آیین نامه طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
سال 6931

مقدمه
در راستاي نيل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمي كشور و بهرهگيري از ذخاير علمي دانشمندان و متخصصان ايراني
غيرمقيم (كه از اين پس "محقق" ناميده مي شوند) اين طرح همکاري به منظور انتقال دانش ،تجربه و ايدههاي فناورانه به
كشور توسط معاونت امور بينالملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با همکاريدانشگاه ها،
پژوهشگاه ها و مراكز علمي و فناوري منتخب كشور بهعنوان "پايگاه تخصصي همکار" اجرا مي گردد تا در قالب حمايت از
انجام دورههاي علمي و تحقيقاتي همچون پسا دكتري ،فرصت مطالعاتي ،استاد مدعو و معين ،تعريف پروژههاي فناوري كوتاه
مدت و بلندمدت و برگزاري سخنرانيها و كارگاههاي تخصصي به ارتباط موثر محقق و مراكز علمي و فناوري برگزيده
كشور ياري نمايد.
ماده  – 1تعاريف
براي رعايت اختصار ،تعريفهاي ذيل در اين آيين نامه رعايت ميشود:
الف -متخصصان و دانشمندان ايرانی غیرمقیم :متخصصان ،محققان و اساتيد ايراني فارغ التحصيل خارج از كشور كهه
در حال حاضر مقيم ايران نيستند و يا اينکه از تاريخ بازگشت ايشان به كشور بيش از يک سال نگذشته باشد؛
ب -معاونت :معاونت امور بينالملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛
ج -پايگاه تخصصی همکار :دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها ،مراكز علمي و فناوري و شركت هاي دانش بنيان منتخب؛
د -دانشگاههای برتر 100 :دانشگاه و موسسه تحقيقاتي برتر دنيا مطابق با مراجع رتبه بندي  Times ،QSو Scimago؛
ه -دانشآموختگان :فارغالتحصيالن دوره دكتراي تخصصي ( )PhDيکي از دانشگاههاي برتر؛
و -اساتید  :اساتيد (اعم از استاد تمام ،دانشيار و يا استاديار) برجسته ايراني شاغل در يکي از دانشگاههاي برتر دنيا؛
ز -متخصصان و كارآفرينان :مديران ،مشاوران،كارشناسان و سهامداران شركتهاي معتبر دانش بنيهان دنيها و كارآفرينهان
ايراني غيرمقيم در حوزههاي فناوري.
ماده  -2اهداف
 -1-2استفاده از ظرفيت علمي و پژوهشي متخصصان و دانشمندان برجسته ايراني غيرمقيم در مراكز علمي ،فناوري و صنعتي
كشور؛
 -2-2ترغيب ،تسهيل و ايجاد انگيزه براي بازگشت دانشآموختگان و محققان غيرمقيم به كشور؛
 -3-2ارتقاي سطح علمي و پژوهشي پايگاه تخصصي همکار؛
 -4-2فراهمسازي شرايط مناسب جهت جذب و توسعه فناوريهاي نوظهور و پيشرفته در كشور؛
 -5-2فراهم نمودن شرايط جذب مهارتها ،تکنيکها ،روشهها و قابليهتههاي خهدماتي نهوين توسهط متخصصهين ايرانهي
غيرمقيم به داخل كشور؛
 -6-2كمک به تاسيس شركتهاي دانشبنيان در حوزههاي فناوري پيشرفته.
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ماده  -3حمايت از دوره پسا دكتری
 -1-3دانشآموختگان دوره دكتري در يکي از دانشگاههاي برتر خارج از كشور (رتبه  1تا  100براسها

نظهام رتبهه بنهدي

 )Times/QSمي توانند به مدت  12ماه از اين حمايت استفاده نمايند؛
 -2-3دانشآموختگان دوره دكتري در يکي از دانشگاههاي رتبه  101تا  400براسا

