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تعالیبسمه

متخصصانوکارآفرینانایرانیخارجازکشورهمكاريبانامهبرنامهآیین

0011سال



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 المللي علم و فناوري و با همكاري مركز تعامالت بينمعاونت توسعه روابط علمي و سرمايه انساني داخل توسط 

-اجرا مي "ميزبانپايگاه "عنوان  و مراكز نوآوري منتخب كشور به  فناورهاي هاي علم و فناوري، شركت ها، پارکپژوهشگاه

دكتري، فرصت مطالعاتي، استاد مدعو و معين،  هاي تحقيقاتي و فناورانه همچون پساگردد تا در قالب حمايت از انجام پروژه

هاي  و كارگاه  و برگزاري سخنرانيي تخصص فهينظام وظ ،فناور هاي اشتغال در شركت ي كسب و كارهاي فناورانه،زاندا راه

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

تعاریف–0ماده

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

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

و حداقل به مدت  از تاريخ بازگشت ايشان به كشور بيش از دو سال نگذشته باشد نيستند يار حال حاضر ساكن ايران د

 وده باشند.نميک سال خارج از كشور فعاليت 

 المللي علم و فناوري مركز تعامالت بين مرکز:-ب

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

 كنند.كه در طرح حاضر مشاركت مي

 Times بندي هاي رتبه اساس نظامموسسات تحقيقاتي برتر است كه بر  منظور نظام ارزيابي دانشگاه يانظامارزیابی:-د

Higher Education و ( ها)براي دانشگاهScimago  )به عنوان مثال گيرد. انجام مي)براي موسسات تحقيقاتي برتر 

نامه جز  داشته باشد، در اين آيين 100تر از  ، رتبه پايينTimes Higher Education بندي نظام رتبهدر دانشگاهي كه 

 شود.  برتر محسوب ميدانشگاه  100

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

 «صباليني، تخصص پزشكي و فوق تخص
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خارج از كشور با مرتبه علمي استاد تمام، دانشيار  ها يا موسسات تحقيقاتي: اساتيد ايراني شاغل در يكي از دانشگاهاساتید-ز

 يا استاديار

هاي فناور خارج از كشور  متخصصان ايراني خارج از كشور داراي حداقل دو سال سابقه فعاليت در شركت: کارآفرینان-ح

هاي شاخص  ( يا مدير در يكي از مؤسسات يا شركتR&Dمشاور، محقق بخش تحقيق و توسعه )با سمت كارشناس، 

 داراي تجربه راه اندازي كسب و كار علمي، فناوري، پژوهشي و صنعتي خارج از كشور و افراد

 اهداف-2ماده

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

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

  ميزباناي پايگاه  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 فراهم نمودن شرايط انتقال مهارت 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،  يدكترپسا  حمايت خارج از كشور براي استفاده ازمتخصصان ايراني  3-1

بر اساس نظام  100تا  1برتر با رتبه    تحقيقاتي ها يا موسسات دانشگاهيكي از  آموختگان دوره دكتري دانش 3-1-1

 ارزيابي

بر اساس نظام  400تا  101تحقيقاتي 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

مؤسسات  ياها  از دانشگاه يكيدر  يک سالخود را به مدت حداقل  مطالعاتي فرصتكه دوره  يانيمتقاض 3-1-5

توسط ماه  6حداقل به مدت دوره  يهانهياند و هز گذرانده يابيبر اساس نظام ارز 100تا  1 برتر با رتبه يقاتيحقت

 (1امتياز بر اساس جدول ارزيابي )پيوست شماره  300با كسب حداقل  مقصد پرداخت شده استدانشگاه 

بر اساس نظام  400موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه باالي  ها يايكي از دانشگاه آموختگان دوره دكتريدانش 3-1-6

  بر اساس جدول ارزيابي ازامتي 400كسب حداقل  در صورت و ميزباندرخواست مستقيم رئيس پايگاه  پس ازارزيابي، 

  (1)پيوست شماره 

 باشد.قابل تمديد مي ،در پروژه صرفا در صورت توليد محصول ،6-1-3بند متقاضيان مشمول  دوره پسادكتري :0تبصره
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پژوهشي و بر اساس پروپوزال تحقيقاتي -هاي علمي گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه و توانايي 3-2

