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 تعالیبسمه

 ايراني غیرمقیم دانشمندان و متخصصان همكاري با طرحنامه آئین

 

 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 قال دانش، تجربه، و ايدهاين طرح همکاري به منظور انت ناميده مي شوند( "محقق")كه از اين پس  غيرمقيم

عنوان ........... به وري و با همکاريمعاونت علمي و فناوري رياست جمه الملل و تبادل فناوريمعاونت امور بين توسطكشور 

فرصت  دكتري، پسا هاي علمي و تحقيقاتي همچونگردد تا در قالب حمايت از انجام دوره اجرا مي "همکارپايگاه تخصصي "

هاي ها و كارگاهبرگزاري سخنرانيهاي فناوري كوتاه مدت و بلندمدت و تعريف پروژه مدعو و معين، استاد مطالعاتي،

 برگزيده كشور ياري نمايد. فناوري علمي و به ارتباط موثر محقق و مراكز تخصصي

 

 تعاريف – 1ماده 

 شودت ميرعاي آئين نامههاي ذيل در اين براي رعايت اختصار، تعريف

 الملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوريمعاونت امور بين :معاونت -الف

دانشگاه و يا مؤسسه علمي و پژوهشي كه توسط معاونت براي اجراي اين آئیين نامیه انتخیا   :همكارپايگاه تخصصي  -ب

 .شده است

و همچنیين موسسیات تحقيقیاتي برتیر دنيیا بیر  QSمرجع رتبه بنیدي  بر اساس دانشگاه برتر دنيا 044:  هاي برتردانشگاه -ج

 Scimagoاساس مرجع رتبه بندي 

از  ترجيحاً كه دنيا برتر هايدانشگاه يکي از غيرمقيم ايراني (PhDتخصصي ) التحصيالن دكتراي: فارغآموختگاندانش -د

  .سال نگذشته باشد 3بيش از  ايشانالتحصيلي مدت فارغ

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

 دنيیا و كارآفرينیان بنيیان دانش هاي معتبرشركتو سهامداران  كارشناسان،مديران، مشاوران: و كارآفرينان متخصصان -ه

 هاي فناوريمقيم در حوزهايراني غير

 

 افاهد -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 ارتقاي سطح علمي -2-3

 در كشورو پيشرفته هاي نوظهور فناوري سب جهت جذ  و توسعهسازي شرايط منافراهم -2-0
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تي نیوين توسیط متخصصیين ايرانیي هیاي خیدماو قابليیت هیاهیا، رو ها، تکنيکفراهم نمودن شرايط جذ  مهارت -2-5

  مقيم به داخل كشورغير

 هاي فناوري پيشرفته  بنيان در حوزههاي دانشكمک به تاسيس شركت -2-6

 

 پسا دكتريدوره  حمايت از -3 ماده
 حمايیتاز ايین به میدت يکسیال توانند مي خارج از كشوربرتر  هاييکي از دانشگاه دردانش آموختگان دوره دكترا  -3-1

براي  (با توجه به عملکرد سال قبل)تاييد پايگاه تخصصي همکار و پروژه ارزشمند بودن كه در صورت ؛استفاده نمايند

 باشد.سال دوم نيز قابل تمديد مي

 باشد:پذير ميسال دوم در صورت احراز يکي از شرايط ذيل امکان براي محقق بررسي تمديد قرارداد :1تبصره 

 الملليپتنت معتبر بينيک حداقل ينگ فايل -

 (Q1)حداقل يک نشريه الملليدر نشريات معتبر بين دو مقالهحداقل  انتشار -

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

هاي علمیي و پژوهشیي و بیر اسیاس از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي حمايتگزينش مشموالن  -3-2

 انجام مي شود. همکار توسط پايگاه تخصصيپروپزال تحقيقاتي 

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

پیس از كسیر كليیه )به ميزان حقوق استاديار پايیه يیک در دانشیگاه تهیران(  ريال 30،544،444  ماهانه غمبل اختصاص -3-3-1

