اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،و اﻳﺪهﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨني اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﺮاين ﻏريﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن اﻳﺠﺎد ﺳﺎز و ﻛﺎری ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﻏريﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪل ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺘﺨﺐ داﺧﻠﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺤﻮه ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
آﻏﺎز ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﱰک در ﻗﺎﻟﺐ دوره ﭘﺴﺎدﮐﱰا ،اﻧﺠﺎم ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ داﺧﻠﯽ
اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺠﺎد ﴍﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ منﻮدن ﴍاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،روشﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﻘﯿﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره دﮐﱰا از ﻳﻜﯽ از  ٤٠٠داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﯾﻜﯽ از  ٤٠٠داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ،ﻣﺸﺎور و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﻛﺰ و ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری ﺧﺎرﺟﯽ

ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪinternational.bmn.ir :

ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ رزوﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﮑﺎر )  ٥روز(
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ،ﺑﺮرﺳﯽ وارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﮑﺎر) ٢٠روز(

post
docs

ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﺳﺎل )ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﻳﮏ(

ﻣﺒﻠﻎ دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری
اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ،و ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺘﯽ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت  ٦ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل
ﻣﺒﻠﻎ دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ،و ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری

”“Adjunct Professor
ﻛﻤﻚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺘﯽ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻛرث  ٣ﻣﺎه
ﺗﺄﻣني ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪ

ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٣٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  +اﻫﺪاء ﻫﺪﻳﻪای ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ)(Honorarium

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﴍﮐﺖ در ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﻳﺲ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
اراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﻴﻞ و ارﺗﻘﺎء ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ذﻳﺮﺑﻂ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٥ﺳﺎل ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺸﻮر
آزاد ﺑﻮدن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ارز از ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎرك ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﯽ
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﯽ ورود و ﺻﺪور ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه

ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋهای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎموﻇﯿﻔﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و درﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﴎﺑﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوژه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،و اﻳﺪهﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و
ﻫﻤﭽﻨني اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﻏريﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎ
ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

i n t e r n a t i o n a l . b m n . i r

بسمهتعالی

آییننامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
سال 1400
مقدمه
در راستاي نيل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمي كشور و بهرهگيري از ذخاير علمي و حرفهاي سرمايه انساني خارج از
كشور ،برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور به منظور انتقال دانش ،تجربه و ايدههاي فناورانه به
داخل توسط معاونت توسعه روابط علمي و سرمايه انساني مركز تعامالت بينالمللي علم و فناوري و با همكاري دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،پارکهاي علم و فناوري ،شركتهاي فناور و مراكز نوآوري منتخب كشور به عنوان "پايگاه ميزبان" اجرا مي-
گردد تا در قالب حمايت از انجام پروژههاي تحقيقاتي و فناورانه همچون پسادكتري ،فرصت مطالعاتي ،استاد مدعو و معين،
راهاندازي كسب و كارهاي فناورانه ،اشتغال در شركتهاي فناور ،نظام وظيفه تخصصي و برگزاري سخنراني و كارگاههاي
تخصصي ،به ارتباط موثر متخصص و مراكز علمي و فناوري برگزيده كشور ياري نمايد.
ماده  – 1تعاریف
براي رعايت اختصار ،تعريفهاي ذيل در اين آييننامه رعايت ميشود:
الف -متخصصان ایرانی خارج از کشور :دانشآموختگان ،متخصصان ،كارآفرينان و اساتيد ايراني خارج از كشور كه
در حال حاضر ساكن ايران نيستند يا از تاريخ بازگشت ايشان به كشور بيش از دو سال نگذشته باشد و حداقل به مدت
يک سال خارج از كشور فعاليت نموده باشند.
ب -مرکز :مركز تعامالت بينالمللي علم و فناوري
ج -پایگاه میزبان :دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پارکهاي علم و فناوري ،شركتهاي فناور و مراكز رشد و نوآوري منتخب
كه در طرح حاضر مشاركت ميكنند.
د -نظام ارزیابی :منظور نظام ارزيابي دانشگاه يا موسسات تحقيقاتي برتر است كه بر اساس نظامهاي رتبهبندي Times
( Higher Educationبراي دانشگاهها) و ( Scimagoبراي موسسات تحقيقاتي برتر) انجام ميگيرد .به عنوان مثال
دانشگاهي كه در نظام رتبهبندي  ،Times Higher Educationرتبه پايينتر از  100داشته باشد ،در اين آييننامه جز
 100دانشگاه برتر محسوب ميشود.
ه -دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد :فارغالتحصيالن دوره كارشناسي ارشد يا دورههاي معادل آن همچون
"دكتري حرفهاي"
و -دانشآموختگان دوره دکتري :فارغالتحصيالن دوره دكتري تخصصي يا دورههاي معادل آن همچون «تخصص
باليني ،تخصص پزشكي و فوق تخصص»
ز -اساتید :اساتيد ايراني شاغل در يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي خارج از كشور با مرتبه علمي استاد تمام ،دانشيار
يا استاديار
1

