روش اجرايي استفاده از خدمات پژوهشي متخصصان و

صفحه  3از 0

دانشمندان ايراني غيرمقيم

ويرايش 9 :

09-9030-099009

09/31/31

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

روش اجرايي استفاده از خدمات پژوهشي متخصصان
و دانشمندان ايراني غيرمقيم
09-9030-099009
ويرايش9 :
تاريخ09/31/31 :
تهيهكننده

تاييد كننده
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رئيس واحد /پژوهشكده

رئيس واحد طراحي و توسعه سيستم ها

تصويبكننده
نام وامضاء
نماينده مديريت در سيستمهاي

توجه :مدارك بدون مهر «معتبر» فاقد اعتبار اجرائي است.
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 -3هدف

):(Objective

هدف از اين دستورالعمل تهيه روش اجرايي فعاليت پايگاه نخبگان غير مقيم جهت انتقال دانش ،تجربهه و ايهده فواورانهه بهه پگوه هگاه نهوعت ن هت و
همچوين ارتباط اين نخبگان با پگوه گران پگوه گاه نوعت ن ت جهت بهرهمودي از دانش و تجارب ارزشمودشان با تاكيد بر مدل چرخش مغزها ميباشد.

 -1دامنه كاربرد

):(Scope

كليه متخصصان و دان مودان برجسته ايراني غيرمقيم م مول اين روش اجرايي هستود.

 -0تعاريف و

اصطالحات ):(Terms and definitions

استاد مدعو و معين :اعضاي هيات علمي دان گاه هاي خارج از ك ور كه در سايت بوياد ملي نخبگان معرفي گرديهده و بهه مورهور تهدري

در دورهههاي

حداقل يکماهه دعوت ميشوند.
دوره فرنت مطالعاتي  :يكي از سازوكارهاي توانمودسازي و توسعه حرفهاي متخصصين و رفع نيازها و ارتقاء علمي سازمان ميباشد.
دوره پسادكتري :هدف از اين دوره عميقتر شدن دانش ،تخصص و كسب مهارتهاي الزم در موضوعات خاص په

از كسهب مهدرك دكتهري توسه

متخصصين ميباشد.
دبيرخانه :دبيرخانه پايگاه همكاري با متخصصان غير مقيم پگوه گاه كه شامل نمايوده تاماالختيار پگوه گاه (رئي

گروه فوهاوري و نهوروري) و رابه بها

پايگاه متخصصان غير مقيم در معاونت علمي و فواوري رياست جمهوري ،كارشواس دبيرخانه و مو ي است.
نقدگاه :بازههاي زماني م خصشده براي ارائه گزارش پي رفت برنامه پگوه ي
متخصص غيرمقيم :افراد داراي تابعيت ايراني فارغالتحصيل در مقطع دكتري از  044دان گاه معتبر دنيا كه توس بوياد ملي نخبگان نالحيت علمي اي هان
محرز و در سايت رن بوياد معرفي ميگردند و از اين پ

در روش اجرايي متخصص ناميده ميشوند.

عضو هيات علمي :اعضاء هيات علمي پگوه گاه كه راهومايي دوره موردنرر را برعهده دارند و ازاينپ

در روش اجرايي استاد راهوما ناميده ميشوند.

استادياران جوان :اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي مراكز رموزش عالي و پگوه ي معتبر ك ور كه بيش از شش سال از تاريخ دانشرمهوختگي رنهان از
دان گاههاي معتبر خارج از ك ور نگذشته است.

 -1روش اجرا/نحوه انجام كار /شرح كار (:)Work Instruction

(گامهاي روش اجرايي بهصورت تفكيکشده و طبق شماره به ترتيب ذكر گردد).

 .1دبيرخانه فهرست متخصصان و رزومه رنان را از پايگاه بوياد ملي نخبگان استخراج و در اختيار نمايودگان پردي
 .2نمايودگان پردي

موظ ود اطالعات متخصصان را در اختيار اعضاء هيات علمي پردي

ميگذارد.

