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 تعالیبسمه

 متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور همكاري با نامه برنامهآیین

 1401سال 

 

 مقدمه

سرمايه انساني خارج از  ايگيري از ذخاير علمي و حرفهدر راستاي نيل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمي كشور و بهره

ناورانه به هاي فكشور به منظور انتقال دانش، تجربه و ايده از خارج ايراني كارآفرينان و متخصصان با كشور، برنامه همكاري

ها، گاهدانشالمللي علم و فناوري و با همكاري مركز تعامالت بينمعاونت توسعه روابط علمي و سرمايه انساني داخل توسط 

گردد جرا ميا "ميزبانپايگاه "عنوان و مراكز نوآوري منتخب كشور به  فناورهاي هاي علم و فناوري، شركتها، پارکپژوهشگاه

ي زاندادكتري، فرصت مطالعاتي، استاد مدعو و معين، راههاي تحقيقاتي و فناورانه همچون پساتا در قالب حمايت از انجام پروژه

به  ،هاي تخصصيو كارگاه و برگزاري سخنرانيي تخصص فهينظام وظ ،فناور هاياشتغال در شركت كسب و كارهاي فناورانه،

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

 تعاریف – 1ماده 

 شود:نامه رعايت ميهاي ذيل در اين آيينبراي رعايت اختصار، تعريف

 رآموختگان، متخصصان، كارآفرينان و اساتيد ايراني خارج از كشور كه ددانش از کشور:متخصصان ایرانی خارج  -الف

به مدت يک  و حداقل از تاريخ بازگشت ايشان به كشور بيش از دو سال نگذشته باشد نيستند ياحال حاضر ساكن ايران 

 وده باشند.نمسال خارج از كشور فعاليت 

 ؛المللي علم و فناوريمركز تعامالت بين مرکز: -ب

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

 كنند؛در طرح حاضر مشاركت مي

 Times بنديهاي رتبهاساس نظام موسسات تحقيقاتي برتر است كه بر منظور نظام ارزيابي دانشگاه يانظام ارزیابی:  -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 بندينظام رتبهدر دانشگاهي كه 

 شود؛محسوب مي برتردانشگاه  100

هاي معادل آن همچون التحصيالن دوره كارشناسي ارشد يا دورهفارغ آموختگان دوره کارشناسی ارشد:دانش -ه

 ؛"ايدكتري حرفه"

اليني، تخصص ب»هاي معادل آن همچون التحصيالن دوره دكتري تخصصي يا دوره: فارغآموختگان دوره دکتريدانش -و

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

 ؛استاديار

شور هاي فناور خارج از كمتخصصان 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 كشور اي متخصصان ايراني خارج از كشور در مراكز علمي،استفاده از ظرفيت علمي و حرفه 2-1

 گشت متخصصان ايراني خارج از كشور؛ترغيب، تسهيل و ايجاد انگيزه براي باز 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 داخلها و قابليتها، روشفراهم نمودن شرايط انتقال مهارت 2-5

 .هاي فناوري پيشرفتههاي فناور در حوزهكمک به تاسيس شركت 2-6

 دوره پسا دکتري حمایت -3ماده 
 باشند:را دارا  يكي از شرايط زير بايد، يپسا دكتر حمايت خارج از كشور براي استفاده ازمتخصصان ايراني  3-1

 ؛براساس نظام ارزيابي 100تا 1برتر با رتبه  تحقيقاتي ها يا موسساتدانشگاهيكي از  آموختگان دوره دكتريدانش 3-1-1

بر اساس نظام  300تا  101تحقيقاتي برتر با رتبه  ها يا موسساتدانشگاهيكي از وختگان دوره دكتري آمدانش 3-1-2

 ؛(1)پيوست شماره  بر اساس جدول ارزيابي  امتياز 300كسب حداقل باارزيابي و 

 قيقاتيتح ها يا موسساتدانشگاهمتقاضياني 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  اندگذرانده بر اساس نظام ارزيابي 100تا  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 جدول  300 كسب حداقل با اندگذرانده بر اساس نظام ارزيابي 100تا  1برتر با رتبه  تحقيقاتييا موسسات 

 ؛(1)پيوست شماره  ارزيابي

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

توسط دانشگاه ماه  6حداقل به مدت دوره  يهانهياند و هزگذرانده يابيبر اساس نظام ارز 50تا  1 برتر با رتبه يقاتيحقت

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

بر اساس نظام  300باالتر از ها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه آموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهدانش 3-1-6

دانشگاه برتر  30) كشور دولتي دانشگاه زيكي ادر كارشناسي ارشد خود را  در صورتيكه دوره كارشناسي ياارزيابي، 

 .(1)پيوست شماره  امتياز بر اساس جدول ارزيابي 400در صورت كسب حداقل اند، گذرانده (ISCبندي بر اساس رتبه

 ePrototyp/MVP) در پروژه صرفا در صورت توليد محصول ،6-1-3بند متقاضيان مشمول  دوره پسادكتري :1 تبصره

 باشد.قابل تمديد مي ،داراي ويژگي تكرارشوندگي و رويكرد ورود به بازار(
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ال تحقيقاتي پژوهشي و بر اساس پروپوز-هاي علميگزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه و توانايي 3-2

 شود.انجام مي ميزبانتوسط پايگاه 

 يهاگاهاز دانش 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

 .شوديانجام م ميزبانگاه يتوسط پا يقاتيو بر اساس پروپوزال تحق يپژوهش-يعلم يهاييتوجه به توانا

 است.سال  40شرط سني متقاضيان دوره پسادكتري  :2 تبصره

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

 است. ماه 14مدت زمان قرارداد   3-3-1

 ناخالص پس به صورتتومان )معادل حقوق ماهانه استاديار پايه يک دانشگاه تهران(  000/000/17مبلغ ماهانه   3-3-2