 مدت يک سالآموخته به دانش به و مزايا جهت پرداخت حقوقات قانوني ركسو

ژوهشیي عنوان اعتبار پ به دانش آموختگانهر يک از  براي همکارپايگاه تخصصي  ريال به ميليون 244اختصاص مبلغ  -3-3-2

  و فناوري

قبيل خريد  هايي ازبايست تنها در جهت پيشبرد اهداف پروژه تحقيقاتي دوره پسادكتري و در زمينهاعتبار پژوهانه مي :2تبصره 

، تجهيزات آزمايشگاهي با پيشینهاد اسیتاد ميزبیان و موافقیت پايگیاه تخصصیي همکیار هزينیه ايرايانهمواد، قطعات، تجهيزات 

 .گردد

از تاريخ شروع قرارداد به مدت  آموختگاندانشهر يک از  به بنياد ملي نخبگانتوسط  اشتغال و تکميلي هايهارائه بيم -3-3-3

 يکسال

پايگاه تخصصي همکیار بیه به  هاي بين المللي معتبردر كنفرانسه مقاله شفاهي ئاراكمک هزينه سفر جهت اختصاص  -3-3-0

 ؛ذيلبر اساس جدول  ختگانآمودانشبه هر يک از  عنوان اعتبار پژوهانه سفر خارجي

 1جدول 

 ساعت 8بليط پرواز بيش از  ساعت 8بليط پرواز تا  ساعت 0بليط پرواز تا  نوع هزينه

 ميليون ريال 54    ميليون ريال 34 ميليون ريال 24 مبلغ حمايتي

 

تبط با حوزه تخصصیي بار در سال و براي شركت محقق در رويدادهاي علمي مركمک هزينه سفر خارجي تنها يک :3تبصره 

 باشد. وي و با تاييد پايگاه تخصصي همکار قابل ارائه مي
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ايشگاهي، و مشاوره علمي و آزمتخصصي و امکانات  مندي ازبهره جهتآموخته براي دانش صاص فضاي استقراراخت -3-3-5

تابخانیه، كیارت به متقاضي شامل: دفتر كار مستقل، دسترسي به آزمايشیگاه وك همکارفناوري توسط پايگاه تخصصي 

 تردد و دسترسي به امکانات ورزشي و رفاهي 

 هیايفناوري آزمايشیگاهي شیبکه خیدمات از آموختیهدانیشميليون ريال جهت اسیتفاده  54تا سقف اختصاص اعتبار  -3-3-6

 كشور راهبردي

 خت خواهد شد.مندي متقاضي از تسهيالت فوق اين مبلغ در قالب گرنت پژوهشي پردادرصورت عدم نياز به بهره :4بصره ت

 
ريال به ازاي جذ  هر متقاضي پسیادكترا بیه پايگیاه تخصصیي همکیار جهیت پرداخیت  15،444،444تخصيص مبلغ  -3-3-0

 پايگاه ريال براي هزينه هاي جاري 5444444ريال به نماينده پايگاه به عنوان كارانه و  14،444،444

يیا بیه درخواسیت  تخصصیي همکیار ورانیه توسیط پايگیاههیاي علمیي و فناانتخا  اساتيد ميزبان بر اسیاس اولويیت :5تبصره 

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

 هايدانشیگاهايرانیي غيیرمقيم  آموختگیان، دانشبر اساس رزومه همکار ييد پايگاه تخصصيدر شرايط خاص و با تأ :6تبصره 

 مند شوند.بهره پسادكتري حمايتتوانند از نيز مي 3ماده  1غير از بند  خارج از كشور

شامل كليیه تعطیيالت دانشیگاهي و خصي شامل يک ماه مرخصي استحقاقي)ماه مر 2 آموخته در سالدانشبراي هر  :7تبصره 

فته با هماهنگي پايگاه در نظر گر يابي متقاضيآيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغلفر انجام رسمي( و يک ماه مرخصي جهت

 شود.مي

 

 دوره فرصت مطالعاتي حمايت از -4ماده 

 حمايیتاز ايین تا يکسال  ماه 3حداقل به مدت توانند مي خارج از كشوربرتر  و موسسات تحقيقاتي هادانشگاه اساتيد -0-1

 استفاده نمايند.