 شود.انجام مي ميزبانتوسط پايگاه 

 يهااز دانشگاه يكيارشد از  يو كارشناس يكه در دوره كارشناس يحوزه علوم انسان انيمتقاض يينها نشيگز 3-2-1

با  ،(1)پيوست شماره  يابيبر اساس جدول ارز ازيامت 200اند در صورت كسب شده ليداخل كشور فارغ التحص دولتي

 .شود يانجام م ميزبانگاه يتوسط پا يقاتيو بر اساس پروپوزال تحق يپژوهش-يعلم يها ييتوجه به توانا

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

 است. ماه00مدت زمان قرارداد    3-3-1

 به صورت( دانشگاه تهران استاديار پايه يکماهانه حقوق  لمعاد)تومان  000/500/10ماهانه اختصاص مبلغ   3-3-2

 جهت پرداخت حقوق( ماليات) ناخالص پس از كسر كسورات قانوني

به  1400سال  بهمن ماه با تعداد ماه قرارداد در متناسب پاداشعنوان  يک ماه حقوق بهاختصاص مبلغي معادل    3-3-3

 صورت قطعي و بدون كسر ماليات

 عنوان اعتبار پژوهشي وابسته به پروپوزال محقق ميليون تومان به  50اختصاص مبلغ تا سقف   3-3-4

دررااعتبارمواردهزینهکردپروژه،دستاوردهاونتایجحاصلشدهوگزارشپایگاهمیزبانموظفاست :2تبصره

  .نمایدطینامهرسمیبهمرکزاعالمپایانقرارداد

هايي از قبيل خريد  و در زمينه صرفادرجهتپیشبرداهدافپروژهدورهپسادکترياعتبار پژوهشي بايد :3تبصره

 انجام پروژه و ... هزينه گردداي، تجهيزات آزمايشگاهي، هزينه نيروي انساني، سفرهاي مرتبط با مواد، قطعات، تجهيزات رايانه

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

میزبانکردبایدموردتاییدوموافقتمحقق،استادمیزبانوپایگاهمواردهزینه وجود ندارد. ميزبانبراي پايگاه 

 باشد.
 بوده و پس از اتمام قراردادِ ميزبانمتعلق به پايگاه  تاپاز جمله لپ شده با استفاده از اعتبار پژوهشيلوازم خريداري:0تبصره

 قرار خواهد گرفت. برنامه در اختيار محققين بعدي ،حققم

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

 ؛به عنوان اعتبار پژوهشي سفر خارجي بر اساس جدول ذيل ميزبانبا تاييد پايگاه 

0جدول

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

 ميليون تومان 30 ميليون تومان 21 ميليون تومان 15 ميليون تومان 9 مبلغ حمايتي

 

 شود.گردد و صرفا براي يک مسير در نظر گرفته مي ساعت پروازي، ساعات اقامت فرودگاهي را شامل نمي:5تبصره

 گيرد: انجام مي ميزبانتامين موارد زير براي متقاضي توسط پايگاه   3-3-6

 و كامپيوتر شخصي مناسب فضاي استقرار 

 دسترسي به آزمايشگاه و كتابخانه 
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 يزيتو رتكاو  شناسايي رتكا ورصد 

 دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي 

اعتبار ويژه متخصصان ايراني خارج از كشور جهت  ميليون تومان 5درصد تا سقف  90اختصاص تخفيف   3-3-7

هاي عمومي مندي از طرحو بهره (labsnet.ir)راهبردي كشور هاي فناوري آزمايشگاهي خدمات شبكهاستفاده از 

 (4 شماره پيوست) گردد.ويژه پژوهشگران پسادكتري كه توسط شبكه آزمايشگاهي در هر فصل از سال برقرار مي

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

 در نظر گرفته شده است. ميزبانيابي متقاضي با هماهنگي پايگاه  انجام فرآيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغل

 جهت پرداخت ميزبانه پايگاه تومان به ازاي جذب هر متقاضي پسادكتري ب 000/000/1اختصاص مبلغ   3-3-9

 هاي جاريههزين

هزار تومان در حقوق ماهانه محقق در نظر  450 زاني)حرف و مشاغل آزاد( كه به م هيپا  مهيب نهيهز نيتام 3-3-10           

درصد( در وجه تأمين  18بايست شخصا نسبت به پرداخت آن )با حداقل دستمزد و نرخ گرفته شده است و متقاضي مي

 (5 شماره )پيوستاجتماعي اقدام نمايد. 