ح -کارآفرینان :متخصصان ايراني خارج از كشور داراي حداقل دو سال سابقه فعاليت در شركتهاي فناور خارج از كشور
با سمت كارشناس ،مشاور ،محقق بخش تحقيق و توسعه ( )R&Dيا مدير در يكي از مؤسسات يا شركتهاي شاخص
علمي ،فناوري ،پژوهشي و صنعتي خارج از كشور و افراد داراي تجربه راه اندازي كسب و كار
ماده  -2اهداف
 1-2استفاده از ظرفيت علمي و حرفهاي متخصصان ايراني خارج از كشور در مراكز علمي ،فناوري و صنعتي كشور
 2-2ترغيب ،تسهيل و ايجاد انگيزه براي بازگشت متخصصان ايراني خارج از كشور
 3-2ارتقاي سطح علمي و حرفهاي پايگاه ميزبان
 4-2فراهم نمودن شرايط مناسب جهت توسعه فناوريهاي نوظهور و پيشرفته در كشور
 5-2فراهم نمودن شرايط انتقال مهارتها ،روشها و قابليتهاي خدماتي نوين توسط متخصصان ايراني خارج از كشور به
داخل
 6-2كمک به تاسيس شركتهاي فناور در حوزههاي فناوري پيشرفته
ماده  -3حمایت دوره پسا دکتري
 1-3متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از حمايت پسا دكتري بايد ،يكي از شرايط زير را دارا باشند:
 1-1-3دانشآموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  100بر اساس نظام
ارزيابي
 2-1-3دانشآموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  101تا  400بر اساس نظام
ارزيابي و با كسب حداقل 300امتياز بر اساس جدول ارزيابي (پيوست شماره )1
 3-1-3متقاضياني كه دوره پسادكتري خود را به مدت حداقل يک سال در يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي
برتر با رتبه  1تا  150بر اساس نظام ارزيابي گذراندهاند در صورت كسب حداقل  300امتياز بر اساس جدول ارزيابي
(پيوست شماره )1
 4-1-3متقاضياني كه دوره تكميلي تخصصي Fellowship/خود را به مدت حداقل يک سال در يكي از دانشگاهها
يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  150بر اساس نظام ارزيابي گذراندهاند با كسب حداقل  300امتياز بر اساس
جدول ارزيابي (پيوست شماره )1
 5-1-3متقاضياني كه دوره فرصت مطالعاتي خود را به مدت حداقل يک سال در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات
تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  100بر اساس نظام ارزيابي گذراندهاند و هزينههاي دوره حداقل به مدت  6ماه توسط
دانشگاه مقصد پرداخت شده است با كسب حداقل  300امتياز بر اساس جدول ارزيابي (پيوست شماره )1
 6-1-3دانشآموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه باالي  400بر اساس نظام
ارزيابي ،پس از درخواست مستقيم رئيس پايگاه ميزبان و در صورت كسب حداقل  400امتياز بر اساس جدول ارزيابي
(پيوست شماره )1
تبصره :1دوره پسادكتري متقاضيان مشمول بند  ،6-1-3صرفا در صورت توليد محصول در پروژه ،قابل تمديد ميباشد.
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 2-3گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط ،با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمي-پژوهشي و بر اساس پروپوزال تحقيقاتي
توسط پايگاه ميزبان انجام ميشود.
 1-2-3گزينش نهايي متقاضيان حوزه علوم انساني كه در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد از يكي از دانشگاههاي
دولتي داخل كشور فارغ التحصيل شدهاند در صورت كسب  200امتياز بر اساس جدول ارزيابي (پيوست شماره  ،)1با
توجه به تواناييهاي علمي-پژوهشي و بر اساس پروپوزال تحقيقاتي توسط پايگاه ميزبان انجام ميشود.
 3-3حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 1-3-3مدت زمان قرارداد  14ماه است.
 2-3-3اختصاص مبلغ ماهانه  10/500/000تومان (معادل حقوق ماهانه استاديار پايه يک دانشگاه تهران) به صورت
ناخالص پس از كسر كسورات قانوني (ماليات) جهت پرداخت حقوق
 3-3-3اختصاص مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان پاداش متناسب با تعداد ماه قرارداد در بهمن ماه سال  1400به
صورت قطعي و بدون كسر ماليات
 4-3-3اختصاص مبلغ تا سقف  50ميليون تومان به عنوان اعتبار پژوهشي وابسته به پروپوزال محقق
تبصره  :2پایگاه میزبان موظف است گزارش پروژه ،دستاوردها و نتایج حاصل شده و موارد هزینه کرد اعتبار را در
پایان قرارداد طی نامه رسمی به مرکز اعالم نماید.

تبصره  :3اعتبار پژوهشي بايد صرفا در جهت پیشبرد اهداف پروژه دوره پسادکتري و در زمينههايي از قبيل خريد
مواد ،قطعات ،تجهيزات رايانهاي ،تجهيزات آزمايشگاهي ،هزينه نيروي انساني ،سفرهاي مرتبط با انجام پروژه و  ...هزينه گردد
و امكان تخصيص گرنت براي تجهيز موارد ساختماني و ساير مواردي كه به دور از اهداف اصلي پروژهي پسادكتري ميباشد
براي پايگاه ميزبان وجود ندارد .موارد هزینهکرد باید مورد تایید و موافقت محقق ،استاد میزبان و پایگاه میزبان
باشد.
تبصره  :4لوازم خريداريشده با استفاده از اعتبار پژوهشي از جمله لپتاپ متعلق به پايگاه ميزبان بوده و پس از اتمام قرارداد
محقق ،در اختيار محققين بعدي برنامه قرار خواهد گرفت.
 5-3-3اختصاص كمک هزينه سفر جهت حضور در كنفرانسهاي بينالمللي معتبر يا سفر مرتبط با موضوعات پروژه
با تاييد پايگاه ميزبان به عنوان اعتبار پژوهشي سفر خارجي بر اساس جدول ذيل؛
جدول 1
نوع هزينه