پژوهشیي و بیر اسیاس هاي علمیي و گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي -0-2

 شود.انجام مي همکارپروپزال تحقيقاتي توسط پايگاه تخصصي 

 باشد:در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي حمايت -0-3

تخصصیي بیه پايگیاه  دانشیگاه تهیرانمشیابه در درجه علمیي دريافتي اساتيد دانشگاه با  حقوق معادل با اختصاص مبلغ -0-3-1

 ماه تا يکسال 3 حداقل به مدت ادبه است و مزايا جهت پرداخت حقوق همکار

 همکاربه پايگاه تخصصي  1بر اساس جدول شماره  به استاد سفر هزينه كمک اختصاص -0-3-2

 درصورت نياز استاد جهت كمک هزينه اقامت استاد به پايگاه تخصصي همکارميليون ريال  34هيانه ااختصاص مبلغ م -0-3-3

 اسیتادهیر  براي همکار پايگاه تخصصي بهو نوع پروژه ره ناسب با مدت دوتمميليون ريال  644 حداكثر اختصاص مبلغ -0-3-0

  عنوان اعتبار پژوهشي و فناوريبه 

 ت از تاريخ شروع قرارداد توسط معاون تاداسمصونيت مدني به  ارائه بيمه -0-3-5
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و فنیاوري  مندي از امکانات تخصصي و آزمايشیگاهي، و مشیاوره علمیيجهت بهره به استاد اختصاص فضاي استقرار -0-3-6

 همکارايگاه تخصصي توسط پ

 

 معین و مدعو اساتید همكاري باحمايت از  -5ماده 

از ايین  در سال به مدت حداقل يک ماهتوانند مي خارج از كشور برتر ها و موسسات تحقيقاتييکي از دانشگاهاساتيد  -5-1

 استفاده نمايند. حمايت

هیاي علمیي و پژوهشیي و سیابقه گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجیه بیه پيشیينه و توانیايي -5-2

 شود.انجام مي همکارتوسط پايگاه تخصصي خارج از كشور ي معتبر هاتدريس در دانشگاه

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

 همکاربه پايگاه تخصصي  1بر اساس جدول شماره استاد  به سفر هزينه كمکاختصاص  -5-3-1

بیه پايگیاه تخصصیي  دانشیگاه تهیراناختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمیي مشیابه در  -5-3-2

 جهت پرداخت حقوق، مزايا، بيمه و ماليات به اساتيد  همکار

 درصورت نياز استاد تاد به پايگاه تخصصي همکارميليون ريال جهت كمک هزينه اقامت اس 34اختصاص مبلغ ماهيانه  -5-3-3

 توسط معاونت از تاريخ شروع قرارداد  ارائه بيمه مصونيت مدني به استاد -5-3-0

 

 هاي تخصصيبرگزاري سخنراني و كارگاه حمايت از -6ماده 

 .داستفاده نماين حمايتتوانند از اين مقيم ميايراني غير كارآفرينان و دانشمندان ، متخصصاناساتيد،  -6-1

هاي علمیي و پژوهشیي و بیر اسیاس گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي -6-2

 .شودانجام مي همکارموضوع پيشنهادي سخنراني يا كارگاه توسط پايگاه تخصصي 

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

 توسط معاونت 1بر اساس جدول شماره  متقاضيانبه  كمک هزينه سفر اختصاص -6-3-1

حضیور دسیت انیدركاران علمیي و  برگزاري كارگاه يا سمينار در محيط تخصصي مناسیب و بیا فراهم نمودن شرايط -6-3-2

 توسط پايگاه تخصصي همکار اي مرتبطحرفه

 . باشدمي امکان پذير سالدر  يکبارتنها براي  حمايتاعطاي اين  :1تبصره 

، امکیان پرداخیت كمیک هزينیه معاونتو تأييد  و با تأييد پايگاه تخصصي همکار بر اساس رزومه در شرايط خاص :2تبصره 