 تيحما نيا افتيدر يبرا .و افراد تحت تكفل توسط مركز در تمام مدت قرارداد يمتقاض يليتكم مهيارائه ب 3-3-11           

 شدن بيمه پايه، نسبت به ثبت درخواست بيمه تكميلي اقدام نمايد. جاري و قرارداد انعقاد از پس بالفاصله بايستمي يمتقاض

 (5 شماره )پيوست

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 مركز( ميزبان محصول )با تقاضاي پايگاهكاربردي منجر به توليد   ايفاي نقشي مؤثر در يک پروژه -

 به مركز( مدارک قرارداد با صنعتمنجر به ايجاد ارتباط دانشگاه و صنعت )با ارائه   پروژه تعريفايفاي نقشي مؤثر در  -

  ل در پروژه پسادكتريبهمكاري با اساتيد برنده جايزه نو -

 مرتبط با موضوع پروژه پسادكتريالمللي معتبر انتشارات بين درانتشار كتاب  -

( مرتبط با موضوع پروژه 2Qيا دو نشريه  و بيشتر Q1المللي )حداقل يک نشريه  پذيرش مقاله در نشريات معتبر بين -

 پسادكتري

و دوره پسادكتري  طيهاي انجام شده ارائه گزارش فعاليتبه همراه  را قرارداد درخواست تمديدبايستمتقاضي مي:6تبصره

 ارسال نمايد. ،دوره تمديد دردستاوردهاي دوره و برنامه پيش بيني شده براي انجام 

همچنان فراهم خواهد  6-3-3 و 3-3-3و  2-3-3 ، موارد3-3هاي بند  در صورت تمديد قرارداد، از ميان حمايت:7تبصره

 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

رعايت آموخته و با  يا به درخواست دانش ميزبانهاي علمي و فناورانه توسط پايگاه انتخاب اساتيد ميزبان بر اساس اولويت 3-5

 انجام خواهد شد.  ميزبانقوانين داخلي پايگاه 



 
5 

 

و تمركز در طول مدت قرارداد از محقق درخواست نمايد را  درسي واحد 6تدريس بيش از تواند نمي ميزبانپايگاه  3-6

 خواهد بود.فعاليت محقق بر روي انجام پروژه پژوهشي 

دورهفرصتمطالعاتیحمایت-0ماده

 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

 (1)پيوست شماره  يابياز جدول ارز ازيامت 300با كسب  در خارج از كشور

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

و با تاييد مركز، امكان تمديد مدت زمان استفاده از اين حمايت  ميزباندر صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه :8تبصره

پذير است. ماه امكان 6تا 

 پس از كسرل حقوق ماهانه استاديار پايه يک دانشگاه تهران( معاد)تومان  000/500/10ماهانه مبلغ ص اختصا  4-3-2

 1-1-4متقاضيان مشمول شرايط بند  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 كسورات قانوني 

متناسب با مدت دوره و نوع پروژه براي هر  تومان 000/000/60اختصاص اعتبار پژوهشي و فناوري تا سقف  4-3-4

 متقاضي.

هزار تومان در حقوق ماهانه محقق در نظر  450 زاني)حرف و مشاغل آزاد( كه به م هيپا  مهيب نهيهز نيتام 4-3-5             

درصد( در وجه تأمين  18بايست شخصا نسبت به پرداخت آن )با حداقل دستمزد و نرخ گرفته شده است و متقاضي مي

 (5 شماره )پيوستاجتماعي اقدام نمايد. 

 تيحما نيا افتيدر يبرا .ل توسط مركز در تمام مدت قراردادو افراد تحت تكف يمتقاض يليتكم مهيارائه ب 4-3-6            

 شدن بيمه پايه، نسبت به ثبت درخواست بيمه تكميلي اقدام نمايد. جاري و قرارداد انعقاد از پس بالفاصله بايستمي يمتقاض

 (5 شماره )پيوست

اقامت فرودگاهي را شامل  ،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: 9تبصره

 استفاده كنند.
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 ارائه تومان جهت كمک هزينه اقامت در صورت نياز متقاضي با 000/000/5اختصاص مبلغ ماهيانه تا سقف  4-3-8          

