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 تعالیبسمه

 خارج از کشورایرانی  کارآفرینان و متخصصان همكاري با برنامهنامه ینآی

 1398سال 

 

 مقدمه

ز ااني خارج سرمايه انس ايو حرفه علمي گيري از ذخايرمدت چشم انداز علمي كشور و بهره در راستاي نيل به اهداف بلند

 هاي فناورانه بهبه و ايدهبه منظور انتقال دانش، تجر كشور از خارج نيايرا كارآفرينان و متخصصان با همكاري برنامه ،كشور

، ريعلم و فناو هايپارک، هاها، پژوهشگاهدانشگاه و با همكاري مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري توسط داخل

ايت ا در قالب حمتگردد ا مياجر "همكارپايگاه تخصصي "عنوان  بهكشور  و مراكز رشد و نوآوري منتخب فناورهاي شركت

هاي ي كسب و كارزاندااهر مدعو و معين، استاد مطالعاتي،دكتري، فرصت پسا همچون و فناورانه اي تحقيقاتيهپروژهاز انجام 

 علمي و و مراكز متخصصبه ارتباط موثر  هاي تخصصيو كارگاه برگزاري سخنرانيو  فناور هاياشتغال در شركت فناورانه،

 برگزيده كشور ياري نمايد. فناوري

 تعاریف – 1ماده 

 :شودرعايت مي نامهينآيهاي ذيل در اين براي رعايت اختصار، تعريف

 كه خارج از كشور ساتيد ايرانيو ا كارآفرينانمتخصصان، ، آموختگاندانش :خارج از کشورمتخصصان ایرانی  -الف

  د.اشذشته بنگ سال دواز بازگشت ايشان به كشور بيش  از تاريخ ايران نيستند و يا اينكه ساكنحال حاضر  در

 المللي علم و فناوريتعامالت بين مركز :مرکز -ب

 وريو مراكز رشد و نوآ فناورهاي شركت ،علم و فناوري هايپارک ،هاها، پژوهشگاهدانشگاه :همكارپایگاه تخصصی  -ج

 .كنندكه در طرح حاضر مشاركت مي منتخب

بندي هاي رتبهاز نظام تركيبي بر اساسمنظور نظام ارزيابي دانشگاه و موسسات تحقيقاتي برتر است كه  :نظام ارزیابی -د

QS، Times و Scimago ه داشت 100تر از رتبه پايين ،بندي. دانشگاهي كه در يكي از اين سه نظام رتبهگيردانجام مي

 شود. ي برتر محسوب مياتدانشگاه و موسسه تحقيق 100نامه جز باشد، در اين آيين

هاي معادل آن همچون دوره يا ارشناسي ارشدك دوره التحصيالنغفار :دوره کارشناسی ارشد آموختگاندانش -ه

 "ايدكتري حرفه"

تخصص »هاي معادل آن همچون ي يا دورهدوره دكتري تخصص التحصيالنغفار: آموختگان دوره دکتريدانش -و

 «خصصباليني، تخصص پزشكي و فوق ت

ار استاد تمام، دانشي رتبه علميمخارج از كشور با  ها يا موسسات تحقيقاتيدانشگاه يكي ازايراني شاغل در  : اساتيداساتید -ز

 يا استاديار
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خارج  هاي فناور درسس شركتهاي فناور خارج از كشور يا مودانش آموختگان ايراني شاغل در شركت: کارآفرینان -ح

 از كشور

 دافاه -2ماده 

 كشوراوري و صنعتي در مراكز علمي، فن خارج از كشورايراني  متخصصان ايحرفهاستفاده از ظرفيت علمي و  2-1

  خارج از كشور ايراني متخصصانو ايجاد انگيزه براي بازگشت  ، تسهيلترغيب 2-2

  همكارتخصصي پايگاه  ايحرفهو  ارتقاي سطح علمي  2-3

 در كشورو پيشرفته هاي نوظهور فناوري جهت توسعه شرايط مناسب نمودن فراهم 2-4

به  خارج از كشوراني ايرن امتخصصتي نوين توسط هاي خدماو قابليت هاها، روشمهارتانتقال فراهم نمودن شرايط  2-5