 يابد.اختصاص مي از كسر كسورات قانوني )ماليات( جهت پرداخت حقوق

 .يابداختصاص مي عنوان اعتبار پژوهشي وابسته به پروپوزال محققميليون تومان به  60مبلغ تا سقف   3-3-3

وژه، پرگزارش و  اعتبار را به صورت مستقیم در اختیار محقق قرار دادهپایگاه میزبان موظف است  :3تبصره 

  .مایدنطی نامه رسمی به مرکز اعالم  در پایان قرارداد را اعتبارموارد هزینه کرد دستاوردها و نتایج حاصل شده و 

ل خريد هايي از قبيو در زمينه پسادکتري صرفا در جهت پیشبرد اهداف پروژه دورهاعتبار پژوهشي بايد : 4تبصره 

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

ه اعتبار كدرصورتي باشد وجود ندارد.ي پسادكتري ميپروژه اصلي اهداف از دور به كه مواردي براي گرنت تخصيص و امكان

 يرد.گباقيمانده اعتبار در اختيار محققين بعدي برنامه قرار مي ،صرف انجام پروژه نشودبه صورت كامل پژوهشي محقق 

 باشد. میزبان کرد باید مورد تایید و موافقت محقق، استاد میزبان و پایگاهموارد هزینه

 قرارداد  ام بوده و پس از اتم ميزبانمتعلق به پايگاه  تاپاز جمله لپ شده با استفاده از اعتبار پژوهشيلوازم خريداري: 5تبصره 

 قرار خواهد گرفت. برنامه در اختيار محققين بعدي ،حققم

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

 ؛و كامپيوتر شخصي مناسب فضاي استقرار 

 ؛دسترسي به آزمايشگاه و كتابخانه 

 ؛يزيتو رتكاو  شناسايي رتكا ورصد 

  رفاهيدسترسي به امكانات ورزشي و. 

ويژه متخصصان ايراني خارج از كشور جهت استفاده از اعتبار ميليون تومان  10ف درصد تا سق 90تخفيف   3-3-5

هاي عمومي ويژه مندي از طرحو بهره (labsnet.ir)راهبردي كشور هايفناوري آزمايشگاهي خدمات شبكه

 پيوست) ابديمي اختصاص، گرددسال برقرار ميپژوهشگران پسادكتري كه توسط شبكه آزمايشگاهي در هر فصل از 

 .(4 شماره

ماه مرخصي جهت  1شود. همچنين مرخصي استحقاقي در نظر گرفته ميروز  35، ماه 14براي هر متقاضي در   3-3-6

در آن،  در خصوص زمان انجام ميزبانيابي متقاضي با هماهنگي پايگاه انجام فرآيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغل

 نظر گرفته شده است.
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 اريهاي جهزينه جهت پرداخت ميزبانه پايگاه تومان به ازاي جذب هر متقاضي پسادكتري ب 000/000/1مبلغ   3-3-7

 يابد.مي اختصاص

ماهانه محقق در نظر گرفته  در حقوق هزار تومان 850 زانيمكه به )حرف و مشاغل آزاد(  هيپا مهيب نهيهز نيتام 3-3-8           

ر وجه تأمين اجتماعي اقدام درصد( د 18بايست شخصا نسبت به پرداخت آن )با حداقل دستمزد و نرخ شده است و متقاضي مي

 .(5 شماره )پيوست نمايد

 بايستمي يمتقاض تيحما نيا افتيدر يبرا .شودمي ارائه زو افراد تحت تكفل توسط مرك يمتقاض يليتكم مهيب 3-3-9           

 .(5 شماره وست)پي درخواست بيمه تكميلي اقدام نمايدشدن بيمه پايه، نسبت به ثبت  جاري و قرارداد انعقاد از پس بالفاصله

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 براي ساير رشتهپزشكي و شش ماه 

  ؛الملليمعتبر بين ثبت حداقل يک اختراع -

 ؛و ارائه ادله به مركز( ميزبان كاربردي منجر به توليد محصول )با تقاضاي پايگاه ايفاي نقشي مؤثر در يک پروژه -

 ؛ز(به مرك 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 -

 ؛المللي معتبر مرتبط با موضوع پروژه پسادكتريانتشارات بين دركتاب فصل انتشار  -

 تاسيس رشته دانشگاهي جديد؛ -

 ؛هزار دالر 50مشترک با موسسات علمي خارج از كشور و جذب اعتبار پژوهشي بين المللي بيش از تعريف پروژه  -

و ( 2Qيا دو نشريه  Q1)حداقل يک نشريه هاي علوم پايه صرفا در رشتهالمللي پذيرش مقاله در نشريات معتبر بين -

 .پروژه پسادكتري مستقيم خروجي( علمي پژوهشي نشريهيا دو  Q1حداقل يک نشريه ) علوم انسانيهاي رشته

اي انجام شده هارائه گزارش فعاليت توصيه نامه استاد ميزبان،به همراه  را قرارداد درخواست تمديد بايستمتقاضي مي: 6تبصره 

 ارسال نمايد. ،دوره تمديد دربيني شده براي انجام و دستاوردهاي دوره و برنامه پيشدوره پسادكتري  طي

همچنان فراهم خواهد بود. در رابطه  4-3-3و  2-3-3 ، موارد3-3هاي بند در صورت تمديد قرارداد، از ميان حمايت: 7تبصره 

روز مرخصي  22ماه تمديد قرارداد،  10و در ازاي روز مرخصي استحقاقي  15ماه تمديد قرارداد،  6نيز در ازاي  6-3-3با بند 