 معتبر(مربوطه )اجاره نامه  اسناد

 گيرد: انجام مي ميزبانتامين موارد زير براي متقاضي كه توسط پايگاه  4-3-9         

 و كامپيوتر شخصي فضاي استقرار 

 دسترسي به آزمايشگاه و كتابخانه 

 و كارت ويزيت شناسايي رتكا ورصد 

 دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي 

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

 (1)پيوست شماره  يابياز جدول ارز ازيامت 300كسب با  در خارج از كشور 

بر اساس نظام  50تا  1برتر با رتبه    ها يا موسسات تحقيقاتي آموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاه دانش 5-1-2

امتياز از جدول ارزيابي  400دانشگاه برتر و كسب حداقل  50ارزيابي همراه با سابقه دوره پسادكتري در يكي از 

 (1)پيوست شماره 

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

 شود.هاي معتبر خارج از كشور توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي 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

 01تبصره و با تاييد مركز، امكان تمديد مدت زمان استفاده از اين  ميزباندر صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه :

پذير است. ماه امكان 6حمايت تا 

پس از اختصاص مبلغ ماهانه معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران  5-3-2

 .جهت پرداخت حقوق و مزايا يكسر كسورات قانون

هزار تومان در حقوق ماهانه محقق در نظر  450 زاني)حرف و مشاغل آزاد( كه به م هيپا  مهيب نهيهز نيتام 5-3-3

درصد( در وجه تأمين  18گرفته شده است و متقاضي ميبايست شخصا نسبت به پرداخت آن )با حداقل دستمزد و نرخ 

 (5شماره  وستياجتماعي اقدام نمايد. )پ

  تيحما نيا افتيدر يو افراد تحت تكفل توسط مركز در تمام مدت قرارداد، برا يمتقاض يليتكم مهيارائه ب 5-3-4           

ت بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و جاري شدن بيمه پايه، نسبت به ثبت درخواست بيمه تكميلي اقدام نمايد. بايسمي يمتقاض

 (5شماره  وستي)پ

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

 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: 00تبصره
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تومان جهت كمک هزينه اقامت درصورت نياز متقاضي با ارائه  000/000/5اختصاص مبلغ ماهيانه تا سقف  5-3-6

 (معتبر نامه اجاره)اسناد مربوطه 

ي ليهر ترم تحص يبه ازا تسهيالت ،توسط اساتيد خارج از كشور به صورت مجازي دروس صورت ارائه در  5-3-7

 باشد:قابل پرداخت ميبه شكل زير 

2جدول

 استاد تمام دانشيار استاديار درجه

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

 ميليون تومان 10 مبلغ ثابت

       

هايتخصصیحمایتازبرگزاريسخنرانیوکارگاه-6ماده

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

 باشند:زير را دارا شرايط 

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

 ارزيابي

ي با سابقه تدريس تمام وقت ارزياببر اساس نظام  400تا  1با رتبه تحقيقاتي برتر  ها يا موسسات  دانشگاهاساتيد  6-1-2

 در خارج از كشور

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

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

 شود.تخصصي همكار انجام ميتوسط پايگاه 

هاي آموزشي و پژوهشي يا فناورانه ايشان مورد تاييد قرار گرفته يا از مندي از حمايتافراديكه درخواست بهره :02تبصره

 را ندارند.هاي تخصصي  سخنراني و كارگاه تياز حما ماه گذشته است، امكان استفاده 3حضور ايشان در كشور بيش از 

 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

 باشد.ساعت مي 15تا  3 تخصصي  كارگاهمدت زمان  :03تبصره

% 50معادل سفر هزينه كمک پرداخت پژوهشگاهي، و دانشگاهي واحدهاي در سخنراني برگزاريصورت  در  6-3-2

 .پذيردمي صورت 1 جدول

ميليون تومان قابل پرداخت  11تا سقف  تسهيالت ،به صورت مجازي سخنراني و كارگاه صورت ارائه در  6-3-3

 باشد. مي

 باشد. ميليون تومان مي 3 مجازي سخنرانيميزان پرداخت  :00تبصره

ميليون تومان و به ازاي هر  5ساعت  3 قلحدا ه ازايساعت بوده و پرداخت ب 15تا  3 مجازي تخصصي  كارگاهمدت زمان 

 باشد. هزار تومان مي 500ساعت بيشتر 
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موظف است شرايط برگزاري كارگاه يا ارائه سخنراني در محيط تخصصي مناسب و با حضور دست  ميزبانپايگاه  6-4