 داخل 

 هاي فناوري پيشرفتهدر حوزه فناورهاي كمک به تاسيس شركت 2-6

 دوره پسا دکتري حمایت از -3 ماده
 :ر برخوردار باشنداز يكي از شرايط زي بايدبراي استفاده از اين حمايت تخصصان ايراني خارج از كشور م 3-1

نظام  ساسبر ا 100تا  1با رتبه  برتر تحقيقاتي اتو موسس هااهدانشگ يكي از از آموختگان دوره دكتريدانش 3-1-1

 .ارزيابي

 بر اساس 400تا  101 رتبهحقيقاتي برتر با ها و موسسات تگاهاز دانش يكي ازآموختگان دوره دكتري انشد 3-1-2

 .جدول ارزيابي بر اساس  300صورت كسب حداقل امتياز  ردو نظام ارزيابي 

 يقاتيها و موسسات تحقدانشگاه يكي از رد سال دوره پسادكتري خود را به مدت حداقل يکمتقاضياني كه  3-1-3

 .اندگذرانده ظام ارزيابين بر اساس 100تا  1با رتبه  برتر

ها و دانشگاه يكي از درداقل يک سال فلوشيپ خود را به مدت ح /تخصصيتكميلي متقاضياني كه دوره  3-1-4

 .اندگذرانده نظام ارزيابي بر اساس 100تا  1با رتبه  برتر موسسات تحقيقاتي

 بر اساس 400با رتبه باالي  حقيقاتي برترتو موسسات  هادانشگاه دوره دكتري از يكي از دانش آموختگان 3-1-5

 ر اساسب 400امتياز كسب حداقل و  همكار درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصصينظام ارزيابي، در صورت 

 .جدول ارزيابي

قاتي حقيتزال وپروپ پژوهشي و بر اساس-هاي علميبا توجه به پيشينه و توانايي ،ز شرايطاز بين داوطلبان حائ نهايي گزينش 3-2

 شود.توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي

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

 ن( يه يک در دانشگاه تهرا)به ميزان حقوق استاديار پا بطور ناخالص تومان 000/300/5 ماهانه مبلغ صاختصا  3-3-1

 و مزايا جهت پرداخت حقوقات قانوني رپس از كسر كليه كسوو 

ه هيات بر اساس مصوب يبه عنوان عيداستاديار پايه يک دانشگاه تهران ماه حقوق اختصاص مبلغي معادل يک  3-3-2

 به صورت قطعي و بدون كسر ماليات دولت

 هايهپروژ)براي  پروپوزال محققوابسته به  عنوان اعتبار پژوهشيبه  تومان ميليون 30 تا سقف اختصاص مبلغ  3-3-3

 است.( سقف اعتبار قابل پرداخت ،محور كاربردي و محصول
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يد مواد، قبيل خر هايي ازدر جهت پيشبرد اهداف پروژه دوره پسادكتري و در زمينهصرفا  بايد اعتبار پژوهشي :1تبصره 

تاد سا تاييدبا .. روژه و .، هزينه نيروي انساني، سفرهاي مرتبط با انجام پ، تجهيزات آزمايشگاهيايرايانهقطعات، تجهيزات 

 .ميزبان و موافقت پايگاه تخصصي همكار هزينه گردد

 ود. خواهد ب تخصصي همكارمتعلق به پايگاه  هشياعتبار پژو با استفاده ازشده لوازم خريداري: 2تبصره 

در مركز  توسط اد تحت تكفلمتقاضي و افر تكميلي ارائه بيمهو  )حرف و مشاغل آزاد( پايه بيمه تامين هزينه  4-3-3

 مدت قرارداد تمام

ژه با موضوعات پرو يا سفر مرتبط المللي معتبرهاي بينكنفرانس درحضور  كمک هزينه سفر جهتاختصاص   3-3-5

  ؛ذيل اس جدولبر اس يک بار در سال براي سفر خارجي عنوان اعتبار پژوهشيبه با تاييد پايگاه تخصصي همكار 

 1جدول 

 ساعت 8  بليط پرواز بيش از ساعت 8  تابليط پرواز  ساعت 5  رواز تابليط پ ساعت 2  بليط پرواز تا نوع هزينه

 ميليون تومان 15 تومانميليون  10 تومانميليون  8 تومانميليون  6 مبلغ حمايتي

 