بليط پرواز تا  2ساعت

بليط پرواز تا  5ساعت

بليط پرواز تا  8ساعت

بليط پرواز بيش از  8ساعت

مبلغ حمايتي

 9ميليون تومان

 15ميليون تومان

 21ميليون تومان

 30ميليون تومان

تبصره  :5ساعت پروازي ،ساعات اقامت فرودگاهي را شامل نميگردد و صرفا براي يک مسير در نظر گرفته ميشود.
 6-3-3تامين موارد زير براي متقاضي توسط پايگاه ميزبان انجام ميگيرد:
• فضاي استقرار و كامپيوتر شخصي مناسب
• دسترسي به آزمايشگاه و كتابخانه

• صدور كارت شناسايي و كارت ويزيت
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• دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي
 7-3-3اختصاص تخفيف  90درصد تا سقف  5ميليون تومان اعتبار ويژه متخصصان ايراني خارج از كشور جهت
استفاده از خدمات شبكه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي كشور( )labsnet.irو بهرهمندي از طرحهاي عمومي
ويژه پژوهشگران پسادكتري كه توسط شبكه آزمايشگاهي در هر فصل از سال برقرار ميگردد( .پيوست شماره )4
 8-3-3براي هر متقاضي در  14ماه 35 ،روز مرخصي استحقاقي در نظر گرفته ميشود .همچنين  1ماه مرخصي جهت
انجام فرآيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغليابي متقاضي با هماهنگي پايگاه ميزبان در نظر گرفته شده است.
 9-3-3اختصاص مبلغ  1/000/000تومان به ازاي جذب هر متقاضي پسادكتري به پايگاه ميزبان جهت پرداخت
هزينههاي جاري
 10-3-3تامين هزينه بيمه پايه (حرف و مشاغل آزاد) كه به ميزان  450هزار تومان در حقوق ماهانه محقق در نظر
گرفته شده است و متقاضي ميبايست شخصا نسبت به پرداخت آن (با حداقل دستمزد و نرخ  18درصد) در وجه تأمين
اجتماعي اقدام نمايد( .پيوست شماره )5
 11-3-3ارائه بيمه تكميلي متقاضي و افراد تحت تكفل توسط مركز در تمام مدت قرارداد .براي دريافت اين حمايت
متقاضي ميبايست بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و جاري شدن بيمه پايه ،نسبت به ثبت درخواست بيمه تكميلي اقدام نمايد.
(پيوست شماره )5
 4-3تمديد قرارداد متقاضيان در صورت احراز يكي از شرايط ذيل به مدت حداكثر ده ماه براي رشتههاي علوم پايه و علوم
پزشكي و شش ماه براي ساير رشتهها امكان پذير خواهد بود:
 فايلينگ حداقل يک پتنت معتبر بينالمللي ايفاي نقشي مؤثر در يک پروژه كاربردي منجر به توليد محصول (با تقاضاي پايگاه ميزبان و ارائه ادله به مركز) ايفاي نقشي مؤثر در تعريف پروژه منجر به ايجاد ارتباط دانشگاه و صنعت (با ارائه مدارک قرارداد با صنعت به مركز) همكاري با اساتيد برنده جايزه نوبل در پروژه پسادكتري انتشار كتاب در انتشارات بينالمللي معتبر مرتبط با موضوع پروژه پسادكتري پذيرش مقاله در نشريات معتبر بينالمللي (حداقل يک نشريه  Q1و بيشتر يا دو نشريه  )Q2مرتبط با موضوع پروژهپسادكتري
تبصره  :6متقاضي ميبايست درخواست تمديد قرارداد را به همراه ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده طي دوره پسادكتري و
دستاوردهاي دوره و برنامه پيش بيني شده براي انجام در دوره تمديد ،ارسال نمايد.
تبصره  :7در صورت تمديد قرارداد ،از ميان حمايتهاي بند  ،3-3موارد  2-3-3و  3-3-3و  6-3-3همچنان فراهم خواهد
بود .در رابطه با بند  8-3-3نيز در ازاي  6ماه تمديد قرارداد 15 ،روز مرخصي استحقاقي و در ازاي  10ماه تمديد قرارداد22 ،
روز مرخصي استحقاقي امكانپذير است .در رابطه با حمايتهاي بند  5-3-3 ،4-3-3و  7-3-3نيز در صورت عدم استفاده از
تمام يا بخشي از آنها در مدت زمان  14ماه ،اعتبار مذكور در زمان تمديد قرارداد قابل استفاده خواهد بود.
 5-3انتخاب اساتيد ميزبان بر اساس اولويتهاي علمي و فناورانه توسط پايگاه ميزبان يا به درخواست دانشآموخته و با رعايت
قوانين داخلي پايگاه ميزبان انجام خواهد شد.
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 6-3پايگاه ميزبان نميتواند تدريس بيش از  6واحد درسي را در طول مدت قرارداد از محقق درخواست نمايد و تمركز
فعاليت محقق بر روي انجام پروژه پژوهشي خواهد بود.
ماده  -4حمایت دوره فرصت مطالعاتی
 1-4متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از حمايت دوره فرصت مطالعاتي بايد يكي از شرايط زير را دارا باشند:
 1-1-4دانشآموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  150بر اساس نظام
ارزيابي همراه با سابقه دوره پسادكتري در يكي از  150دانشگاه برتر و كسب حداقل  500امتياز از جدول ارزيابي
(پيوست شماره )1
 2-1-4اساتيد دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  400بر اساس نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت
در خارج از كشور با كسب  300امتياز از جدول ارزيابي (پيوست شماره )1
 2-4گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط ،با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمي-پژوهشي و بر اساس پروپوزال تحقيقاتي
توسط پايگاه تخصصي همكار انجام ميشود.
 3-4حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 1-3-4مدت زمان استفاده از اين حمايت  3تا  12ماه است.
تبصره  :8در صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه ميزبان و با تاييد مركز ،امكان تمديد مدت زمان استفاده از اين حمايت
تا  6ماه امكانپذير است.
 2-3-4اختصاص مبلغ ماهانه  10/500/000تومان (معادل حقوق ماهانه استاديار پايه يک دانشگاه تهران) پس از كسر
كسورات قانوني به متقاضيان مشمول شرايط بند 1-1-4
 3-3-4اختصاص مبلغ ماهانه معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران و پس از
كسر كسورات قانوني به متقاضيان مشمول شرايط بند 2-1-4
 4-3-4اختصاص اعتبار پژوهشي و فناوري تا سقف  60/000/000تومان متناسب با مدت دوره و نوع پروژه براي هر
متقاضي.
 5-3-4تامين هزينه بيمه پايه (حرف و مشاغل آزاد) كه به ميزان  450هزار تومان در حقوق ماهانه محقق در نظر گرفته
شده است و متقاضي ميبايست شخصا نسبت به پرداخت آن (با حداقل دستمزد و نرخ  18درصد) در وجه تأمين اجتماعي اقدام
نمايد( .پيوست شماره )5
 6-3-4ارائه بيمه تكميلي متقاضي و افراد تحت تكفل توسط مركز در تمام مدت قرارداد .براي دريافت اين حمايت
متقاضي ميبايست بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و جاري شدن بيمه پايه ،نسبت به ثبت درخواست بيمه تكميلي اقدام نمايد.
(پيوست شماره )5
 7-3-4اختصاص كمک هزينه سفر به كشور بر اساس جدول شماره 1؛ اين حمايت ،اقامت فرودگاهي را شامل
نميگردد و صرفا براي يک مسير در نظر گرفته ميشود.
تبصره  :9اساتيد دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر حداكثر  2مرتبه ميتوانند از كمک هزينه سفر در دو سال مختلف
استفاده كنند.
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 8-3-4اختصاص مبلغ ماهيانه تا سقف  5/000/000تومان جهت كمک هزينه اقامت در صورت نياز متقاضي با ارائه
اسناد مربوطه (اجاره نامه معتبر)
 9-3-4تامين موارد زير براي متقاضي كه توسط پايگاه ميزبان انجام ميگيرد:
• فضاي استقرار و كامپيوتر شخصي
• دسترسي به آزمايشگاه و كتابخانه