 اي مرتبط را فراهم نمايد. اندركاران علمي و حرفه

هاينوپاشرکتتاسیس-هايفناورانهیتازفعالیتحما-7ماده

هاي فناور خارج از كشور با سمت  شركتسابقه فعاليت در حداقل دو سال متخصصان ايراني خارج از كشور داراي  7-1

 هاي شاخص علمي، فناوري، از مؤسسات يا شركتمدير در يكي  ( ياR&Dكارشناس، مشاور، محقق بخش تحقيق و توسعه )

توانند از اين حمايت استفاده مي ،پژوهشي و صنعتي خارج از كشور و افرادي كه داراي تجربه راه اندازي كسب و كار هستند

 نمايند.

 بر اساس نظام ارزيابي 150تا  1برتر با رتبه    ها يا موسسات تحقيقاتي يكي از دانشگاه آموختگان دوره دكتري دانش  7-2

 يابيبر اساس نظام ارز 50تا  1برتر با رتبه  يقاتيموسسات تحق ايها  از دانشگاه يكي يسال آخر دوره دكتر انيدانشجو 7-3

 از خارج از كشور براي متقاضي وجود دارد.  فناورانه امكان انجام فعاليت :05تبصره

 ميزبان گاهيبه پا ندهينما کي ستيبايپروژه را دارند براي انعقاد قرارداد م تيريكه از خارج از كشور قصد مد يانيمتقاض

 كنند. يرا معرف ميو در پروپوزال ارائه شده اعضاء ت ندينما يمعرف

توسط  ،طرح كسب و كار فناورانهها و بر اساس  گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه، توانايي 7-4

  شود.انجام مي ميزبانپايگاه مركز و 

 مركز ارائه گردد: در پايان قرارداد بهعنوان خروجي طرح فناورانه  به ميزبانتوسط پايگاه بايست  موارد ذيل مييكي از  7-5

 بنيان  ثبت شركت و احراز صالحيت به عنوان شركت دانش -

 ( Prototypeتوليد محصول اوليه ) -

بندي اجرا و بايست شامل معرفي طرح، تيم اجرايي، خروجي مورد انتظار، جدول زمانتأسيس شركت نوپا مي پروپوزال 7-6

 هاي اجراي طرح باشد.  جدول هزينه

 پايگاه را انتخاب نمايد.  3، ميزبان هاي بايست از بين پايگاهمتقاضي به هنگام ثبت نام اوليه مي: فرايند اجرا 7-7

تواننتد  باشتد. در صتورت نيتاز كارشناستان مركتز متي      ها و امتياز هر كدام در سامانه در دستترس متي  مشخصات پايگاه -

 نمايند.را به متقاضي ارائه  ميزباندر خصوص انتخاب پايگاه راهنمايي الزم 

گيرد و در صورت تأييد اوليه درخواست از از طرف مركز مورد بررسي اوليه قرار مي روز 10درخواست حداكثر طي  -

 شود.ارسال مي ميزبانهاي  به پايگاهطرف مركز 

در صورت تمايل با متقاضي تماس حاصل نموده و جزئيتات طترح و شترايط همكتاري در جلستات       ميزبانهاي  پايگاه -

گيرد. بررسي و تأييد پروپوزال از نظر فني و قابليت اجرا به  مورد بررسي قرار مي ميزبانحضوري بين متقاضي و پايگاه 

 باشد. مي ميزبان عهده پايگاه

و متقاضي تصميم الزم را اتخاذ روزكاري در خصوص تأييد يا رد درخواست  20بايست حداكثر در مي ميزبان پايگاه -

 .از همكاري( را در سامانه ثبت نمايد حتما وضعيت جديد درخواست متقاضي )شروع همكاري يا انصراف

بايست منعقد  ئيات ذيل ميبا جز ميزبان، قرارداد بين متقاضي و پايگاه ميزبان هاي در صورت توافق با يكي از پايگاه 7-8

 گردد:

 اندازي كسب و كار هاي راه جهت هزينهتومان111/111/211حمايت مالي تا سقف 
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  پرداخت: فرايند

بالفاصله بعد از  بدوننیازبهارائهپیشفاکتوردرصد مبلغ اعتبار به عنوان پرداخت مرحله اول  30پرداخت ميزان  -