 شود.ه ميدر نظر گرفت صرفا براي يک مسيرو  گردددگاهي را شامل نمياقامت فروساعات  ،ساعت پروازي: 3تبصره 

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

 فضاي استقرار 

 دسترسي به آزمايشگاه و كتابخانه 

 كارت تردد 

 دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي 

 زمايشگاهيآ شبكه خدمات از متقاضيجهت استفاده  تومانميليون  5تا سقف درصد  90 تخفيفاختصاص   3-3-7

 (labsnet.ir)كشور ديراهبر هايفناوري

 ماه مرخصي 1 همچنينشود. يمدر نظر گرفته  ماه مرخصي استحقاقي 1 تمام، سال يک در متقاضيبراي هر   3-3-8

ظر گرفته در ن تخصصي همكار يابي متقاضي با هماهنگي پايگاهجهت انجام فرآيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغل

 شود.مي

مكار جهت هبه پايگاه تخصصي  يبه ازاي جذب هر متقاضي پسادكتر ومانت 000/000/2مبلغ  اختصاص  3-3-9

 پايگاه هاي جاريزينهبراي ه تومان 000/500 پايگاه به عنوان كارانه و رابطين رابط/به تومان  000/500/1 پرداخت 

 ماه است. 12 قراردادمدت زمان  3-4

 : بود خواهد پذير انامك ماه شش حداكثر مدت به يلذ شرايطدر صورت احراز يكي از  متقاضيان قرارداد تمديد 3-5

  الملليفايلينگ حداقل يک پتنت معتبر بين -

و براي  ايه و علوم انسانيهاي علوم پدر رشته (Q1نشريه ) الملليمعتبر بين يک مقاله در يک نشريه حداقل پذيرش -

وع پروژه ( مرتبط با موضQ1ه ل يک نشريالمللي)حداقپذيرش حداقل دو مقاله در نشريات معتبر بينها ساير رشته

  .پسادكتري
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 (ركزه مكاربردي منجر به توليد محصول )با تقاضاي پايگاه و ارائه ادله ب ايفاي نقشي مؤثر در يک پروژه -

راهم خواهد فهمچنان  6-3-3 و 4-3-3 ،1-3-3 موارد ،3-3بند  هايحمايتاز ميان  ،در صورت تمديد قرارداد: 4 تبصره

در رابطه با پذير است. خصي استحقاقي امكانروز مر 15ماه تمديد قرارداد،  6نيز در ازاي  8-3-3رابطه با بند  دربود. 

اعتبار ه، ما 12در مدت زمان  هاآنعدم استفاده از تمام يا بخشي از  در صورت نيز 7-3-3 و 5-3-3، 3-3-3هاي بند حمايت

 .مذكور در زمان تمديد قابل استفاده خواهد بود

آموخته ت دانشيا به درخواس هاي علمي و فناورانه توسط پايگاه تخصصي همكارانتخاب اساتيد ميزبان بر اساس اولويت 3-6

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

 دوره فرصت مطالعاتی حمایت از -4ماده 

 ير برخوردار باشند:زاز يكي از شرايط  دباياين حمايت متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از  4-1

نظام  بر اساس 100تا  1برتر با رتبه  ها و موسسات تحقيقاتيآموختگان دوره دكتري از يكي از دانشگاهدانش 4-1-1

 زيابي.از از جدول ارامتي 500دانشگاه برتر و كسب حداقل  100با سابقه دوره پسادكتري در يكي از  همراه ارزيابي

 قه تدريس تمام وقتبا ساب نظام ارزيابي بر اساس 400تا  1با رتبه اتي برتر ها و موسسات تحقيقاساتيد دانشگاه 4-1-2

حقيقاتي تزال وپروپ پژوهشي و بر اساس-هاي علميبا توجه به پيشينه و توانايي ،ز شرايطاز بين داوطلبان حائ نهايي گزينش 4-2

 شود.انجام ميتوسط پايگاه تخصصي همكار 

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

 ان( اديار پايه يک در دانشگاه تهر)به ميزان حقوق است تومان بطور ناخالص 000/300/5ص مبلغ ماهانه اختصا  4-3-1