• صدور كارت شناسايي و كارت ويزيت
• دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي
ماده  -5حمایت از همكاري به عنوان استاد مدعو و معین
 1-5متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از حمايت همكاري به عنوان استاد مدعو و معين بايد شرايط زير را دارا
باشند:
 1-1-5اساتيد دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  400بر اساس نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت
در خارج از كشور با كسب  300امتياز از جدول ارزيابي (پيوست شماره )1
 2-1-5دانشآموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  50بر اساس نظام
ارزيابي همراه با سابقه دوره پسادكتري در يكي از  50دانشگاه برتر و كسب حداقل  400امتياز از جدول ارزيابي
(پيوست شماره )1
 2-5گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط ،با توجه به پيشينه ،تواناييهاي علمي-پژوهشي و سابقه تدريس در
دانشگاههاي معتبر خارج از كشور توسط پايگاه تخصصي همكار انجام ميشود.
 3-5حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 1-3-5مدت زمان استفاده از اين حمايت  1تا  12ماه است.
تبصره  :10در صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه ميزبان و با تاييد مركز ،امكان تمديد مدت زمان استفاده از اين
حمايت تا  6ماه امكانپذير است.
 2-3-5اختصاص مبلغ ماهانه معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران پس از
كسر كسورات قانوني جهت پرداخت حقوق و مزايا.
 3-3-5تامين هزينه بيمه پايه (حرف و مشاغل آزاد) كه به ميزان  450هزار تومان در حقوق ماهانه محقق در نظر گرفته
شده است و متقاضي ميبايست شخصا نسبت به پرداخت آن (با حداقل دستمزد و نرخ  18درصد) در وجه تأمين
اجتماعي اقدام نمايد( .پيوست شماره )5
 4-3-5ارائه بيمه تكميلي متقاضي و افراد تحت تكفل توسط مركز در تمام مدت قرارداد ،براي دريافت اين حمايت
متقاضي ميبايس ت بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و جاري شدن بيمه پايه ،نسبت به ثبت درخواست بيمه تكميلي اقدام نمايد.
(پيوست شماره )5
 5-3-5اختصاص كمک هزينه سفر به كشور بر اساس جدول شماره 1؛ اين حمايت ،اقامت فرودگاهي را شامل
نميگردد و صرفا براي يک مسير در نظر گرفته ميشود.
تبصره  :11اساتيد حداكثر  3مرتبه ميتوانند از كمک هزينه سفر در سه سال مختلف استفاده كنند.
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 6-3-5اختصاص مبلغ ماهيانه تا سقف  5/000/000تومان جهت كمک هزينه اقامت درصورت نياز متقاضي با ارائه
اسناد مربوطه (اجاره نامه معتبر)
 7-3-5در صورت ارائه دروس به صورت مجازي توسط اساتيد خارج از كشور ،تسهيالت به ازاي هر ترم تحصيلي
به شكل زير قابل پرداخت ميباشد:
جدول 2
درجه

دانشيار

استاديار

استاد تمام

پرداخت به ازاي هر ساعت 150تا  250هزار تومان  200تا  300هزار تومان  250تا  350هزار تومان
 10ميليون تومان