 شود. انعقاد قرارداد در وجه متقاضي انجام مي

پرداختحقوقاعضاءجهت كرد  هزينه مواردفاكتور يارسیدمابقي اعتبار حداكثر در دو مرحله در ازاي دريافت  -

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

 .باشدهیچگونهمبلغیرابابتبیمهکسرنمایدمجازنمیزبانیمپایگاه -

2،بند2،باباولاشخاصمشمولمالیات،مادهسازمانامورمالیاتیکشور هايمستقیمطبققانونمالیات -

 نمیزبانیمپایگاه نماید.مجاز بابتمالیاتکسر مبلغیرا آن)دستگاهباشدهیچگونه بودجه هاهاییکه

 هايموضوعاینقانوننیستند.(شودمشمولپرداختمالیاتدولتتامینمیتوسط

صرفاتومان0101110111بهازايهرقراردادتأسیسشرکتمبلغنظارتبابتباشدجازمیمزبانیمپایگاه -

 نماید.برداشتازمحلاعتباربرنامههمكاريبامتخصصان

 باشد.ميشده با استفاده از حمايت مالي تخصيص يافته، متعلق به متقاضي تجهيزات خريداري -

امكان كسر  ،اي درخواست شود با توافق متقاضيهزينه ميزبانمحل استقرار از طرف پايگاه بابت تامين كه در صورتي -

 هزينه از كل مبلغ قرارداد وجود دارد.

 موظف است اعتبار را به صورت كامل به متقاضي پرداخت نمايد. زبانيم پايگاه :06تبصره

 تواند به متقاضي ارائه دهد: مي زبانيمخدماتي است كه پايگاه   7-9

 در صورت درخواست متقاضي ميزبان تأمين محل استقرار توسط پايگاه 

 ارائه خدمات مشاوره توسعه كسب و كار، تامين تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي 

 پس از پايان قرارداد  ميزبان گذاري در شركت به صورت توافقي توسط پايگاهسرمايه 

 هاي پژوهشي و صنعتي ذيربط تسهيل ارتباطات با مراكز و سازمان 

هاي مورد انتظار )ثبت شركت يا توليد محصول اوليه( امكان پرداخت در صورت عدم حصول هيچ كدام از خروجي  7-10

 نخواهد داشت. نهايي به شركت وجود

شامل موضوعات فني، تيم اجرايي، زمان اجراي پروژه، موارد هزينه كرد و خروجي نهايي كسب  گزارشفنیعملكرد 7-11

المللي علم و فناوري  به مركز تعامالت بين ميزبانبايست توسط پايگاه  از پايان همكاري ميپيش شده حداكثر طي يک ماه 

 ارسال گردد. 

 .مؤثر خواهد بود زبانيمپايگاه  نامهموافقتتأسيس شركت، در تمديد  هايعدم ارسال گزارش  7-12

حمایتازاشتغال-8ماده

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

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

 (1)پيوست شماره  ارزيابي

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

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

 .باشد يماه م 12حداكثر  تيحما نياستفاده از امدت زمان  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

 طي نامه رسمي به مركز ارسال گردد. زبانيم توسط پايگاه و ماليات بيمه پرداخت سه ماهه مستندات:07تبصره

 با جزئيات ذيل  زبانيمهاي همكار، قرارداد بين متقاضي و پايگاه  در صورت توافق متقاضي با يكي از پايگاه :08تبصره

 منعقد گردد:بايست  مي

 باشد. قرارداد به مدت يک سال ميمدت زمان  -

-میزبانیمدرجشدهدرقراردادبرعهدهپایگاهرقمکلیهکسوراتقانونیوبیمهپایهمتقاضیبراساس -

باشد.

، نيمي از حقوق و شتابدهنده يمراكز نوآوريا  فناور هايشركتطبق مبلغ درج شده در قرارداد بين متقاضي و   -

المللي علم و فناوري در وجه  تومان به صورت ماهانه از طريق مركز تعامالت بين 000/000/6متقاضي تا سقف 

 گردد. متقاضي پرداخت مي

 المللي علم و فناوري ارسال نمايد. داد را طي نامه به مركز تعامالت بينرموظف است تصوير قرا زبانيمپايگاه   -

وظیفهتخصصیحمایتنظام-9ماده

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:09تبصره

 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 نظاممركزاين تسهيالت با معرفي  متقاضيان 9-2