ها نيز در صورت عدم استفاده از تمام يا بخشي از آن 5-3-3و  3-3-3هاي بند يتپذير است. در رابطه با حماامكاناستحقاقي 

 قابل استفاده خواهد بود. قرارداد ماه، اعتبار مذكور در زمان تمديد 14در مدت زمان 

درخواست در  ، اينماه فاصله باشد 6بيش از محقق قرارداد  درخواست تمديدارائه كه بين پايان قرارداد و در صورتي: 8تبصره 

 نامه پذيرش محقق پسادكتري در همان سال باشد.شود كه شرايط رزومه متقاضي، منطبق بر آئينبررسي ميصورتي 

رعايت قوانين با  و متقاضييا به درخواست  ميزبانهاي علمي و فناورانه توسط پايگاه انتخاب اساتيد ميزبان بر اساس اولويت 3-5

 انجام خواهد شد.  ميزبانداخلي پايگاه 

)با هدف ارزيابي را  درسي واحد 6تدريس بيش از تواند نمي ميزبانپايگاه با توجه به ماهيت پژوهشي دوره پسادكتري،  3-6

اهد خوو تمركز فعاليت بر روي انجام پروژه پژوهشي در طول مدت قرارداد از محقق درخواست نمايد درخصوص جذب محقق( 

 بود.
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مندي از اين دوره، عدم اشتغال به كار در مؤسسات يكي از شروط بهره به تمام وقت بودن دوره پسادكتري با توجه :9تبصره 

دم تمام وقت ديگري داشته باشد. مسئوليت عشغلي تواند همزمان عضو هيات علمي بوده يا موقعيت متقاضي نمياست و  ديگر

 متقاضي دريافتيعدم رعايت اين مورد همكاري متوقف شده و وجوه اظهار اين موضوع به عهده متقاضي بوده و در صورت 

 گردد.مسترد مي

براي  نعتیو ص هاي فناورمجموعهعالوه بر مراکز دانشگاهی و پژوهشی در امكان انجام پسادکتري : 10 تبصره

بوده و  مرکزهاي فناور مورد تایید پایگاه میزبان یكی از مجموعه ،محقق وجود دارد. در این مدل همكاري

ابل هاي میزبان در بخش تحقیق و توسعه مجموعه فناور، قبا مشارکت عضو هیات علمی یكی از پایگاه پروژه

 انجام خواهد بود.

 د ذیل گردد:بایست منجر به دستیابی به یكی از مواراین پروژه می

 .المللینجام طرح پژوهشی شاخص، تولید محصول، توسعه محصول یا ثبت اختراع بینا 

 دوره فرصت مطالعاتیحمایت  -4ماده 

 باشند: زير را دارايكي از شرايط  بايدي فرصت مطالعاتدوره  حمايت خارج از كشور براي استفاده از متخصصان ايراني  4-1

اساس نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت  بر 300تا  1با رتبه ها يا موسسات تحقيقاتي برتر اساتيد دانشگاه 4-1-1

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

بر اساس نظام ارزيابي  50تا  1برتر با رتبه  ها يا موسسات تحقيقاتيآموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهدانش 4-1-2

 (1از جدول ارزيابي )پيوست شماره  امتياز 400دانشگاه برتر و كسب حداقل 50 يكي ازهمراه با سابقه دوره پسادكتري 

ال تحقيقاتي پژوهشي و بر اساس پروپوز-هاي علميگزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه و توانايي 4-2

 شود.توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي

  باشد:موارد ذيل مي حمايت در نظر گرفته شده شامل 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 : 11تبصره 

 پذير است.ماه امكان 6تا 

سر كسورات و پس از كمبلغ ماهانه معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران  4-3-2

 يابد.اختصاص مي 1-1-4شرايط بند جهت پرداخت حقوق به متقاضيان مشمول قانوني 

 ناخالص پس به صورتتومان )معادل حقوق ماهانه استاديار پايه يک دانشگاه تهران(  000/000/17مبلغ ماهانه   4-3-3

 يابد.اختصاص مي 2-1-4به متقاضيان مشمول شرايط بند  از كسر كسورات قانوني )ماليات( جهت پرداخت حقوق

 مدت دوره و نوع پروژه براي هر متقاضي تومان متناسب با 000/000/80اعتبار پژوهشي و فناوري تا سقف  4-3-4

  يابد.اختصاص مي

پايگاه ميزبان موظف است اعتبار را به صورت مستقيم در اختيار محقق قرار داده و گزارش پروژه، دستاوردها و نتايج حاصل : 12تبصره 

 .شده و موارد هزينه كرد اعتبار را در پايان قرارداد طي نامه رسمي به مركز اعالم نمايد

ميليون تومان اعتبار ويژه متخصصان ايراني خارج از كشور جهت استفاده از  10درصد تا سقف  90تخفيف   4-3-5

هاي عمومي ويژه مندي از طرح( و بهرهlabsnet.ir)راهبردي كشور هايفناوري آزمايشگاهي خدمات شبكه
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)پيوست  ابدياختصاص مي ،گرددبرقرار ميپژوهشگران پسادكتري كه توسط شبكه آزمايشگاهي در هر فصل از سال 

 .(4 شماره

هزار تومان در حقوق ماهانه محقق در نظر گرفته  850 زاني)حرف و مشاغل آزاد( كه به م هيپا مهيب نهيهز نيتام 4-3-6             

تأمين اجتماعي اقدام  ر وجهدرصد( د 18بايست شخصا نسبت به پرداخت آن )با حداقل دستمزد و نرخ شده است و متقاضي مي