مربوطه و داراي تخصص مرتب

با

متخصصين قرار دهود.
 .3پ

از بررسي رزومه متخصصين توس اعضاي هيات علمي ،استاد راهوما ميتواند م خصات متخصص مورد نرر را در اختيار

نمايوده پردي
 .0نمايوده پردي

قرار دهد.
ميبايست با كمک استاد راهوما از متخصص درخواست پروپوزال در زميوه موردنياز نمايد و بعد از دريافت

پروپوزال (فرم تعريف پروژه پگوه ي) رن را در اسرع وقت در اختيار اعضاي شوراي پردي
امضای کارشناس طراحی و توسعه سیستمها:

امضای تهیه کننده /مالک فرآیند:

قرار داده تا بررسيهاي الزم نورت
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پذيرفته و در اولين جلسه شوراي پردي
 .5در نورت تائيد شوراي پردي
(به انتخاب ريي

موضوع مطرح شود.

ميبايست كارگروهي شامل استاد راهوما ،نمايوده پردي

و حداكثر دو ن ر ديگر مرتب با موضوع

پردي ) نسبت به مصاحبه با متخصص اقدام كوود .در مصاحبه الزم است تا امكان مصاحبه(حضوري يا ايوترنتي)

با متخصص فراهم گردد و پروپوزال ارائهشده مورد تجزيهوتحليل قرار گيرد.
 .6در نورت تائيد متخصص و پروپوزال مربوطه در كارگروه ،موضوع نياز به فرد متخصص طي نامه كتبي(همراه رزومه متخصص-
نحوه همكاري -پروپوزال-فرم مصاحبه)...از طريق رياست پردي

به دبيرخانه و همزمان ،جهت انجام امور مقتضي رونوشت رن به

واحد حراست ارسال ميگردد.
 .7در نورت عدم نياز داليل مربوطه از طريق دبيرخانه به متخصص اعالم ميگردد.
 .8در نورت تائيد پروپوزال ،دبيرخانه پيشنوي

قرارداد را در يكي از شقوق ه تگانه (پسادكتري ،حمايت از فرنت مطالعاتي،

حمايت از اساتيد مدعو و معين ،حمايت از برگزاري سخوراني و كارگاههاي تخصصي ،حمايت از فعاليت فواورانه ،اشتغال در
شركتهاي دانشبويان و حمايت از استادياران جوان) تهيه و پ

از اخذ امضاي متخصص ،پاراف قرارداد را به ترتيب از استاد

امور هيأت علمي و تحصيالت تكميلي و رئي

امور حقوقي و پيمانها اخذ و در نهايت پ

از اخذ

راهوما ،رئي

پردي  ،رئي

امضاي رئي

پگوه گاه براي بوياد ملي نخبگان ارسال ميكود تا بر اساس نوع قرارداد موعقده بوياد ملي نخبگان نسبت به واريز مبلغ

مربوطه به حساب پگوه گاه نوعت ن ت اقدام نمايد.
تبصره  -1انعقاد قرارداد با متخصص و ارسال رن براي بوياد ملي نخبگان به عووان نورت وضعيت پگوه گاه بوده و جهت
دريافت وجه به بوياد ملي نخبگان ارسال ميگردد.
تبصره  -2شروع به كار متخصص ميبايست بعد از ابالغ از طرف دبيرخانه باشد.
تبصره -3پيشنوي
 .9دبيرخانه پ

قراردادهاي شقوق ه تگانه توس امور حقوقي تهيه و در اختيار دبيرخانه قرار ميگيرد.

از انعقاد قرارداد يک نسخه از پروپوزال و قرارداد پگوه گر را در اختيار واحدهاي مالي ،اداري ،حراست ،تحصيالت

تكميلي و كوترل پروژه قرار ميدهد.
 .14واحد كوترل پروژه در اسرع وقت به پروپوزال پگوه گر شماره تخصيص داده و شماره فوق را به واحد مالي ابالغ مينمايد تا
كوترل اين كار تحقيقاتي در امور مالي بر اساس رن نورت پذيرد.
 .11دبيرخانه جهت انجام كليه مكاتبات اداري متخصص را به امور اداري معرفي مينمايد.