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

 .شود هاي اين بند، بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلّح تعيين مي موضوع و مكان اجراي طرح:21تبصره

 است تراز هم مشموالن ساير وظيفه نظام رسمي دوره از نيمي با برابر حداقل تخصصي وظيفه نظام خدمت دوره زمان:20تبصره

 .شود مي تعيين طرح اجراي زمان مدت براساس كه

با اخذ گواهي بالمانع جهت استخدام از مركز نخبگان  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
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تسهیالتوامخریدیاساختمسكن-01ماده

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 (1)پيوست شماره  بر اساس جدول ارزيابيامتياز  200

  اسالمي ايران است.ميزان وام و شرايط تخصيص آن مطابق با ابالغ بانک مركزي جمهوري :22تبصره

:تسهیالتودیعهمسكن00ماده

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

 تسهيالت استفاده نمايند.توانند از اين هاي كشور باشند، ميكه عضو هيات علمي يكي از دانشگاه (1شماره  وستي)پارزيابي 

 ميليون تومان جهت وديعه مسكن به صورت وام دريافت خواهند نمود. 150متقاضيان تا سقف  11-2

استادیارانجوان:حمایت02ماده

 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

)داراي فراخوان در كه در يكي از مراكز علمي كشور  (1)پيوست شماره  جدول ارزيابي امتياز بر اساس  300حداقل 

 اند.جذب شدهي( بهداشت، درمان و آموزش پزشكوزارت علوم يا وزارت 

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

، كه در يكي از مراكز (1)پيوست شماره امتياز بر اساس جدول ارزيابي  400با كسب حداقل  در خارج از كشور وقت

 اند.جذب شده ي(بهداشت، درمان و آموزش پزشك)داراي فراخوان در وزارت علوم يا وزارت  علمي كشور

اي به عضو هيات علمي پرداخت كه به صورت يک مرحلهعنوان اعتبار پژوهشي  ميليون تومان به  50اختصاص مبلغ  12-2

 خواهد شد.

قابل  ميليون تومان 70 سقف تا مبلغ اعتبار پژوهشي موافقت مركز، و متقاضي شاخص، با درخواست هايدر پروژه :23تبصره

 باشد.افزايش مي

:تعهداتمرکز03ماده

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

درصورت  ميزبانهاي و ارجاع آن به پايگاه international.bmn.irهاي ثبت شده در سامانه بررسي درخواست 13-2

 روز  10ظرف  درخواست كسب امتياز الزم و تاييد اوليه

 هاي ارايه شدهرساني در مورد حمايتاطالع 13-3

 نامهتأمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد آيين 13-4

 میزبان:تعهداتپایگاه00ماده

هاي پژوهشي و فناوري مشترک با متقاضي  جهت تعريف برنامه ميزبانهاي پژوهشي پايگاه ها و اولويتتبيين ظرفيت 14-1

 بصورت ساالنه 

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

روز از تاريخ ارجاع پرونده  20حداكثر ظرف  مركزو اعالم نتيجه نهايي بررسي به متقاضي و  ميزبان شده از سوي پايگاه

  در سامانه متقاضي
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 ( روز 20ظرف ) 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

 ميزبانهاي پژوهشي متقاضي در مدت فعاليت وي در پايگاه  و ورزشي، كارت تردد و ... براي انجام فعاليت

 متقاضيبا ي پس از اتمام همكارتغيير 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

جهت همكاري مشترک و پيگيري روند  )رابط( مند به موضوع برنامه عالقهپيگير و معرفي يک نماينده تام االختيار و  14-9

 ميزباناجراي مناسب برنامه در پايگاه 

 (امكان ارائه گواهي پيش از پايان دوره وجود دارد. ،در صورت نياز متقاضي) ارائه گواهي پايان دوره به متقاضيان 14-10

هايپژوهشیوفناورانهمطابقفرمتمشخصشدهتوسطمرکز)تاسیسنهاییپروژهفنیارائهگزارش14-11

پسادکتري(–مطالعاتیفرصت-شرکت
 مطابقفرمتمشخصشدهتوسطمرکزبهمرکزاعتبارپژوهشیکردهزینهارائهگزارش14-12

قرارداد در  ياز وجود اعتبار جهت پرداخت تعهدات مال يقرارداد با متقاض ياز امضا شيموظف است پ زبانيم گاهيپا 14-13

 .ديحاصل نما نانياطم گاهيپا

موظف است تا  زبانيمدر صورت امضاي قرارداد با متقاضي بدون داشتن اعتبار يا موافقت نامه داراي اعتبار پايگاه  :20تبصره

 زمان تخصيص اعتبار از منابع خود نسبت به تامين تعهدات مالي موافقت نامه اقدام نمايد.