نظام رتبه بندي

 QS/Times/Scimagoپس از ارزيابي اوليه توسط بنياد ملي نخبگان و درصورت كسب حداقل امتياز  300از
ارزيابي نيز ميتوانند به مدت  12ماه از اين حمايت استفاده نمايند؛
تبصره  :1متقاضياني كه دوره پسادكتري خود را به مدت حداقل يک سهال در يکهي از  100دانشهگاه برتهر خهارج از كشهور
گذراندهاند نيز ميتوانند از اين حمايت استفاده نمايند؛
تبصره  :2تمديد قرارداد دانش آموختگان  100دانشگاه اول دنيا (بصورت مستقيم) و همچنين دانش آموختگان دانشگاه هاي
 101تا  400دنيا (درصورت كسب امتياز باالي  ) 400درصهورت احهراز يکهي از شهرايط ذيهل و پهس از بررسهي در
كارگروه تخصصي معاونت به مدت حداكثر شش ماه و بدون گرنت پژوهشي امکان پذير خواهد بود.
 فايلينگ حداقل يک پتنت معتبر بينالمللي؛ پذيرش حداقل دو مقاله در نشريات معتبر بينالمللي(حداقل يک نشريه  )Q1مرتبط با موضوع پروژه پسادكتري؛ ايفاي نقشي مؤثر در يک پروژه كاربردي منجر به توليد محصول (با تقاضاي پايگاه و ارائه ادله به معاونت). -3-3گزينش نهايي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجهه بهه پيشهينه و توانهاييههاي علمهي و پژوهشهي و
براسا

پروپزال تحقيقاتي توسط پايگاه تخصصي همکار انجام مي شود.

 -4-3حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -1-4-3اختصاص مبلغ ماهانه  40،000،000ريال (به ميزان حقوق استاديار پايه يک در دانشگاه تهران) پس از كسهر
كليه كسورات قانوني جهت حقوق و مزايا به دانشآموخته به مدت  12ماه؛
 -2-4-3اختصاص مبلغ تا سقف  200ميليون ريال به هر يک از دانش آموختگان به عنوان اعتبار پژوهشي و فناوري؛
تبصره  :3اعتبار پژوهانه مي بايست تنها در جهت پيشبرد اهداف پهروژه تحقيقهاتي دوره پسهادكتري و در زمينههههايي از قبيهل
خريد مواد ،قطعهات ،تجهيهزات رايانههاي ،تجهيهزات آزمايشهگاهي و  ....بها پيشهنهاد اسهتاد ميزبهان و موافقهت پايگهاه
تخصصي همکار هزينه گردد.
تبصره  :4لوازم خريداري شده در قالب اعتبار پژوهانه متعلق به مركز ميزبان خواهد بود.
 -3-4-3تامين هزينه بيمه پايه (حرف و مشاغل آزاد) و ارائه بيمه تکميلي توسط بنيهاد ملهي نخبگهان از تهاريخ شهروع
قرارداد به مدت حداكثر  12ماه؛
تبصره  :5افراد تحت تکفل متقاضي نيز مي توانند از مزاياي بيمه پايه و تکميلي بهره مند گردند.
 -4-4-3اختصاص كمک هزينه سفر (يک بار در سال) جهت ارائه مقاله شفاهي در كنفرانسهاي بين المللي معتبر بهه
عنوان اعتبار پژوهانه سفر خارجي به هر يک از دانشآموختگان بر اسا
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جدول ذيل؛

جدول  -1میزان كمک هزينه سفر
نوع هزينه

بليط پرواز تا  4ساعت

بليط پرواز تا  8ساعت

بليط پرواز بيش از  8ساعت

مبلغ حمايتي

 20ميليون ريال

 30ميليون ريال

 50ميليون ريال

تبصره  :6هزينه بليط پرواز تنها بر اسا

ساعت پرواز مي باشد و اقامت فرودگاهي را شامل نمي گردد.

 -5-4-3اختصاص فضاي استقرار براي دانشآموخته جهت بهرهمندي از امکانات تخصصي و آزمايشگاهي و مشاوره
علمي و فناوري توسط يکي از مراكز پژوهشي يها آموزشهي كشهور بهه متقاضهي ،شهامل :دفتهر كهار مسهتقل،
دسترسي به آزمايشگاه وكتابخانه ،كارت تردد و دسترسي به امکانات ورزشي و رفاهي؛
 -6-4-3اختصاص اعتبار تا سهقف  50ميليهون ريهال جههت اسهتفاده دانهشآموختهه از خهدمات شهبکه آزمايشهگاهي
فناوريهاي راهبردي كشور ()labsnet.ir؛
تبصره  :7درصورت عدم نياز به بهرهمندي متقاضي از تسهيالت فوق پس از استعالم از شبکه آزمايشگاهي ،اين مبلغ در قالهب
گرنت پژوهشي پرداخت خواهد شد.
تبصره  :8انتخاب اساتيد ميزبان بر اسها