 . باشدمي امکان پذيرسفر تا دو برابر  سقف تعيين شده 

 

 هاي دانش بنیان(هاي فناورانه )شركتحمايت از فعالیت -7ماده 

و يیا میدير در يکیي از  R&Dمحقیق بخیش  ،متخصصان و كارآفرينان ايراني غيیرمقيم بیا سیمت كارشیناس، مشیاور -0-1

توانند از اين حمايیت اسیتفاده هاي شاخص علمي، فناوري، پژوهشي و صنعتي خارج از كشور ميشركت مؤسسات يا

 نمايند.
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هیاي در پايگیاه 5و  0توانند با شرايط ماده مي R&D كاري در بخش متخصصان با مدرک دكتري تخصصي و سوابق -0-2

تأييید جیذ  و حیدود اسیتفاده از  .جذ  شوند R&Dركتهاي دانش بنيان معتبر داراي بخش تخصصي همکار و يا ش

 تعيين خواهد شد.معاونت مورد توسط  حسب ها برحمايت

هاي علمي و پژوهشیي، و بیر اسیاس مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييگزينش  -0-3

 شود.انجام مي همکارپايگاه تخصصي  طرح كسب و كار فناورانه توسط

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي -0-0

و هزينیه نيیروي انسیاني  ، هاي خريید تجهيیزاتهزينهميليارد ريال به متخصص و يا كارآفرين جهت  1اختصاص مبلغ  -0-0-1

اي طرح مشابه توسط متقاضي با شرط سابقه اجر تخصصي همکار بنيان تاييد شده توسط پايگاهدانش طرح اجاره محل

 و توليد محصول

 هاي مصو  )نظير پيش خريد(حمايت مالي در قالب مکانيزم -0-0-2

 دانش بنيان  در صورت تأسيس شركتاز محل صندوق نوآوري و شکوفايي  وامتسهيل در روند دريافت  -0-0-3

ر تکميل و ارتقاء طرح كسب و هاي فناوري و مراكز رشد و همچنين ارايه مشاوره به منظوحمايت از استقرار در پارک -0-0-0

 هاي بوميكار با توجه به نيازها و توانايي

 تسهيل ارتباطات با مراكز مصرف كننده، پژوهشي و صنعتي ذيربط  -0-0-5

 عنوان خروجي طرح فناورانه به معاونت ارائه گردد:بايست بهموارد ذيل مييکي از  :1تبصره 

  يانبنشركت و احراز صالحيت به عنوان شركت دانش ثبت -

 (Prototype) توليد محصول -

 جديد انتقال دانش و يا فناوري -

 هاشده از دانشگاه Spinoffو شركتهاي  بنیانهاي دانشدر شركت اشتغال -8ماده 

 توانند از اين حمايت استفاده نمايند.ايراني غيرمقيم مي R&Dبخش محققان متخصصان ، كارآفرينان و  -8-1

هیاي اجرايیي، علمیي و پژوهشیي طلبان حايز شرايط با توجیه بیه پيشیينه و تواناييگزينش مشموالن حمايت از بين داو -8-2

 شود.توسط پايگاه تخصصي همکار انجام مي

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

 مدت يک سالميليون ريال )ماهانه( به 24پرداخت نيمي از حقوق متقاضيان تا سقف  -8-3-1

 

 ل )اساتید، دانش آموختگان، متخصصان و كارآفرينان(تعهدات افراد مشمو :9 ماده
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 حضور فعال و مؤثر در محل كار و رعايت اصول و امور حاكم بر محيط كار -9-1

 ارائه گزار  ماهيانه پيشرفت كار به استاد ميزبان و يا پايگاه تخصصي همکار -9-2

 طهومرب براي مشموالن 5و  0ارائه برنامه كاري براي استفاده از شرايط مندرج در ماده  -9-3

 همکاري با محققين و دانشجويان مستقر در پايگاه -9-0

 و يا پايگاه تخصصي هاي گروه تحقيقاتي شركت مؤثر در ژورنال كال -9-5

 