پيگيري و انجام ارتباط با مركز، سامانه،هاي پيگيري و تغيير وضعيت درخواست بررسي،وظايف رابطين شامل:25تبصره

و بر اين مبنا  باشدمي ميزبان در پايگاه محققپيگيري امور قرارداد و كليه تعامالت  ،در اسرع زمان، ارتباط با محقق محولهامور 

 .گرددعملكرد رابطين به صورت ساالنه ارزيابي مي

 ميزبان گاهيپا نيدر صورت داشتن عملكرد مناسب به رابط/ رابط، مركزتوسط  عملكرد در پايان هر سال و پس از انجام ارزيابي

 .پاداش اختصاص مي يابد

دادهار:قرا05ماده

و تاسيس شركت  پسادكتري و فرصت مطالعاتي هاي پيوست نسبت به عقد قراردادموظف است مطابق فايل ميزبانپايگاه  15-1

 .(3)پيوست شماره  با متقاضي اقدام نمايد نوپا

هاي مختلف قراردادها بيافزايد ولي امكان بر بخش ،مركز با هماهنگيتواند مي ميزباندر صورت نياز هر پايگاه :26تبصره

 نويس را ندارد.حذف مفاد پيش

 اجرا:فرآیند06ماده

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

 توسط مركز  ميزبانارزيابي و در صورت تاييد اوليه ارجاع به پايگاه  16-2

 زبانيمارزيابي و پذيرش متقاضي توسط پايگاه  16-3
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 به مركز زبانيمارسال نامه موافقت و قرارداد همكاري با متقاضي از جانب پايگاه  16-4

بر  برتتر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي 150 آموختگتاندانش فنتاورانته، هايحمايت از گستترش فعاليت هدف با :27تبصره

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

  .نمايند استفاده

 حداقلیکسالپسازشروع توانندبر اساس نظام ارزيتابي مي برتتر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي 150 آموختگتاندانش

دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي و استاد  اتمامازماهپس6حداکثردوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي و استاد مدعو و 

 .نمايند درخواست خود را در سامانه ثبت نوپا شركت تاسيس حمايت مدعو براي دريافت

، فرصت دوره پسادكتري یکسالازشروعگذشتازپیشدر صورتيكه محقق درخواست تاسيس شركت نوپا را 

 داشته باشد، انصراف از دوره و استفاده از تسهيالت تاسيس شركت امكان پذير خواهد بود. مطالعاتي و استاد مدعو

پایان توانندبر اساس نظام ارزيتابي مي برتتر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي 150 آموختگتاندانش پسادكتري، دوره  پساز

 فناور هايشركت در حمايت اشتغال ماه براي دريافت 6، حداكثر تا از دوره يا انصراف فرصت مطالعاتي و استاد مدعو

 .نمايند درخواست خود را در سامانه ثبت

 استاد هاي دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي، همكاري به عنوان توانند صرفا يک مرتبه از يكي از حمايت ساير متقاضيان مي 

 .فناور استفاده نمايند هاياشتغال در شركت تأسيس شركت نوپا ومعين،  و مدعو

 و مدعو استاد هاي دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي، همكاري به عنوان امكان استفاده متقاضيان از كليه حمايت :28تبصره

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

 باشد. ي فراهم ميتخصص فهينظام وظ تيحماهمزمان با 

 ارسالي متقاضي صرفا به زبان فارسي يا انگليسي باشد.و مستندات مدارک الزم است  :29تبصره

مسترد گرديده  شده، هاي پرداختحمايتخالف واقع باشد كليه متقاضي اطالعات ثبت شده توسط  در صورتيكه :31تبصره

 وانين مرتبط اقدام خواهد شد.و مطابق ق

:تصویبواجرا07ماده

 .باشد االجرا مي الزم 01/01/1400تبصره از تاريخ  30ماده و  17اين آيين نامه مشتمل بر يک مقدمه، 

 

 

 

 