 .(5)پيوست شماره  نمايد

 افتيدر يبرا .شودمي ارائه ماه 6در قراردادهاي بيشتر از  ل توسط مركزو افراد تحت تكف يمتقاض يليتكم مهيب 4-3-7            

يمه تكميلي درخواست بشدن بيمه پايه، نسبت به ثبت  جاري و قرارداد انعقاد از پس بالفاصله بايستمي يمتقاض تيحما نيا

 .(5 شماره )پيوست اقدام نمايد

مربوطه  اسناد ارائه تومان جهت كمک هزينه اقامت در صورت نياز متقاضي با 000/000/6مبلغ ماهيانه تا سقف  4-3-8          

  يابد.اختصاص مي )اجاره نامه معتبر(

مول بند متقاضيان مش موظف به تامين محل اسكاندرخواست متقاضي،  و پايگاه ميزبان در صورت داشتن مهمانسرا: 13تبصره 

  است. 4-1-1

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

 ؛(هخريداري شده محققان قبلي برنام هايتاپ)با اولويت استفاده از لپ و كامپيوتر شخصي فضاي استقرار 

  ؛آزمايشگاه و كتابخانهدسترسي به 

 ؛و كارت ويزيت شناسايي رتكا ورصد 

 دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي. 

 معین و مدعو استاد حمایت از همكاري به عنوان -5ماده 

 را دارا زيرشرايط  بايد همكاري به عنوان استاد مدعو و معين حمايتارج از كشور براي استفاده از متخصصان ايراني خ 5-1

 باشند:

 نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت بر اساس 300تا  1رتبه با تحقيقاتي برتر يا موسسات  هااساتيد دانشگاه 5-1-1

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

ارزيابي بر اساس نظام  50تا  1برتر با رتبه  تحقيقاتي ها يا موسساتدانشگاهيكي از  دكتريآموختگان دوره دانش 5-1-2

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

1). 

هاي انشگاهپژوهشي و سابقه تدريس در د-هاي علمياز بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه، توانايي گزينش نهايي 5-2

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

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

 است. ماه 12تا  1مدت زمان استفاده از اين حمايت  5-3-1

و با تاييد مركز، امكان تمديد مدت زمان استفاده از اين حمايت  ميزباندر صورت درخواست مستقيم رئيس پايگاه : 14تبصره 

 پذير است.ماه امكان 6تا 
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ر كسورات پس از كسمبلغ ماهانه معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران  5-3-2

 يابد.مي اختصاص 1-1-5به متقاضيان مشمول شرايط بند جهت پرداخت حقوق  يقانون

 ناخالص پس به صورتتومان )معادل حقوق ماهانه استاديار پايه يک دانشگاه تهران(  000/000/17مبلغ ماهانه   5-3-3

 يابد.اختصاص مي 2-1-5به متقاضيان مشمول شرايط بند  از كسر كسورات قانوني )ماليات( جهت پرداخت حقوق

ماهانه محقق در نظر گرفته  هزار تومان در حقوق 850 زانيبه م)حرف و مشاغل آزاد( كه  هيپا مهيب نهيهز نيتام 5-3-4

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

 .(5شماره  وستي)پ اقدام نمايد

 افتيدر يبرا .شودمي ارائه ماه 6در قراردادهاي بيشتر از و افراد تحت تكفل توسط مركز  يمتقاض يليتكم مهيب 5-3-5            

يمه تكميلي رخواست بت بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و جاري شدن بيمه پايه، نسبت به ثبت دبايسمي يمتقاض تيحما نيا

 .(5شماره  وستي)پ اقدام نمايد

تومان جهت كمک هزينه اقامت درصورت نياز متقاضي با ارائه اسناد مربوطه  000/000/6مبلغ ماهيانه تا سقف  5-3-6

 يابد.اختصاص مي (معتبر نامه اجاره)

مول بند متقاضيان مش موظف به تامين محل اسكاندرخواست متقاضي،  و پايگاه ميزبان در صورت داشتن مهمانسرا: 15تبصره 

  است. 5-1-1

 هاي تخصصیحمایت از برگزاري سخنرانی و کارگاه -6ماده 

يكي از  بايستمي هاي تخصصيسخنراني و كارگاهبرگزاري  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 موسساتدانشگاهيكي از  آموختگان دوره دكتريدانش 6-1-1

 ؛ارزيابي

بر اساس نظام  300تا  150با رتبه  برتر تحقيقاتي ها يا موسساتدانشگاهيكي از  آموختگان دوره دكتريدانش 6-1-2

 (؛1امتياز بر اساس جدول ارزيابي )پيوست شماره  300ارزيابي در صورت كسب حداقل 

ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت بر اساس نظام  300تا  1با رتبه تحقيقاتي برتر  ها يا موسسات دانشگاهاساتيد  6-1-3

 ؛در خارج از كشور

بر  100تا  1برتر با رتبه  ها يا موسسات تحقيقاتييكي از دانشگاهدوره دكتري و چهارم دانشجويان سال سوم  6-1-4

 ؛(1بر اساس جدول ارزيابي )پيوست شماره امتياز  300در صورت كسب حداقل  اساس نظام ارزيابي

بر اساس نظام  300ها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه باالتر از آموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهدانش 6-1-5

دانشگاه برتر  15) يكي از دانشگاه دولتي كشورارزيابي، در صورتيكه دوره كارشناسي يا كارشناسي ارشد خود را در 

 (؛1ست شماره امتياز بر اساس جدول ارزيابي )پيو 300صورت كسب حداقل اند، در گذرانده( ISCبر اساس رتبه بندي 

خارج  هاي فناورارشد و دكتري داراي حداقل دو سال سابقه فعاليت در شركتكارشناسيآموختگان دوره دانش 6-1-6