مبلغ ثابت

ماده  -6حمایت از برگزاري سخنرانی و کارگاههاي تخصصی
 1-6متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از حمايت برگزاري سخنراني و كارگاههاي تخصصي ميبايست يكي از
شرايط زير را دارا باشند:
 1-1-6دانشآموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  150بر اساس نظام
ارزيابي
 2-1-6اساتيد دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  400بر اساس نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت
در خارج از كشور
 3-1-6ساير متقاضيان در صورت كسب حداقل  300امتياز بر اساس جدول ارزيابي (پيوست شماره )1
 2-6گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط ،با توجه به پيشينه ،تواناييها و بر اساس موضوع و خالصه سخنراني يا كارگاه
توسط پايگاه تخصصي همكار انجام ميشود.
تبصره  :12افراديكه درخواست بهرهمندي از حمايتهاي آموزشي و پژوهشي يا فناورانه ايشان مورد تاييد قرار گرفته يا از
حضور ايشان در كشور بيش از  3ماه گذشته است ،امكان استفاده از حمايت سخنراني و كارگاههاي تخصصي را ندارند.
 3-6حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 1-3-6در صورت برگزاري كارگاههاي تخصصي در واحدهاي دانشگاهي و پژوهشگاهي پرداخت كمک هزينه
سفر مطابق با جدول  1صورت ميپذيرد.
تبصره  :13مدت زمان كارگاه تخصصي  3تا  15ساعت ميباشد.
 2-3-6در صورت برگزاري سخنراني در واحدهاي دانشگاهي و پژوهشگاهي ،پرداخت كمک هزينه سفر معادل%50
جدول  1صورت ميپذيرد.
 3-3-6در صورت ارائه سخنراني و كارگاه به صورت مجازي ،تسهيالت تا سقف  11ميليون تومان قابل پرداخت
ميباشد.
تبصره  :14ميزان پرداخت سخنراني مجازي  3ميليون تومان ميباشد.
مدت زمان كارگاه تخصصي مجازي  3تا  15ساعت بوده و پرداخت به ازاي حداقل  3ساعت  5ميليون تومان و به ازاي هر
ساعت بيشتر  500هزار تومان ميباشد.
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 4-6پايگاه ميزبان موظف است شرايط برگزاري كارگاه يا ارائه سخنراني در محيط تخصصي مناسب و با حضور دست
اندركاران علمي و حرفهاي مرتبط را فراهم نمايد.
ماده  -7حمایت از فعالیتهاي فناورانه -تاسیس شرکتهاي نوپا
 1-7متخصصان ايراني خارج از كشور داراي حداقل دو سال سابقه فعاليت در شركتهاي فناور خارج از كشور با سمت
كارشناس ،مشاور ،محقق بخش تحقيق و توسعه ( )R&Dيا مدير در يكي از مؤسسات يا شركتهاي شاخص علمي ،فناوري،
پژوهشي و صنعتي خارج از كشور و افرادي كه داراي تجربه راه اندازي كسب و كار هستند ،ميتوانند از اين حمايت استفاده
نمايند.
 2-7دانشآموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  150بر اساس نظام ارزيابي
 3-7دانشجويان سال آخر دوره دكتري يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  50بر اساس نظام ارزيابي
تبصره  :15امكان انجام فعاليت فناورانه از خارج از كشور براي متقاضي وجود دارد.
متقاضياني كه از خارج از كشور قصد مديريت پروژه را دارند براي انعقاد قرارداد ميبايست يک نماينده به پايگاه ميزبان
معرفي نمايند و در پروپوزال ارائه شده اعضاء تيم را معرفي كنند.
 4-7گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط ،با توجه به پيشينه ،تواناييها و بر اساس طرح كسب و كار فناورانه ،توسط
مركز و پايگاه ميزبان انجام ميشود.
 5-7يكي از موارد ذيل ميبايست توسط پايگاه ميزبان بهعنوان خروجي طرح فناورانه در پايان قرارداد به مركز ارائه گردد:
 ثبت شركت و احراز صالحيت به عنوان شركت دانشبنيان توليد محصول اوليه ()Prototype 6-7پروپوزال تأسيس شركت نوپا ميبايست شامل معرفي طرح ،تيم اجرايي ،خروجي مورد انتظار ،جدول زمانبندي اجرا و
جدول هزينههاي اجراي طرح باشد.
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فرايند اجرا :متقاضي به هنگام ثبت نام اوليه ميبايست از بين پايگاههاي ميزبان 3 ،پايگاه را انتخاب نمايد.

 مشخصات پايگاهها و امتياز هر كدام در سامانه در دستتترس متتيباشتتد .در صتتورت نيتتاز كارشناستتان مركتتز متتيتواننتتدراهنمايي الزم در خصوص انتخاب پايگاه ميزبان را به متقاضي ارائه نمايند.
 درخواست حداكثر طي  10روز از طرف مركز مورد بررسي اوليه قرار ميگيرد و در صورت تأييد اوليه درخواست ازطرف مركز به پايگاههاي ميزبان ارسال ميشود.
 پايگاههاي ميزبان در صورت تمايل با متقاضي تماس حاصل نموده و جزئيتتات طتترح و شتترايط همكتتاري در جلستتاتحضوري بين متقاضي و پايگاه ميزبان مورد بررسي قرار ميگيرد .بررسي و تأييد پروپوزال از نظر فني و قابليت اجرا به
عهده پايگاه ميزبان ميباشد.
 پايگاه ميزبان ميبايست حداكثر در  20روزكاري در خصوص تأييد يا رد درخواست متقاضي تصميم الزم را اتخاذ وحتما وضعيت جديد درخواست متقاضي (شروع همكاري يا انصراف از همكاري) را در سامانه ثبت نمايد.
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در صورت توافق با يكي از پايگاههاي ميزبان ،قرارداد بين متقاضي و پايگاه ميزبان با جزئيات ذيل ميبايست منعقد
گردد:
حمايت مالي تا سقف  200/000/000تومان جهت هزينههاي راهاندازي كسب و كار
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فرايند پرداخت:
 پرداخت ميزان  30درصد مبلغ اعتبار به عنوان پرداخت مرحله اول بدون نیاز به ارائه پیش فاکتور بالفاصله بعد ازانعقاد قرارداد در وجه متقاضي انجام ميشود.
-

مابقي اعتبار حداكثر در دو مرحله در ازاي دريافت رسید يا فاكتور موارد هزينهكرد جهت پرداخت حقوق اعضاء

تیم ،خريد تجهيزات ،مواد اوليه ،محل استقرار و ساير موارد در وجه متقاضي پرداخت ميگردد.
-

پایگاه میزبان مجاز نمیباشد هیچگونه مبلغی را بابت بیمه کسر نماید.