 معاونت تعهدات: 11ماده 

 عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همکار براساس مفاد طرحبررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه تخصصي همکار و  -14-1

همکیار از طريیق هیا بیه پايگیاه تخصصیي هاي ارايه شده، دريافت تقاضاها و ارجیاع آنحمايترساني در مورد اطالع -14-2

 سامانه همکاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم

 آئين نامهمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد أت -14-3

 ندارد. آئين نامهمعاونت هيچگونه تعهدي نسبت به استخدام محقق مشمول اين  :1تبصره 

بيني شیده و يیا پرداخیت هرنیوع گونه تعهدي نسبت به ادامه حمايت تشويقي پس از گذشت زمان پيشمعاونت هيچ :2تبصره 

 ندارد. پايگاهيا و  جز موارد ذكر شده به محققه وجهي با هر ماهيت ب

 

 همكارپايگاه تخصصي  تعهدات :11 ماده

  بصورت ساالنه شترک با محققو فناوري م يي پژوهشهاطرح هاي پايگاه جهت تعريفها و اولويتيتبيين ظرفت -11-1

 با توجه به معيارهاي ارزيیابي تعيیين بررسي مدارک و مصاحبه با محقق براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي -11-2

روز از تاريخ ارجاع پرونیده  24و اعالم نتيجه نهايي بررسي به متقاضي و معاونت حداكثر ظرف  شده از سوي معاونت

 ز سوي معاونتمتقاضي ا

 حمايتي  تسهيالتجهت استفاده از  به معاونتي و قراردادهمراه با  ،كارگيري محققنامه درخواست به ئهارا -11-3

در طیرح  ميزبیان محقیق بیه معاونیتاسیتاد عنوان بیه همکیارتخصصیي  معرفي يک نفر از اعضاي هيئت علمي پايگیاه -11-0

 دكتريپسا

هیاي پژوهشیي ضاي استقرار و امکانات آزمايشیگاهي بیراي انجیام فعاليتفراهم كردن كليه امکانات مورد نياز مانند ف -11-5

 فعاليت وي در پايگاه تخصصي همکاردر مدت  محقق

 به معاونتهمکاري محقق ه گزار  نهايي پس از اتمام ئارا -11-6

 هاي برگزار شده شامل موضوع، زمان، محل و مخاطبانها و كارگاهارائه گزار  سخنراني -11-0

 مناسیب و پيگيري رونید اجیراي جهت همکاري مشترک مند به موضوع طرحو عالقه م االختيارتا معرفي يک نماينده -11-8

  طرح در پايگاه

 

 يید و ثبت نام محققأفرآيند درخواست، ت: 12 ماده

 ه پروپوزال اوليه، رزومه و ساير مدارک الزم توسط محقق ئنام شركت در طرح و اراپركردن فرم ثبت -12-1
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 همکاراستاد ميزبان در پايگاه تخصصي  پذير  محقق توسطارزيابي و  -12-2

 تبه معاون همکارارسال نامه موافقت همکاري از جانب رئيس پايگاه تخصصي  -12-3

  توسط معاونت تأمين منابع الزم -12-0

 

 : مدت زمان اجرا13ماده 

 از پايان مدت سال داراي اعتبار است و تمديد آن پس دومدت  به آئين نامهاين قرارداد با پايگاههاي تخصصي همکار براساس 

 پذير است.، با توافق طرفين امکانبا توجه به عملکرد پايگاه

 

 :  حل اختالف14ماده 

درصورت بروز اختالف ميان طرفين در مورد هر يک از مفاد قرارداد و اجراي آن، ابتیدا موضیوع از طريیق گفتگیو و میذاكره 

قي معاونت علمي و فناوري رياست جمهیوري در موضیوع شود و در غير اين صورت نظر دفتر حقوميان طرفين حل و فصل مي

 الخطا  است.مورد اختالف فصل

 

 : تصويب و اجرا15ماده  

باشید.االجیرا ميالزم 41/43/1395 ارز  در تیاريختبصره در دو نسخه هیم 11ماده و  15مشتمل بر يک مقدمه،  آيين نامهاين 

 