اولويهتههاي علمهي و فناورانهه توسهط پايگهاه تخصصهي همکهار يها بهه درخواسهت

دانشآموخته و با رعايت قوانين داخلي پايگاه تخصصي همکار انجام خواهد شد.
تبصره  :9براي هر دانشآموخته در سال  2ماه مرخصي شامل يک ماه مرخصي استحقاقي(شامل كليهه تعطهيالت دانشهگاهي و
رسمي) و يک ماه مرخصي جهت انجام فرآيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغليابي متقاضهي بها همهاهنگي پايگهاه
تخصصي همکار در نظر گرفته ميشود.
تبصره  :11امکان استفاده از تسهيالت پسادكتري و فعاليت هاي فناورانه به طور همزمان وجود ندارد.
ماده  -4حمايت از دوره فرصت مطالعاتی
 -1-4اساتيد دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي برتر خارج از كشور با سابقه تدريس تمام وقت در يکي از  400دانشهگاه برتهر
دنيا ميتوانند به مدت حداقل  3ماه تا  12ماه از اين حمايت استفاده نمايند؛
 -2-4گزينش نهايي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييههاي علمهي و پژوهشهي و بهر
اسا

پروپزال تحقيقاتي توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود؛

 -3-4حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -1-3-4اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران جههت حقهوق و
مزايا به استاد به مدت حداقل  3ماه تا حداكثر  12ماه؛
 -2-3-4اختصاص كمک هزينه سفر به استاد بر اسا

جدول شماره 1؛

 -3-3-4اختصاص مبلغ ماهيانه  30ميليون ريال جهت كمک هزينه اقامت درصورت نيهاز اسهتاد بها ارائهه اسهناد مربوطهه
(اجاره نامه معتبر)؛
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 -4-3-4اختصاص گرنت پژوهشي و فناوري تا سقف  500ميليون ريال متناسب با مهدت دوره و نهوع پهروژه بهراي ههر
استاد؛
 -5-3-4تامين هزينه بيمه پايه (حرف و مشاغل آزاد) و ارائه بيمه تکميلي به استاد توسهط بنيهاد ملهي نخبگهان از تهاريخ
شروع قرارداد به مدت حداكثر  12ماه (براي قراردادهاي حداقل  6ماهه)؛
 -6-3-4اختصاص فضاي استقرار به استاد جهت بهرهمندي از امکانهات تخصصهي و آزمايشهگاهي ،و مشهاوره علمهي و
فناوري توسط يکي از مراكز آموزشي و يا پژوهشي كشور شامل :دفتر كار ،دسترسي به آزمايشگاه وكتابخانه،
كارت تردد و دسترسي به امکانات ورزشي و رفاهي.
ماده  -5حمايت از همکاری با استاد مدعو و معین
 -1-5اساتيد دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي برتر خارج از كشور با سابقه تدريس تمام وقت در يکي از  400دانشهگاه برتهر
خارج از كشور ميتوانند به مدت يک ماه تا يک سال از اين حمايت استفاده نمايند.
 -2-5گزينش نهايي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمي و پژوهشي و سابقه
تدريس در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.
 -3-5حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -1-3-5اختصاص كمک هزينه سفر به كشور بر اسا
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 -2-3-5اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران جهت حقوق و
مزايا به استاد به مدت حداقل يک ماه تا حداكثر  12ماه؛
 -3-3-5تامين هزينه بيمه پايه (حرف و مشاغل آزاد) و ارائه بيمه تکميلي به استاد توسط بنيهاد ملهي نخبگهان از تهاريخ
شروع قرارداد به مدت حداكثر  12ماه (براي قراردادهاي حداقل  6ماهه)؛
 -4-3-5اختصاص مبلغ ماهيانه  30ميليون ريال جهت كمک هزينه اقامت درصورت نياز استاد با ارائهه اسهناد مربوطهه
(اجاره نامه معتبر).
ماده  -6حمايت از برگزاری سخنرانی و كارگاههای تخصصی
 -1-6محققان ،اساتيد و متخصصان ايراني غيرمقيم ميتوانند از اين حمايت استفاده نمايند.
 -2-6گزينش نهايي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييههاي علمهي و پژوهشهي و بهر
اسا

موضوع پيشنهادي سخنراني يا كارگاه توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.

