مورد اختالف فصل

 

 