 حقوق معادل با ماهانه اختصاص مبلغيا  1-1-4به متقاضيان مشمول شرايط بند  پس از كسر كليه كسورات قانونيو 

پرداخت  جهت 2-1-4ند متقاضيان مشمول شرايط ببه  دانشگاه تهرانمشابه در درجه علمي دريافتي اساتيد دانشگاه با 

 .و مزايا حقوق

تناسب با مدت دوره و نوع پروژه براي هر م تومان 000/000/50سقف  پژوهشي و فناوري تا اعتباراختصاص  4-3-2

 .متقاضي

ر وسط مركز دت متقاضي و افراد تحت تكفل بيمه تكميلي )حرف و مشاغل آزاد( و ارائه پايه ه بيمهتامين هزين 4-3-3

 .ماهه 6براي قراردادهاي حداقل  تمام مدت قرارداد

اقامت فرودگاهي را شامل  اززمان پرو؛ 1بر اساس جدول شماره  كشوربه  سفر هزينه كمک اختصاص 4-3-4

 شود.در نظر گرفته مي صرفا براي يک مسيرو  گرددنمي

 ارائه با متقاضيصورت نياز  دراقامت  هجهت كمک هزين تومان 000/000/3 تا سقف هيانهاماختصاص مبلغ  4-3-5

 (معتبر )اجاره نامهمربوطه  اسناد

 گيرد:راي متقاضي كه توسط پايگاه تخصصي همكار انجام ميبتامين موارد زير  4-3-6

 فضاي استقرار 

 گاه و كتابخانهدسترسي به آزمايش 

 كارت تردد 

 دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي 
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 ماه است. 12ماه و حداكثر  3مدت زمان استفاده از اين حمايت حداقل  4-4

 معین و مدعو استاد به عنوانهمكاري حمایت از  -5ماده 

 ردار باشند:واز شرايط زير برخ دبايمتخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از اين حمايت  5-1

 بقه تدريس تمام وقتنظام ارزيابي با سا بر اساس 400تا  1با رتبه اتي برتر ها و موسسات تحقيقاساتيد دانشگاه 5-1-1

ر دبقه تدريس پژوهشي و سا-هاي علميتوانايي، پيشينهبا توجه به از بين داوطلبان حائز شرايط،  نهايي گزينش 2-5

 شود.انجام مي همكارتوسط پايگاه تخصصي خارج از كشور ي معتبر هادانشگاه

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

ت ه تهران جهه با درجه علمي مشابه در دانشگامعادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگا ماهانه اختصاص مبلغ 5-3-1

 پرداخت حقوق و مزايا

 سط مركز درتو متقاضي و افراد تحت تكفل يمه تكميليبد( و ارائه )حرف و مشاغل آزا پايه تامين هزينه بيمه 5-3-2

 ماهه 6براي قراردادهاي حداقل  تمام مدت قرارداد

اقامت فرودگاهي را شامل زينه ه؛ اين 1بر اساس جدول شماره  به كشورسفر  هزينه كمک اختصاص 5-3-3

 شود.در نظر گرفته مي صرفا براي يک مسيرو  گرددنمي

با ارائه  متقاضيدرصورت نياز ه اقامت كمک هزين جهت تومان 000/000/3 تا سقف ماهيانهاختصاص مبلغ  5-3-4

 (معتبر نامه اجاره) اسناد مربوطه

 ماه است. 12ماه و حداكثر  1مدت زمان استفاده از اين حمايت حداقل  5-4

ه از مان استفاددت زمركز، امكان تمديد م تاييدبا همكار و  درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصصيدر صورت  :5تبصره 

 پذير است.امكانماه  6اين حمايت تا 

 هاي تخصصیبرگزاري سخنرانی و کارگاه حمایت از -6ماده 

 اشند:ببايست از يكي از شرايط زير برخوردار متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از اين حمايت مي 1-6

نظام  ساسابر  100تا  1با رتبه  برتر ها و موسسات تحقيقاتيگاهدانش يكي از ازتري آموختگان دوره دكدانش 6-1-1

 ارزيابي

 قه تدريس تمام وقتنظام ارزيابي با ساب بر اساس 400تا  1با رتبه حقيقاتي برتر ها و موسسات تاساتيد دانشگاه 6-1-2