امضای کارشناس طراحی و توسعه سیستمها:

امضای تهیه کننده /مالک فرآیند:

روش اجرايي استفاده از خدمات پژوهشي متخصصان و
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 .12استاد راهوما در دورههاي پسادكتري ،فرنت مطالعاتي ،حمايت از فعاليت فواورانه ،اشتغال در شركتهاي دانشبويان و حمايت از
استادياران جوان موظف است در انتهاي هرماه گزارشي از عملكرد متخصص مطابق با فرمت گزارش هاي علمي و پروژههاي
پگوه گاه نوعت ن ت به شماره  95-4312-944012تهيه و به همراه گزارش حضوروغياب و بعد از پاراف رئي
تاييد رياست پردي

پگوه كده با

به امور مالي به مورور پرداخت حقالزحمه ارسال نمايد.

تبصره  -0متخصص در دورههاي پسادكتري و فرنت مطالعاتي بايد حضور تماموقت در پگوه گاه داشته باشد.
تبصره  –5هرگونه پرداختي در برنامههاي پسادكتري ،حمايت از فرنت مطالعاتي ،حمايت از اساتيد مدعو و معين ،حمايت از
برگزاري سخوراني و كارگاههاي تخصصي ،حمايت از فعاليت فواورانه ،اشتغال در شركتهاي دانشبويان و حمايت از استادياران
جوان طبق رييننامه طرح همكاري با متخصصان غير مقيم بوياد ملي نخبگان معاونت علمي و فواوري رياست جمهوري انجام
ميشود.
تبصره  -6مبالغ قابل پرداخت در برنامههاي استاد مدعو و معين و حمايت از برگزاري سخوراني و كارگاههاي تخصصي در انتهاي
دوره با تاييد متقاضي و رئي

پگوه كده مربوطه از طريق امور مالي پرداخت ميگردد.

تبصره  -7هزيوههاي جاري متخصص در پگوه گاه مطابق روال جاري از حقالزحمه اي ان كسر ميگردد.
تبصره  -8امور مالي ده درند از حقوق و مزاياي متخصص در برنامههاي پسادكترا ،فرنت مطالعاتي ،حمايت از فعاليت فواورانه،
اشتغال در شركتهاي دانشبويان و حمايت از استادياران جوان را تحت عووان سپرده حسن انجام كار نزد خود نگهداشته تا در
انتهاي قرارداد و رضايت استاد راهوما از متخصص بهنورت يكجا به وي پرداخت كود و در نورت عدم رضايت از متخصص
تمام يا بخ ي از اين سپرده پرداخت نميگردد.
تبصره  -9متخصص ميبايست در دورههاي فرنت مطالعاتي و پسادكتري براي دريافت هزيوههاي مسافرت و اقامت خود فاكتور
سربرگ دار و ممهور و بلي ايوترنتي به امور مالي ارائه نمايد .مبلغ پرداختي بر اساس رييننامه طرح همكاري با متخصصان غير
مقيم بوياد ملي نخبگان كه قرارداد متخصص بر اساس رن توريمشده پرداخت ميگردد.
تبصره  -14كمکهزيوه اسكان اساتيد مدعو و معين تا سقف روزانه يکميليون ريال بر عهده پگوه گاه است.
تبصره  -11سقف اعتبار پگوهش و فواوري در شقوق ه تگانه بر اساس رييننامه طرح همكاري با متخصصان غير مقيم بوياد ملي
نخبگان كه قرارداد متخصص بر اساس رن توريم شده و پرداخت ميگردد .لذا واحد متقاضي متخصص ميبايست مبلغ اعتبار
پگوه ي و فواوري را به بهترين شكل در اين دورهها نرف نمايد و براي تمام هزيوههاي نورت گرفته مدارك معتبر ارائه دهد .در
نورت اتمام مبلغ فوق و ناقص ماندن تحقيق ،مبلغ ديگري شارژ ن ده و مسئوليت رن با پگوه كده ميباشد.
امضای کارشناس طراحی و توسعه سیستمها:
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تبصره  -12شقوق ه تگانه م مول هيچگونه پاداشي نيست.
تبصره  -13تمديد قرارداد در دورههاي پسادكتري بر اساس رييننامه طرح همكاري با متخصصان غيرمقيم بوياد ملي نخبگان كه
قرارداد متخصص بر اساس رن توريم شده انجام ميگردد.
تبصره  -10حمايت از برگزاري سخوراني و كارگاههاي غيرتخصصي توها يکبار در سال براي هر متخصص امكانپذير است.
 متخصص ميبايست در فوانل سهماهه از شروع قرارداد و نقد گاهها (مايلستون) نسبت به ارسال سه نسخه گزارش مطابق با فرمت
گزارش هاي علمي و پروژههاي پگوه گاه نوعت ن ت به شماره  95-4312-944012براي استاد راهوما اقدام نمايد .در نورت تائيد
گزارش مربوطه ،استاد راهوما دو نسخه از گزارش را در اختيار دبيرخانه قرار داده تا يک گزارش براي بوياد ملي نخبگان ارسال و
ديگري نزد دبيرخانه باقي بماند.
 .31پ