-

طبق قانون مالیاتهاي مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ،باب اول اشخاص مشمول مالیات ،ماده  ،2بند 2
پایگاه میزبان مجاز نمی باشد هیچگونه مبلغی را بابت مالیات کسر نماید( .دستگاههایی که بودجه آنها
توسط دولت تامین میشود مشمول پرداخت مالیاتهاي موضوع این قانون نیستند).

-

پایگاه میزبان مجاز میباشد بابت نظارت به ازاي هر قرارداد تأسیس شرکت مبلغ  10.000.000تومان صرفا
از محل اعتبار برنامه همكاري با متخصصان برداشت نماید.

 تجهيزات خريداريشده با استفاده از حمايت مالي تخصيص يافته ،متعلق به متقاضي ميباشد. در صورتيكه بابت تامين محل استقرار از طرف پايگاه ميزبان هزينهاي درخواست شود با توافق متقاضي ،امكان كسرهزينه از كل مبلغ قرارداد وجود دارد.
تبصره  :16پايگاه ميزبان موظف است اعتبار را به صورت كامل به متقاضي پرداخت نمايد.
 9-7خدماتي است كه پايگاه ميزبان ميتواند به متقاضي ارائه دهد:

• تأمين محل استقرار توسط پايگاه ميزبان در صورت درخواست متقاضي
• ارائه خدمات مشاوره توسعه كسب و كار ،تامين تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي

• سرمايهگذاري در شركت به صورت توافقي توسط پايگاه ميزبان پس از پايان قرارداد
• تسهيل ارتباطات با مراكز و سازمانهاي پژوهشي و صنعتي ذيربط

 10-7در صورت عدم حصول هيچ كدام از خروجيهاي مورد انتظار (ثبت شركت يا توليد محصول اوليه) امكان پرداخت
نهايي به شركت وجود نخواهد داشت.
 11-7گزارش فنی عملكرد شامل موضوعات فني ،تيم اجرايي ،زمان اجراي پروژه ،موارد هزينه كرد و خروجي نهايي كسب
شده حداكثر طي يک ماه پيش از پايان همكاري ميبايست توسط پايگاه ميزبان به مركز تعامالت بينالمللي علم و فناوري
ارسال گردد.
 12-7عدم ارسال گزارشهاي تأسيس شركت ،در تمديد موافقتنامه پايگاه ميزبان مؤثر خواهد بود.
ماده  -8حمایت از اشتغال
 1-8متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از اين حمايت ميبايست شرايط زير را دارا باشند:
 1-1-8دانشآموختگان دوره كارشناسي ارشد و دكتري در صورت كسب حداقل  200امتياز بر اساس جدول
ارزيابي (پيوست شماره )1
 2-8گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمي و فناورانه توسط مركز و پايگاه ميزبان
انجام ميشود.
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 3-8حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 1-3-8مدت زمان استفاده از اين حمايت حداكثر  12ماه ميباشد.
 2-3-8اختصاص نيمي از حقوق متقاضيان به صورت ماهانه تا سقف  6/000/000تومان براي اشتغال در شركتهاي
فناور
 3-3-8اختصاص نيمي از حقوق متقاضيان به صورت ماهانه تا سقف  6/000/000تومان براي اشتغال در مراكز
نوآوري و شتابدهنده به عنوان مربي و مشاور
تبصره  :17مستندات سه ماهه پرداخت بيمه و ماليات توسط پايگاه ميزبان طي نامه رسمي به مركز ارسال گردد.
تبصره  :18در صورت توافق متقاضي با يكي از پايگاههاي همكار ،قرارداد بين متقاضي و پايگاه ميزبان با جزئيات ذيل
ميبايست منعقد گردد:
 مدت زمان قرارداد به مدت يک سال ميباشد.-

کلیه کسورات قانونی و بیمه پایه متقاضی بر اساس رقم درج شده در قرارداد بر عهده پایگاه میزبان می-
باشد.

-

طبق مبلغ درج شده در قرارداد بين متقاضي و شركتهاي فناور يا مراكز نوآوري و شتابدهنده ،نيمي از حقوق
متقاضي تا سقف  6/000/000تومان به صورت ماهانه از طريق مركز تعامالت بينالمللي علم و فناوري در وجه
متقاضي پرداخت ميگردد.

-

پايگاه ميزبان موظف است تصوير قرارداد را طي نامه به مركز تعامالت بينالمللي علم و فناوري ارسال نمايد.