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

 ،كشور و افرادي كه داراي تجربه راه اندازي كسب و كار هستندشاخص علمي، فناوري، پژوهشي و صنعتي خارج از 

 (.1امتياز بر اساس جدول ارزيابي )پيوست شماره  300در صورت كسب حداقل 
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ارگاه ها و بر اساس موضوع و خالصه سخنراني يا كگزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه، توانايي 6-2

 شود.ي همكار انجام ميتوسط پايگاه تخصص

، ستاهاي آموزشي و پژوهشي يا فناورانه ايشان مورد تاييد قرار گرفته مندي از حمايتكه درخواست بهرهافرادي :61تبصره 

 را ندارند.تخصصي  سخنراني و كارگاه تياز حما امكان استفاده

مرتبه با فاصله دو سال بوده و الزم است موضوع سخنراني در  3سقف استفاده از تسهيالت سخنراني براي هر فرد  :17تبصره 

  متفاوت باشد. درخواستهر 

 سال وجود ندارد.انجام سخنراني مجازي و حضوري براي متقاضي در يک امكان: 81تبصره 

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

 پژوهشگاهي، و دانشگاهي واحدهاي دركمتر از سه ساعت  حضوري يا آنالين سخنراني صورت برگزاري در  6-3-1

 باشد.ميليون تومان مي 5ميزان پرداخت 

 و دانشگاهي واحدهاي دربيشتر از سه ساعت  حضوري يا آنالين تخصصي هايكارگاه صورت برگزاري در  6-3-2

 باشد.ميليون تومان مي 10ميزان پرداخت  ،پژوهشگاهي

موظف است شرايط برگزاري كارگاه يا ارائه سخنراني در محيط تخصصي مناسب و با حضور دست اندركاران  ميزبانپايگاه  6-4

 اي مرتبط را فراهم نمايد.علمي و حرفه

 هاي نوپاتاسیس شرکت -هاي فناورانهحمایت از فعالیت -7ماده 

ور هاي فناور خارج از كشداراي حداقل دو سال سابقه فعاليت در شركت و دكتريارشد كارشناسيدوره آموختگان دانش 7-1

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

 ؛اندازي كسب و كار هستندفناوري، پژوهشي و صنعتي خارج از كشور و افرادي كه داراي تجربه راه 

 ؛بر اساس نظام ارزيابي 300تا  1برتر با رتبه  ها يا موسسات تحقيقاتييكي از دانشگاه آموختگان دوره دكتريدانش 7-2

خود را به مدت حداقل يک سال در يكي از  Fellowshipدوره تكميلي تخصصي/يا  متقاضياني كه دوره پسادكتري 7-3

امتياز بر  300اند در صورت كسب حداقل گذرانده بر اساس نظام ارزيابي 100تا  1برتر با رتبه  ها يا موسسات تحقيقاتيدانشگاه

 ؛(1اساس جدول ارزيابي )پيوست شماره 

بر اساس نظام ارزيابي، در  300ها يا موسسات تحقيقاتي برتر با رتبه باالتر از آموختگان دوره دكتري يكي از دانشگاهدانش 7-4

بندي دانشگاه برتر بر اساس رتبه 30)كشور  در يكي از دانشگاه دولتيصورتيكه دوره كارشناسي يا كارشناسي ارشد خود را 

ISC )؛اندگذرانده 

برتر با  ياتقيحقتمؤسسات  ياها از دانشگاه يكيدر  يک سالخود را به مدت حداقل  فرصت مطالعاتيكه دوره  يانيمتقاض 7-5

، توسط دانشگاه مقصد پرداخت شده استماه  6حداقل به مدت دوره  يهانهياند و هزگذرانده يابيبر اساس نظام ارز 50تا  1رتبه

 .هاي فناور خارج از كشوربه همراه يک سال سابقه فعاليت در شركت

سات ها يا موسيكي از دانشگاه آموختگان دوره دكتريدانشبراي امكان انجام فعاليت فناورانه از خارج از كشور  :91 تبصره

  بر اساس نظام ارزيابي وجود دارد.  70تا  1برتر با رتبه  تحقيقاتي

به تيم را  دهنينما ارسال ايميلطي  ستيبايپروژه را دارند براي انعقاد قرارداد م تيريكه از خارج از كشور قصد مد يانيمتقاض

 د.شون يمعرف ميو در پروپوزال ارائه شده اعضاء ت ندينما يمعرف ميزبان گاهيپا
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توسط مركز  ،هطرح كسب و كار فناورانها و بر اساس گزينش نهايي از بين داوطلبان حائز شرايط، با توجه به پيشينه، توانايي 7-6

 شود.انجام مي ميزبانو پايگاه 

 عنوان خروجي طرح فناورانه در پايان قرارداد به مركز ارائه گردد:به ميزبانبايست توسط پايگاه موارد ذيل مييكي از  7-7

 ( Prototype/MVPتوليد محصول اوليه ) -

 بنيان ثبت شركت و احراز صالحيت به عنوان شركت دانش -

 توسعه محصول يا اضافه كردن محصول به سبد فعلي -

روزكاري تصميم الزم  20 طيحداكثر  در صورت رد درخواست يا انصراف از همكاري متقاضي، بايستميميزبان پايگاه 7-8

را اتخاذ و حتما وضعيت جديد درخواست متقاضي )رد درخواست يا انصراف از همكاري( را در سامانه ثبت نمايد و در صورت 

 روز كاري شروع همكاري را در سامانه ثبت نمايد. 40حداكثر طي  متقاضي، تأييد درخواست

 د:با جزئيات ذيل منعقد گردميزبان هاي ميزبان، قرارداد بين متقاضي و پايگاه در صورت توافق با يكي از پايگاه 7-9