 ارزيابي ولجد بر اساس 300ساير متقاضيان در صورت كسب حداقل امتياز  6-1-3

 كارگاه سخنراني يا موضوع و خالصهها و بر اساس توانايي ،با توجه به پيشينه ،ز شرايطاز بين داوطلبان حائ نهايي گزينش 6-2

 شود.توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي

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

 نههزي كمک پرداخت پژوهشگاهي و دانشگاهي واحدهاي در تخصصي هايكارگاه برگزاري صورت در  1-3-6

 .پذيردمي صورت 1 جدول با مطابق سفر

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

 .پذيردمي صورت 1 جدول
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اي ينه سفر برپرداخت كمک هز و تاييد مركز، امكانهمكار  درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصصيدر صورت  :6تبصره 

رابر سقف بند تا دو كنهاي معتبر داخلي شركت ميها و كنفرانساي كه به عنوان سخنران كليدي در همايشمحققان برجسته

  باشد.امكان پذير مي 1در جدول  تعيين شده

 حضور و با در محيط تخصصي مناسبه سخنراني ارائبرگزاري كارگاه يا  شرايطپايگاه تخصصي همكار موظف است  6-4

 را فراهم نمايد. اي مرتبطدست اندركاران علمي و حرفه

  .باشدمي امكان پذير سالدر  يكبارتنها براي  حمايتاعطاي اين  :7تبصره 

 نوپا هايشرکتایجاد  -هاي فناورانهحمایت از فعالیت -7ماده 

ور، مت كارشناس، مشاسخارج از كشور با  فناورهاي شركت در سابقه فعاليتداراي خارج از كشور  متخصصان ايراني 1-7

پژوهشي و صنعتي  -فناوري -هاي شاخص علميو مدير در يكي از مؤسسات يا شركت (R&D) تحقيق و توسعه محقق بخش

 مايند.فاده نستتوانند از اين حمايت اخارج از كشور و افرادي كه داراي تجربه راه اندازي كسب و كار هستند مي

وسط ت فناورانه طرح كسب و كارها و بر اساس توانايي ،با توجه به پيشينه ،ز شرايطاز بين داوطلبان حائ نهايي گزينش 7-2

 شود.پايگاه تخصصي همكار انجام مي

 رانه به مركز ارائه گردد:عنوان خروجي طرح فناوبايست بهموارد ذيل مييكي از   7-3

 بنيان صالحيت به عنوان شركت دانشثبت شركت و احراز  -

 ( يا خدمات ارزش افزودهPrototypeتوليد محصول اوليه ) -

 هاي پيشرفته به كشورفناوري وانتقال دانش  -

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

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

 تسهيل در روند دريافت تسهيالت از محل صندوق نوآوري و شكوفايي  2-4-7

 هاي پژوهشي و صنعتي ذيربط تسهيل ارتباطات با مراكز و سازمان 3-4-7

 ي تخصصي همكارهاتامين محل استقرار توسط مراكز و پايگاه 4-4-7

 ي تخصصي همكارهاگذاري توسط پايگاهارائه خدمات مشاوره توسعه كسب و كار و سرمايه 5-4-7

 هاگذاري در شركت به صورت توافقي توسط مراكز و پايگاهسرمايه 6-4-7

توسعه  ندوقصريق همكار نيستند، حمايت مالي از طتخصصي هاي اههايي كه عالقمند به استقرار در پايگشركت :8تبصره 

 پذيرد. نظارت ايشان صورت ميو تحت قوانين و صادرات و تبادل فناوري 

 فناور هايشرکت اشتغال درحمایت از  -8 ماده

 بايست از شرايط زير برخوردار باشند:متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از اين حمايت مي 8-1

 جدول ارزيابي بر اساس 200متقاضيان در صورت كسب حداقل امتياز  8-1-1

ي همكار ايگاه تخصصهاي علمي و فناورانه توسط پينه و تواناييز شرايط با توجه به پيشاز بين داوطلبان حائگزينش نهايي  8-2

 شود.انجام مي

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

 تومان 000/000/5تا سقف  به صورت ماهانه نيمي از حقوق متقاضياناختصاص  8-3-1
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 باشد.ماه مي 12مدت زمان استفاده از اين حمايت حداكثر  4-8