 -3-6حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -1-3-6اختصاص كمک هزينه سفر به كشور بر اسا
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 -2-3-6فراهم نمودن شرايط برگزاري كارگاه يا سمينار در محيط تخصصي مناسهب و بها حضهور دسهت انهدركاران
علمي و حرفهاي مرتبط توسط پايگاه تخصصي همکار.
تبصره  :11اعطاي اين حمايت تنها براي يکبار در سال امکان پذير ميباشد.
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تبصره  :12در شرايط خاص و با تأييد پايگاه تخصصي همکار بر اسا

رزومه و تأييد معاونت ،امکان پرداخت كمهک هزينهه

سفر براي محققان برجسته اي كه به عنوان سخنران كليدي در همايش ها و كنفرانس هاي معتبر داخلي شركت مي كنند تا دو
برابر سقف تعيين شده امکان پذير ميباشد.
ماده  -7حمايت از فعالیتهای فناورانه (ايجاد شركتهای دانش بنیان نوپا)
 -1-7متخصصان ايراني غيرمقيم بها سهمت كارشهنا  ،مشهاور ،محقهق بخهش  R&Dو يها مهدير در يکهي از مؤسسهات يها
شركت هاي شاخص علمي ،فناوري ،پژوهشي و صنعتي خارج از كشور ميتوانند از اين حمايت استفاده نمايند.
 -2-7گزينش نهايي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمهي و پژوهشهي ،و بهر
اسا

طرح كسب و كار فناورانه توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.

 -3-7حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -1-3-7اختصاص مبلغ  1ميليارد ريال به متخصص جهت هزينه هاي خريد تجهيزات ،جذب نيهروي انسهاني و هزينهه
اجاره محل طرح دانشبنيان تاييد شده توسط پايگاه تخصصي همکار با شرط سابقه اجراي طرح مشابه توسط
متقاضي و توليد محصول و يا خدمات دانش بنيان؛
 -2-3-7حمايت مالي در قالب مکانيزمهاي مصوب (نظير پيش خريد)؛
 -3-3-7تسريع در روند ارزيابي جهت احراز شرايط مندرج در سامانه  daneshbonyan.irو همچنين دريافهت وام
كم بهره از طريق معرفي به صندوق نوآوري و شکوفايي در صورت احراز شرايط؛
 -4-3-7حمايت از استقرار در پارکهاي فناوري و مراكز رشهد طهرف قهرارداد و همچنهين ارايهه مشهاوره بهه منظهور
تکميل و ارتقاء طرح كسب و كار با توجه به نيازها و تواناييهاي بومي؛
 -5-3-7تسهيل ارتباطات با مراكز مصرف كننده ،پژوهشي و صنعتي ذيربط.
تبصره  :13تمام موارد ذيل ميبايست به عنوان خروجي طرح فناورانه به معاونت ارائه گردد:
 ثبت شركت و احراز صالحيت به عنوان شركت دانشبنيان؛ توليد محصول اوليه ( )Prototypeيا خدمات ارزش افزوده؛ انتقال دانش و يا فناوري جديد.ماده  -8اشتغال در شركتهای دانشبنیان ،صنعتی و شركتهای زايشی ( )Spinoffدانشگاهها
 -1-8متخصصان و محققان ميتوانند با مدرک حداقل كارشناسي ارشد و با سابقه فعاليت در شركتهاي دانشبنيهان معتبهر
بين المللي با كسب حداقل  300امتياز (از ارزيابي) از اين حمايت استفاده نمايند.
 -2-8گزينش نهايي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي اجرايي ،علمي و پژوهشي
توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.
 -3-8ح مايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -1-3-8پرداخت نيمي از حقوق متقاضيان تا سقف  30ميليون ريال (ماهانه) بهمدت  12ماه؛
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 -2-3-8پرداخت مبلغ  200ميليون ريال به عنوان پاداش عملکرد درصورت توليد يک نمونه محصهول و يها ثبهت پتنهت
امريکا و اروپا در انتهاي قرارداد با تصميم كارگروه تخصصي معاونت.
ماده  -9حمايت از استادياران جوان
 -1-9اعضاي هيات علمي پيماني و يا رسمي مراكز آموزش عالي و پژوهشي معتبر كشور كه بيش از يک سال از تاريخ جذب
ايشان در يکي از دانشگاهها و مراكز علمي كشور نگذشته باشد مي توانند از اين حمايت استفاده نمايند.
 -2-9اين حمايت شامل بهره مندي از گرنت پژوهشي به مبلغ  200ميليون ريال مي باشد.
 -3-9گزينش و معرفي نهايي مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمي و پژوهشهي
توسط بنياد ملي نخبگان انجام مي شود.
 -4-9گرنت استادياران جوان به افرادي كه از تسهيالت پسادكتري بنياد استفاده كردهاند تعلق نميگيرد.
ماده  – 11تسهیالت مسکن
 -1-10برگزيدگان حمايت هاي پسادكتري و استادياران جوان مي توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند.
 -2-10اين حمايت شامل مورد ذيل مي شود:
 ارائه تسهيالت وام خريد/ساخت مسکن تها سهقف  1ميليهارد ريهال از طريهق معرفهي بهه بانهک ههاي عامهل و بها نهربازپرداخت  18درصد.
ماده  :11تعهدات معاونت
 -1-11بررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه تخصصي همکار و عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همکار براسا