 ؛اجراي طرحجهت  تومان میلیون 300حمايت مالي تا سقف   7-9-1

 فرايندپرداخت:  7-9-2

مراحل 

 پرداخت

ميزان 

 پرداخت

 مستندات مورد نياز زمان پرداخت

 بدون نياز به ارائه پيش فاكتور بالفاصله بعد از انعقاد قرارداد ابتداي مرحله اول %30 مرحله اول

يا  كرددر ازاي دريافت فاكتور موارد هزينه ابتداي مرحله دوم با تأييد ناظر پروژه %30 مرحله دوم

فاكتور  امكان ارائهرسيد )در مواردي كه 

باشد( جهت پرداخت حقوق مقدور نمي

اعضاء تيم، خريد تجهيزات، مواد اوليه، 

 محل استقرار و ساير موارد

 ابتداي مرحله سوم با تأييد ناظر پروژه %30 مرحله سوم

مرحله 

 چهارم

پس از اتمام پروژه بعنوان حسن انجام كار با  10%

ارسال گزارش به پس از تأييد ناظر پروژه و 

 مركز

 باشد هیچگونه مبلغی را بابت بیمه کسر نماید.مجاز نمی زبانیمپایگاه   7-9-3

، 2سازمان امور مالیاتی کشور، باب اول اشخاص مشمول مالیات، ماده  هاي مستقیمطبق قانون مالیات  7-9-4

ها ایی که بودجه آنه)دستگاهباشد هیچگونه مبلغی را بابت مالیات کسر نماید. مجاز نمی زبانیمپایگاه  2بند 

 هاي موضوع این قانون نیستند.(شود مشمول پرداخت مالیاتتوسط دولت تامین می

تومان  10.000.000باشد بابت نظارت به ازاي هر قرارداد تأسیس شرکت مبلغ مجاز می زبانیمپایگاه   7-9-5            

 برداشت نماید.صرفا از محل اعتبار برنامه همكاري با متخصصان 

 را به صورت كامل پرداخت نمايد.متقاضي موظف است اعتبار  زبانيمپايگاه  :20تبصره 

 باشد.شده با استفاده از حمايت مالي تخصيص يافته، متعلق به متقاضي ميتجهيزات خريداري  7-9-6

امكان  اضي، با توافق متقاي درخواست شودهزينه ميزبانكه بابت تامين محل استقرار از طرف پايگاه در صورتي  7-9-7             

 كسر هزينه از كل مبلغ قرارداد وجود دارد.

 تواند به متقاضي ارائه دهد:مي زبانيمخدماتي است كه پايگاه  7-10

 ؛در صورت درخواست متقاضي ميزبانتأمين محل استقرار توسط پايگاه 
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  ؛تجهيزات و امكانات آزمايشگاهيارائه خدمات مشاوره توسعه كسب و كار، تامين 

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

 هاي پژوهشي و صنعتي ذيربط.تسهيل ارتباطات با مراكز و سازمان 

 امكان پرداخت نهايي به شركت وجود نخواهد داشت. ،هاي مورد انتظاردر صورت عدم حصول هيچ كدام از خروجي 7-11

كرد و خروجي نهايي كسب شامل موضوعات فني، تيم اجرايي، زمان اجراي پروژه، موارد هزينه گزارش فنی عملكرد 7-21

لي علم و فناوري الملتوسط پايگاه ميزبان به مركز تعامالت بين)حسن انجام كار( پرداخت مرحله آخر تاييد جهتبايست مي ،شده

 ارسال گردد. 

متقاضیان حمایت )ن بكارگیري متقاضیان تسهیالت اشتغال، در پروژه متقاضیان تاسیس شرکت وجود دارد. امكا 7-31

منطبق با  connectحمایت اشتغال در سامانه  متقاضیانتوانند نیروي انسانی شرکت خود را از تاسیس شرکت می

 جذب نمایند.( 8مفاد ماده 

 حمایت از اشتغال  -8ماده 

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

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

 (1)پيوست شماره 

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

 شود.انجام مي

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

 .باشديماه م 12حداكثر  تيحما نيمدت زمان استفاده از ا 8-3-1

 يمراكز نوآوريا اشتغال در فناور هايدر شركتتومان براي اشتغال  000/000/6به صورت ماهانه به مبلغ  حمايت 8-3-2

 يابد.اختصاص مي و مشاور يو شتابدهنده به عنوان مرب

هاي فعال ذيل يا شركت زبانيمهاي همكار، قرارداد بين متقاضي و پايگاه در صورت توافق متقاضي با يكي از پايگاه:21تبصره 

 بايست منعقد گردد:با جزئيات ذيل مي پايگاه

 د.نمايمي ، با متقاضي منعقدد نظر شركتوررا با رقم مخود قرارداد  فناور شركت -

 باشد.درج شده در قرارداد بر عهده شركت ميرقم كليه كسورات قانوني و بيمه پايه متقاضي بر اساس  -

 باشد.سال مي قرارداد به مدت يکمدت زمان  -

در و مستقيم  دو ماه يكباربه صورت تومان  000/000/6به مبلغ ماهانه المللي علم و فناوري ت بينحمايت مركز تعامال -

 گردد.وجه متقاضي پرداخت مي

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

 استادیاران جوان: حمایت 9ماده 

 باشند:زير را دارا شرايط  بايد جوان ارانياستاد خارج از كشور براي استفاده از حمايتمتخصصان ايراني  1 -9
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حداقل با كسب  150تا  1برتر با رتبه  ها يا موسسات تحقيقاتياز يكي از دانشگاهآموختگان دوره دكتري دانش 9-1-1

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

 اند.طي سه سال گذشته جذب شده ها(ي يا ساير دانشگاهكبهداشت، درمان و آموزش پزشعلوم يا وزارت 