 همكار و تاييد مركز درخواست مستقيم رئيس پايگاه تخصصيدر صورت  :9ره تبص

 مشاورمربی و به عنوان  مراکز نوآوري و شتابدهنده با همكاريحمایت از  -9ماده 

 ر باشند:از شرايط زير برخوردا كشور براي استفاده از اين حمايت بايدمتخصصان ايراني خارج از  9-1

هاي معتبر در شركت كارشناسي ارشد به باال در صورت برخورداري از سابقه فعاليت آموختگان دورهدانش 9-1-1

 جدول ارزيابي بر اساس 200كسب حداقل امتياز  بين المللي و

گاه ه توسط پايلمي و فناورانع اجرايي، هايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايياز بين داوطلبان حائگزينش نهايي  9-2

 شود.ام ميتخصصي همكار انج

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي 3-9

 تومان 000/000/5تا سقف  به صورت ماهانه نيمي از حقوق متقاضياناختصاص  9-3-1

  باشد.ماه مي 12مدت زمان استفاده از اين حمايت حداكثر  4-9

 حمایت نظام وظیفه تخصصی -10ماده 

 بر اساس امتياز 180كسب حداقل رشناسي ارشد، با كا و امتياز 300كسب حداقل با آموختگان دوره دكتري، دانش 1-10

 توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند.مي جدول ارزيابي

 ي خارج ازآموختگان هريک از مراكز آموزش عالي، پژوهش و فناورمدارک تحصيلي خارج از كشور دانش :10ره تبص

 .داشته باشتحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را د تاييديه وزارت علوم، دبايكشور 

اجراي »و « دوره آموزش نظامي»بر وظيفه خود را، مشتمل ، دوره خدمت نظاممركزاين تسهيالت با معرفي  متقاضيان 10-2

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

 .شوديهاي اين بند، بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلّح تعيين مموضوع و مكان اجراي طرح :11 تبصره

 است ترازهم مشموالن ساير وظيفهنظام رسمي دوره از نيمي با برابر حداقل تخصصي وظيفهنظام خدمت دوره زمان :12 تبصره

 .شودمي تعيين طرح اجراي زمان مدت براساس كه

مركز  المانع جهت استخدام ازبا اخذ گواهي ب خدمت، پايان كارت دريافت از قبل مجازند نامهشيوه اين متقاضيان :13 بصرهت

 .درآيند استخدام به نظامي غير هايدستگاه درنخبگان نيروهاي مسلح 

 مسلّح نيروهاي تادكلّس تمقررا با مطابق تخصصي، وظيفهنظام دوره و بيمه خدمات درماني در حقوق پرداخت :14 تبصره

 .پذيردمي صورت

 مسكنوام خرید یا ساخت تسهیالت  -11ماده 

 200كسب حداقل با  ش آموختگان كارشناسي ارشددان و امتياز 300كسب حداقل آموختگان دوره دكتري با دانش 11-1

 توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند.مي جدول ارزيابي بر اساس امتياز

 ميزان وام و شرايط تخصيص آن مطابق با ابالغ بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران است. :15ه تبصر

 مسكن ودیعهتسهیالت  :12ماده 

هاي شگاههيات علمي يكي از دانعضو كه  برتر بر اساس نظام ارزيابي تحقيقاتي هدانشگاه و موسس 100آموختگان دانش 12-1

 استفاده نمايند. توانند از اين تسهيالتمي ،كشور باشند
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 د.خواهند نموميليون تومان جهت وديعه مسكن به صورت وام دريافت  100تا سقف  متقاضيان 12-2

 مرکز تعهدات : 13ماده 

 برنامهاد اساس مف عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همكار بربررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه تخصصي همكار و  1-13

مكار ههاي تخصصي و ارجاع آن به پايگاه international.bmn.irت شده در سامانه هاي ثببررسي درخواست 2-13

 درصورت كسب امتياز الزم و تاييد اوليه

 هاي ارايه شدهرساني در مورد حمايتاطالع 3-13

 نامهينآيمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد أت 4-13

بر  رـبرت تحقيقاتي و موسسه دانشگاه 100 انـآموختگدانش ه،ـوراناـفن هايفعاليترش ـگستحمايت از  هدف با :16ره تبص