از اتمام قرارداد و ارسال گزارش نهايي مطابق با فرمت گزارش هاي علمي و پروژههاي پگوه گاه نوعت ن ت به شماره

 95-4312-944012براي استاد راهوما و تائيد اي ان سه نسخه از گزارش از طريق دبيرخانه در اختيار بوياد ملي نخبگان ،كتابخانه
پگوه گاه نوعت ن ت و پردي

مربوطه قرار ميگيرد.

-2

 -9مسئوليتها (:)Responsibility
 مسئوليت تهيه و ارسال فهرست متقاضيان به نمايودگان پردي

بر عهده دبيرخانه همكاري با متخصصان غير مقيم ميباشد.

 مسئوليت بررسي رزومه افراد و درخواست پروپوزال برعهده اعضاي هيات علمي پردي
 مسئوليت بررسي و تاييد پروپوزال بر عهده شوراي پگوه ي پردي
 مسئوليت تهيه پيشنوي

مربوطه ميباشد.

مربوطه ميباشد.

قرارداد و اخذ تاييديههاي الزم بر عهده دبيرخانه ميباشد.

 مسئوليت بررسي م خصات و وضعيت متخصص موتخب بر عهده واحد حراست ميباشد.
 مسئوليت ارسال قرارداد براي بوياد ملي نخبگان بر عهده دبيرخانه ميباشد.
 مسئوليت اعالم به كار متخصص بر عهده دبيرخانه ميباشد.
 -0مستندات ( :)Documentsدر اين بخش بايهد فهرسهت كليهه فهرمهها ،ريهيننامهههها ،بخهشنامهههها ،مصهوبههها و قهوانين مهرتب بها
دستورالعمل /روش اجرايي ذكر و به دستورالعمل /روش اجرايي ضميمه گردد.

امضای کارشناس طراحی و توسعه سیستمها:

امضای تهیه کننده /مالک فرآیند:

روش اجرايي استفاده از خدمات پژوهشي متخصصان و
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 فرم تعريف پروژه پگوه ي به شماره 91-4140-944541
 فرمت گزارش هاي علمي و پروژههاي پگوه گاه نوعت ن ت به شماره 95-4312-944012


روش اجرايي فرنت مطالعاتي به شماره 95-4015-944363

 دستورالعمل دوره پسادكتري
 رييننامه طرح همكاري با متخصصان غير مقيم بوياد ملي نخبگان معاونت علمي و فواوري رياست جمهوري


سوابق اين مستود در امور فواوري و نوروري نگهداري ميشود.

 -*7نمودار جريان فرآيند

ارسا یک س ه ا
رار ا رای
واحدهای مر وطه

(:)Process Flowchart

واری ح و ه ینه
اس ا و ا ت ار
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