با كسب  300تا  151برتر با رتبه  ها يا موسسات تحقيقاتياز يكي از دانشگاهآموختگان دوره دكتري دانش 9-1-2

كه در يكي از مراكز علمي كشور )داراي فراخوان در  (1)پيوست شماره امتياز بر اساس جدول ارزيابي  400حداقل 

 اند.طي سه سال گذشته جذب شدهي( بهداشت، درمان و آموزش پزشكوزارت علوم يا وزارت 

بر اساس نظام ارزيابي با سابقه تدريس تمام وقت  100تا  1با رتبه يقاتي برتر ها يا موسسات تحقاساتيد دانشگاه 9-1-3

، كه در يكي از مراكز علمي (1)پيوست شماره امتياز بر اساس جدول ارزيابي  300در خارج از كشور با كسب حداقل 

( طي سه سال هايا ساير دانشگاه يبهداشت، درمان و آموزش پزشككشور )داراي فراخوان در وزارت علوم يا وزارت 

 اند.گذشته جذب شده

بر اساس نظام ارزيابي با سابقه حداقل دو سال  300تا  101با رتبه ها يا موسسات تحقيقاتي برتر گاهاساتيد دانش 9-1-4

، كه در (1)پيوست شماره امتياز بر اساس جدول ارزيابي  300تدريس تمام وقت در خارج از كشور با كسب حداقل 

 ي( طي سهبهداشت، درمان و آموزش پزشكيكي از مراكز علمي كشور )داراي فراخوان در وزارت علوم يا وزارت 

 اند.سال گذشته جذب شده

واهد  علمي پرداخت خاي، به عضو هياتصورت يک مرحلهكه به ؛عنوان اعتبار پژوهشيبه ميليون تومان  80اختصاص مبلغ  9-2

 شد.

 وظیفه تخصصی حمایت نظام -10ماده 

امتياز بر اساس جدول  180امتياز و كارشناسي ارشد، با كسب حداقل  300آموختگان دوره دكتري، با كسب حداقل دانش 10-1

 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: 22تبصره 

 بايد تاييديه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را داشته باشد.كشور 

طرح  اجراي»و  «دوره آموزش نظامي»بر وظيفه خود را، مشتمل ، دوره خدمت نظاممركزاين تسهيالت با معرفي  متقاضيان 10-2

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

 .شودهاي اين بند، بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلّح تعيين ميموضوع و مكان اجراي طرح: 23تبصره 

 است ازترهم مشموالن ساير وظيفهنظام رسمي دوره از نيمي با برابر حداقل تخصصي وظيفهنظام خدمت دوره زمان :24تبصره 

 .شودمي تعيين طرح اجراي زمان مدت براساس كه

با اخذ گواهي بالمانع جهت استخدام از مركز نخبگان  خدمت، پايان كارت دريافت از قبل مجازند نامهشيوه اين متقاضيان 10-3

 .درآيند استخدام به نظامي غير هايدستگاه نيروهاي مسلح در

 ورتص مسلّح نيروهاي ستادكلّ مقررات با مطابق تخصصي، وظيفهنظام دوره حقوق و بيمه خدمات درماني در پرداخت 10-4

 .پذيردمي

 مسكن رفاهیتسهیالت  -11ماده 
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آموختگان كارشناسي ارشد با كسب حداقل امتياز و دانش 300آموختگان دوره دكتري با كسب حداقل دانشاساتيد و  11-1

 استفاده نمايند. وام خرید یا ساخت مسكن تسهيالت توانند ازمي (1)پيوست شماره  بر اساس جدول ارزيابيامتياز  200

 ميزان وام و شرايط تخصيص آن مطابق با ابالغ بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران است. :25تبصره 

امتياز بر اساس جدول  300برتر بر اساس نظام ارزيابي با كسب حداقل  موسسه تحقيقاتي دانشگاه يا 100آموختگان دانش 11-2

هيالت از تس توانندد، ميانهاي كشور شدهت علمي يكي از دانشگاهعضو هياطي سه سال گذشته كه  (1شماره  وستي)پارزيابي 

 استفاده نمايند. ودیعه مسكن

 ميليون تومان جهت وديعه مسكن به صورت وام دريافت خواهند نمود. 150متقاضيان تا سقف  :26تبصره 

 :  تعهدات مرکز12ماده 

 ؛و عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همكار بر اساس مفاد برنامه ميزبانبررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه  12-1

درصورت كسب امتياز  ميزبانهاي و ارجاع آن به پايگاه connect.isti.irهاي ثبت شده در سامانه بررسي درخواست 12-2

 ؛كاريروز  10ظرف  درخواست الزم و تاييد اوليه

 ؛هاي ارايه شدهرساني در مورد حمايتاطالع 12-3

 ؛نامهتأمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد آيين 12-4

 .ميزبانهاي پايگاهنظارت بر عملكرد  12-5

 میزبان: تعهدات پایگاه 13ماده 

 درخصوص متقاضیتعهدات پایگاه میزبان  13-1

 بررسي مدارک و مصاحبه با متقاضي براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي با توجه به معيارهاي ارزيابي تعيين 13-1-1

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

 ؛در سامانه

كانات رفاهي ، امکتابخانهکارت فراهم كردن كليه امكانات مورد نياز مانند فضاي استقرار و امكانات آزمايشگاهي،  13-1-2

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

 (ارائه گواهي پايان دوره به متقاضيان )در صورت نياز متقاضي، امكان ارائه گواهي پيش از پايان دوره وجود دارد. 13-1-3