 يزن فناور هايشركت در اشتغال يا نوپا شركت تاسيس حمايت از ،پسادكتري دوره اتمام از پس توانندميابي ـاساس نظام ارزي

ري به ، همكاي، فرصت مطالعاتيدكترهاي دوره پساحمايت ي ازتوانند صرفا يک مرتبه از يكمي متقاضيان ساير .نمايند استفاده

نوان به ع ابدهندهمراكز نوآوري و شت با فناور و همكاري ايههاي فناورانه، اشتغال در شركتمعين، فعاليت و مدعو استاد عنوان

 استفاده نمايند. مربي و مشاور

 همكارپایگاه تخصصی  تعهدات :14 ماده

صورت ب تقاضيما شترک بو فناوري م يهاي پژوهشبرنامه گاه جهت تعريفپاي پژوهشي هايها و اولويتيتبيين ظرفت 14-1

  ساالنه

 ي تعييني ارزياببا توجه به معيارها براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي تقاضيمبررسي مدارک و مصاحبه با  14-2

رجاع پرونده متقاضي از ااز تاريخ  زرو 20حداكثر ظرف پايگاه و اعالم نتيجه نهايي بررسي به متقاضي و پايگاه شده از سوي 

 زركسوي م

 حمايتي  تسهيالتز اجهت استفاده  مركزبه ي و قراردادهمراه با  تقاضيمكارگيري نامه درخواست به ئهارا 14-3

 برنامهدر  ركزمبه  متقاضيميزبان استاد عنوان  به همكاري صتخص علمي پايگاهمعرفي يک نفر از اعضاي هيئت 41-4

 يدكترپسا

ت رفاهي ه، امكاناتابخانك، دسترسي به فراهم كردن كليه امكانات مورد نياز مانند فضاي استقرار و امكانات آزمايشگاهي 14-5

 رر پايگاه تخصصي همكافعاليت وي ددر مدت  متقاضيهاي پژوهشي براي انجام فعاليت ...و ورزشي، كارت تردد و 

 ركزبه م متقاضيي همكاره گزارش نهايي پس از اتمام ئارا 14-6

 رزيابيو نتيجه ا مخاطبان تعداد ،هاي برگزار شده شامل موضوع، زمان، محلها و كارگاهارائه گزارش سخنراني 41-7

 مناسب ايو پيگيري روند اجر ترکجهت همكاري مش برنامهمند به موضوع و عالقه تام االختيار معرفي يک نماينده 14-8

  در پايگاه برنامه

 متقاضییید و ثبت نام أرآیند درخواست، تف: 15 ماده

  تقاضيمر مدارک الزم توسط ه پروپوزال اوليه، رزومه و سايئو ارا برنامهنام شركت در پركردن فرم ثبت 15-1

 فناوري لمللي علم ومركز تعامالت بين ا در صورت تاييد اوليه ارجاع به پايگاه تخصصي همكار توسط ارزيابي و 15-2

 همكارتوسط پايگاه تخصصي  تقاضيمپذيرش و ارزيابي  15-3

 ركزبه م همكاراز جانب پايگاه تخصصي متقاضي  باو قرارداد همكاري ارسال نامه موافقت  15-4
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 مركزتوسط  تأمين منابع الزم 15-5

 : مدت زمان اجرا16ماده 

 تز پايان مدمديد آن پس اتعتبار است و سال داراي ا دومدت  به نامهينآياين هاي تخصصي همكار براساس قرارداد با پايگاه

 پذير است.، با توافق طرفين امكانبا توجه به عملكرد پايگاه

 :  حل اختالف17ماده 

ره گو و مذاكيق گفتدرصورت بروز اختالف ميان طرفين در مورد هر يک از مفاد قرارداد و اجراي آن، ابتدا موضوع از طر

 رياست علمي و فناوري اداره كل حقوقي و مجلس معاونتاين صورت نظر  شود و در غيرميان طرفين حل و فصل مي

 الخطاب است.جمهوري در موضوع مورد اختالف فصل

 : تصویب و اجرا18ماده  

 د.باشاالجرا ميالزم 01/01/1398 تاريخ ازتبصره  16ماده و  18مشتمل بر يک مقدمه،  آيين نامهاين 

 

 

 

 

 