مفاد طرح.

 -2-11بررسي درخواست هاي ثبت شده در سامانه  international.bmn.irو ارجاع آن به پايگاه هاي تخصصهي همکهار
در صورت كسب امتياز الزم و تاييد اوليه.
 -3-11اطالعرساني در مورد حمايت هاي ارايه شده ،دريافت تقاضاها و ارجهاع آنهها بهه پايگهاه تخصصهي همکهار از طريهق
سامانه همکاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم.
 -4-11تأمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد آيين نامه.
تبصره  :14معاونت هيچگونه تعهدي نسبت به استخدام محقق مشمول اين آيين نامه ندارد.
تبصره  :15معاونت هيچگونه تعهدي نسبت به ادامه حمايت تشويقي پس از گذشت زمان پيشبيني شده و يا پرداخهت هرنهوع
وجهي با هر ماهيت به جز موارد ذكر شده به محقق ندارد.
ماده  :12تعهدات پايگاه تخصصی همکار
 -1-12تبيين ظرفيت ها و اولويت هاي پايگاه جهت تعريف طرح هاي پژوهشي و فناوري مشترک با محقق به صورت ساالنه.
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 -2-12بررسي مدارک و مصاحبه با محقق براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي با توجه به معيارهاي ارزيهابي تعيهين
شده از سوي م عاونت و اعالم نتايج نهايي بررسي به متقاضي و معاونت حداكثر ظرف  20روز از تاريخ ارجاع پرونهده
متقاضي از سوي معاونت.
 -3-12ارائه نامه درخواست به كارگيري محقق ،همراه با قرارداد وي به معاونت جهت استفاده از تسهيالت حمايتي.
 -4-12معرفي يک نفر از اعضاي هيئت علمي پايگاه تخصصي همکهار بهه عنهوان اسهتاد ميزبهان محقهق بهه معاونهت در طهرح
پسادكتري.
 -5-12فراهم كردن كليه امکانات مورد نياز مانند فضاي استقرار و امکانات آزمايشهگاهي ،دسترسهي بهه كتابخانهه ،امکانهات
ورزشي و رفاه ي ،كارت تردد و  ...براي انجام فعاليت هاي پژوهشي محقق در مدت فعاليت وي در پايگهاه تخصصهي
همکار.
 -6-12ارائه گزارش نهايي پس از اتمام همکاري محقق به معاونت.
 -7-12ارائه گزارش سخنرانيها و كارگاه هاي برگزار شده شامل موضوع ،زمان ،محل و مخاطبان.
 -8-12معرفي يک نماينده تام االختيار و عالقه مند به موضوع طرح جهت همکاري مشترک و پيگيري روند اجهراي مناسهب
طرح در پايگاه.
ماده  :13فرآيند درخواست ،تأيید و ثبت نام محقق
 -1-13پركردن فرم ثبتنام شركت در طرح و ارائه پروپوزال اوليه ،رزومه و ساير مدارک الزم توسط محقق.
 -2-13ارزيابي و پذيرش محقق توسط استاد ميزبان در پايگاه تخصصي همکار.
 -3-13ارسال نامه موافقت همکاري از جانب رئيس پايگاه تخصصي همکار به معاونت.
 -4-13تأمين منابع الزم توسط معاونت.
ماده  :14حل اختالف
درصورت بروز اختالف ميان طرفين در مورد هر يک از مفاد قرارداد و اجراي آن ،ابتدا موضهوع از طريهق گفتگهو و مهذاكره
ميان طرفين حل و فصل مي شود و در غير اين صورت نظر دفتر حقوقي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در موضهوع
مورد اختالف فصلالخطاب است.
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