ماده  -9حمایت نظام وظیفه تخصصی
 1-9دانشآموختگان دوره دكتري ،با كسب حداقل  300امتياز و كارشناسي ارشد ،با كسب حداقل  180امتياز بر اساس جدول
ارزيابي (پيوست شماره  )2ميتوانند از اين تسهيالت استفاده نمايند.
تبصره  :19مدارک تحصيلي خارج از كشور دانشآموختگان هريک از مراكز آموزش عالي ،پژوهش و فناوري خارج از
كشور بايد تاييديه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را داشته باشد.
 2-9متقاضيان اين تسهيالت با معرفي مركز ،دوره خدمت نظاموظيفه خود را ،مشتمل بر «دوره آموزش نظامي» و «اجراي طرح
پژوهشي ،فنّاورانه ،فرهنگي يا مشابه آن» ،طي و كارت پايان خدمت دريافت ميكنند.
تبصره  :20موضوع و مكان اجراي طرحهاي اين بند ،بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلّح تعيين ميشود.
تبصره  :21زمان دوره خدمت نظاموظيفه تخصصي حداقل برابر با نيمي از دوره رسمي نظاموظيفه ساير مشموالن همتراز است
كه براساس مدت زمان اجراي طرح تعيين ميشود.
 3-9متقاضيان اين شيوهنامه مجازند قبل از دريافت كارت پايان خدمت ،با اخذ گواهي بالمانع جهت استخدام از مركز نخبگان
نيروهاي مسلح در دستگاههاي غير نظامي به استخدام درآيند.
 4-9پرداخت حقوق و بيمه خدمات درماني در دوره نظاموظيفه تخصصي ،مطابق با مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلّح صورت
ميپذيرد.
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ماده  -10تسهیالت وام خرید یا ساخت مسكن
 1-10اساتيد و دانشآموختگان دوره دكتري با كسب حداقل  300امتياز و دانش آموختگان كارشناسي ارشد با كسب حداقل
 200امتياز بر اساس جدول ارزيابي (پيوست شماره  )1ميتوانند از اين تسهيالت استفاده نمايند.
تبصره  :22ميزان وام و شرايط تخصيص آن مطابق با ابالغ بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران است.
ماده  :11تسهیالت ودیعه مسكن
 1-11دانشآموختگان  100دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي برتر بر اساس نظام ارزيابي با كسب حداقل  300امتياز بر اساس جدول
ارزيابي (پيوست شماره  )1كه عضو هيات علمي يكي از دانشگاههاي كشور باشند ،ميتوانند از اين تسهيالت استفاده نمايند.
 2-11متقاضيان تا سقف  150ميليون تومان جهت وديعه مسكن به صورت وام دريافت خواهند نمود.
ماده  :12حمایت استادیاران جوان
 1 -12متخصصان ايراني خارج از كشور براي استفاده از حمايت استادياران جوان بايد شرايط زير را دارا باشند:
 1-1-12دانشآموختگان دوره دكتري از يكي از دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  150با كسب
حداقل  300امتياز بر اساس جدول ارزيابي (پيوست شماره  )1كه در يكي از مراكز علمي كشور (داراي فراخوان در
وزارت علوم يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي) جذب شدهاند.
 2-1-12اساتيد دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه  1تا  400بر اساس نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام
وقت در خارج از كشور با كسب حداقل  400امتياز بر اساس جدول ارزيابي (پيوست شماره  ،)1كه در يكي از مراكز
علمي كشور (داراي فراخوان در وزارت علوم يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي) جذب شدهاند.
 2-12اختصاص مبلغ  50ميليون تومان به عنوان اعتبار پژوهشي كه به صورت يک مرحلهاي به عضو هيات علمي پرداخت
خواهد شد.
تبصره  :23در پروژههاي شاخص ،با درخواست متقاضي و موافقت مركز ،مبلغ اعتبار پژوهشي تا سقف  70ميليون تومان قابل
افزايش ميباشد.
ماده  :13تعهدات مرکز
 1-13بررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه ميزبان و عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همكار بر اساس مفاد برنامه
 2-13بررسي درخواستهاي ثبت شده در سامانه  international.bmn.irو ارجاع آن به پايگاههاي ميزبان درصورت
كسب امتياز الزم و تاييد اوليه درخواست ظرف  10روز
 3-13اطالعرساني در مورد حمايتهاي ارايه شده
 4-13تأمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد آييننامه
ماده  :14تعهدات پایگاه میزبان
 1-14تبيين ظرفيتها و اولويتهاي پژوهشي پايگاه ميزبان جهت تعريف برنامههاي پژوهشي و فناوري مشترک با متقاضي
بصورت ساالنه
 2-14بررسي مدارک و مصاحبه با متقاضي براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي با توجه به معيارهاي ارزيابي تعيين
شده از سوي پايگاه ميزبان و اعالم نتيجه نهايي بررسي به متقاضي و مركز حداكثر ظرف  20روز از تاريخ ارجاع پرونده
متقاضي در سامانه
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 3-14تغيير وضعيت به موقع درخواستهاي سامانه پس از بررسي (ظرف  20روز )
 4-14ارائه نامه درخواست بهكارگيري متقاضي همراه با قرارداد وي به مركز
 5-14معرفي يک نفر از اعضاي هيئتعلمي پايگاه تخصصي همكار به عنوان استاد ميزبان متقاضي به مركز در حمايت
پسادكتري و فرصت مطالعاتي
 6-14فراهم كردن كليه امكانات مورد نياز مانند فضاي استقرار و امكانات آزمايشگاهي ،دسترسي به كتابخانه ،امكانات رفاهي
و ورزشي ،كارت تردد و  ...براي انجام فعاليتهاي پژوهشي متقاضي در مدت فعاليت وي در پايگاه ميزبان
 7-14تغيير وضعيت متقاضي در سامانه پس از اتمام همكاري با متقاضي
 8-14ارائه گزارش سخنرانيها و كارگاههاي برگزار شده شامل موضوع ،زمان ،محل ،تعداد مخاطبان و نتيجه ارزيابي
 9-14معرفي يک نماينده تام االختيار و پيگير و عالقهمند به موضوع برنامه (رابط) جهت همكاري مشترک و پيگيري روند
اجراي مناسب برنامه در پايگاه ميزبان
 10-14ارائه گواهي پايان دوره به متقاضيان (در صورت نياز متقاضي ،امكان ارائه گواهي پيش از پايان دوره وجود دارد).
 11-14ارائه گزارش فنی نهایی پروژه هاي پژوهشی و فناورانه مطابق فرمت مشخص شده توسط مرکز (تاسیس
شرکت -فرصت مطالعاتی– پسادکتري)
 12-14ارائه گزارش هزینهکرد اعتبار پژوهشی به مرکز مطابق فرمت مشخص شده توسط مرکز

 13-14پايگاه ميزبان موظف است پيش از امضاي قرارداد با متقاضي از وجود اعتبار جهت پرداخت تعهدات مالي قرارداد در
پايگاه اطمينان حاصل نمايد.
تبصره  :24در صورت امضاي قرارداد با متقاضي بدون داشتن اعتبار يا موافقت نامه داراي اعتبار پايگاه ميزبان موظف است تا
زمان تخصيص اعتبار از منابع خود نسبت به تامين تعهدات مالي موافقت نامه اقدام نمايد.
تبصره  :25وظايف رابطين شامل بررسي ،پيگيري و تغيير وضعيت درخواستهاي سامانه ،ارتباط با مركز ،پيگيري و انجام
امور محوله در اسرع زمان ،ارتباط با محقق ،پيگيري امور قرارداد و كليه تعامالت محقق در پايگاه ميزبان ميباشد و بر اين مبنا
عملكرد رابطين به صورت ساالنه ارزيابي ميگردد.
در پايان هر سال و پس از انجام ارزيابي عملكرد توسط مركز ،در صورت داشتن عملكرد مناسب به رابط /رابطين پايگاه ميزبان
پاداش اختصاص مي يابد.
ماده  :15قراردادها
 1-15پايگاه ميزبان موظف است مطابق فايلهاي پيوست نسبت به عقد قرارداد پسادكتري و فرصت مطالعاتي و تاسيس شركت
نوپا با متقاضي اقدام نمايد (پيوست شماره .)3
تبصره  :26در صورت نياز هر پايگاه ميزبان ميتواند با هماهنگي مركز ،بر بخشهاي مختلف قراردادها بيافزايد ولي امكان
حذف مفاد پيشنويس را ندارد.
ماده  :16فرآیند اجرا
 1-16پركردن فرم ثبتنام در سامانه و ارائه پروپوزال اوليه ،رزومه و ساير مدارک الزم توسط متقاضي
 2-16ارزيابي و در صورت تاييد اوليه ارجاع به پايگاه ميزبان توسط مركز
 3-16ارزيابي و پذيرش متقاضي توسط پايگاه ميزبان
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 4-16ارسال نامه موافقت و قرارداد همكاري با متقاضي از جانب پايگاه ميزبان به مركز
تبصره  :27با هدف حمايت از گستترش فعاليتهاي فنتاورانته ،دانشآموختگتان  150دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي برتتر بر
اساس نظام ارزيتابي ميتوانند پس از اتمام دوره پسادكتري ،از حمايت تاسيس شركت نوپا يا اشتغال در شركتهاي فناور نيز
استفاده نمايند.
دانشآموختگتان  150دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي برتتر بر اساس نظام ارزيتابي ميتوانند حداقل یک سال پس از شروع
دوره پسادكتري ،فرصت مطالعاتي و استاد مدعو و حداکثر  6ماه پس از اتمام دوره پسادكتري ،فرصت مطالعاتي و استاد
مدعو براي دريافت حمايت تاسيس شركت نوپا درخواست خود را در سامانه ثبت نمايند.
در صورتيكه محقق درخواست تاسيس شركت نوپا را پیش از گذشت یک سال از شروع دوره پسادكتري ،فرصت
مطالعاتي و استاد مدعو داشته باشد ،انصراف از دوره و استفاده از تسهيالت تاسيس شركت امكان پذير خواهد بود.
دانشآموختگتان  150دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي برتتر بر اساس نظام ارزيتابي ميتوانند پس از پایان دوره پسادكتري،
فرصت مطالعاتي و استاد مدعو يا انصراف از دوره ،حداكثر تا  6ماه براي دريافت حمايت اشتغال در شركتهاي فناور
درخواست خود را در سامانه ثبت نمايند.
ساير متقاضيان ميتوانند صرفا يک مرتبه از يكي از حمايتهاي دوره پسادكتري ،فرصت مطالعاتي ،همكاري به عنوان استاد
مدعو و معين ،تأسيس شركت نوپا و اشتغال در شركتهاي فناور استفاده نمايند.
تبصره  :28امكان استفاده متقاضيان از كليه حمايتهاي دوره پسادكتري ،فرصت مطالعاتي ،همكاري به عنوان استاد مدعو و
معين ،فعاليتهاي فناورانه ،اشتغال در شركتهاي فناور و همكاري با مراكز نوآوري و شتابدهنده به عنوان مربي و مشاور،
همزمان با حمايت نظام وظيفه تخصصي فراهم ميباشد.
تبصره  :29الزم است مدارک و مستندات ارسالي متقاضي صرفا به زبان فارسي يا انگليسي باشد.
تبصره  :30در صورتيكه اطالعات ثبت شده توسط متقاضي خالف واقع باشد كليه حمايتهاي پرداخت شده ،مسترد گرديده
و مطابق قوانين مرتبط اقدام خواهد شد.
ماده  :17تصویب و اجرا
اين آيين نامه مشتمل بر يک مقدمه 17 ،ماده و  30تبصره از تاريخ  1400/01/01الزماالجرا ميباشد.
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