 در خصوص مرکزتعهدات پایگاه میزبان  13-2

 انقاضيهاي پژوهشي و فناوري مشترک با متجهت تعريف برنامه ميزبانهاي پژوهشي پايگاه ها و اولويتتبيين ظرفيت 13-2-1

 بصورت ساالنه؛

 ؛( روز 20ظرف ) و پس از آن بررسي در شروع فرايندهاي سامانه تغيير وضعيت به موقع درخواست 13-2-2

 اضي همراه با قرارداد وي به مركز؛كارگيري متقارائه نامه درخواست به 13-2-3

حمايت عنوان استاد ميزبان متقاضي به مركز در  علمي پايگاه تخصصي همكار بهمعرفي يک نفر از اعضاي هيئت 13-2-4

 ؛و فرصت مطالعاتي دكتريپسا

 ؛متقاضيبا پس از اتمام همكاري تغيير وضعيت متقاضي در سامانه  13-2-5

 ؛نتيجه ارزيابي هاي برگزار شده شامل موضوع، زمان، محل، تعداد مخاطبان وها و كارگاهارائه گزارش سخنراني 13-2-6

  ؛در فضاي اسكاي روم مركز هاي برگزار شدهها و كارگاهسخنرانيهمه گذاري به اشتراک 13-2-7
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روند  جهت همكاري مشترک و پيگيري )رابط( مند به موضوع برنامهعالقهپيگير و معرفي يک نماينده تام االختيار و  13-2-8

 ؛ميزباناجراي مناسب برنامه در پايگاه 

 –مطالعاتی فرصت -شرکت مرکز )تاسیس بههاي پژوهشی و فناورانه نهایی پروژه و مالی فنی ارائه گزارش 13-2-9

 ؛کرد اعتبار پژوهشیبه همراه ارائه تصویر مستندات مربوط به موارد هزینه پسادکتري(
 وسط مرکزت مشخص شده مطابق فرمتبه صورت ماهانه  به مرکزاعتبار پژوهشی  کردهزینهارائه گزارش  13-2-10

 ؛(6)پیوست شماره 
رارداد در ق ياز وجود اعتبار جهت پرداخت تعهدات مال يقرارداد با متقاض ياز امضا شيموظف است پ زبانيم گاهيپا 13-2-11

  .ديحاصل نما نانياطم گاهيپا

ف است تا موظ زبانيمدر صورت امضاي قرارداد با متقاضي بدون داشتن اعتبار يا موافقت نامه داراي اعتبار پايگاه  :27تبصره 

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

يري و انجام امور پيگارتباط با مركز،  سامانه،هاي پيگيري و تغيير وضعيت درخواست بررسي، وظايف رابطين شامل :28 تبصره

ين مبنا عملكرد و بر ا باشدمي ميزبان در پايگاه محققپيگيري امور قرارداد و كليه تعامالت  ،در اسرع زمان، ارتباط با محقق محوله

 .گرددرابطين به صورت ساالنه ارزيابي مي

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

 .يابدپاداش اختصاص مي

 دادهار: قرا14ماده 

تاسيس شركت  و پسادكتري و فرصت مطالعاتي هاي پيوست نسبت به عقد قراردادموظف است مطابق فايل ميزبانپايگاه  14-1

 .(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 : 29تبصره 

 نويس را ندارد.حذف مفاد پيش

 اجرا: فرآیند 15ماده 

 ه و ساير مدارک الزم توسط متقاضي؛و ارائه پروپوزال اوليه، رزوم در سامانهنام پركردن فرم ثبت 15-1

 توسط مركز؛ ميزبانارزيابي و در صورت تاييد اوليه ارجاع به پايگاه  15-2

 ؛زبانيمارزيابي و پذيرش متقاضي توسط پايگاه  15-3

 .به مركز زبانيمارسال نامه موافقت و قرارداد همكاري با متقاضي از جانب پايگاه  15-4

بر  برتـر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي 150 آموختگـاندانش فنـاورانـه، هايحمايت از گستـرش فعاليت هدف با :30تبصره 

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

  .نمايند استفاده

 روعحداقل یک سال پس از ش توانندمي بر اساس نظام ارزيـابي برتـر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي 150 آموختگـاندانش

دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي و استاد  اتمام از ماه پس 6حداکثر دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي و استاد مدعو و 

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



 
14 
 

 نيز شركت ستاسياستفاده از تسهيالت و پسادكتري تمديد دوره امكان همزماني با توجه به تمام وقت بودن دوره پسادكتري، 

 وجود ندارد.

فرصت  ،دوره پسادكتري یک سال از شروعگذشت از پیش در 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

ادكتري، فرصت پسدوره  پس از پایان توانندبر اساس نظام ارزيـابي مي برتـر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي 150 آموختگـاندانش

درخواست خود  فناور هايشركت در حمايت اشتغال براي دريافتماه  6، حداكثر تا از دوره يا انصراف مطالعاتي و استاد مدعو

 .نمايند را در سامانه ثبت

 ستادا هاي دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي، همكاري به عنوانتوانند صرفا يک مرتبه از يكي از حمايتساير متقاضيان مي 

 .نمايندفناور استفاده  هاياشتغال در شركت تأسيس شركت نوپا ومعين،  و مدعو

 و مدعو اداست هاي دوره پسادكتري، فرصت مطالعاتي، همكاري به عنوانامكان استفاده متقاضيان از كليه حمايت :31تبصره 

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

 باشد. ي فراهم ميتخصص فهينظام وظ تيحمابا 

 ارسالي متقاضي صرفا به زبان فارسي يا انگليسي باشد.و مستندات مدارک الزم است  :32تبصره 

د گرديده مستر شده، هاي پرداختخالف واقع باشد كليه حمايتمتقاضي اطالعات ثبت شده توسط  در صورتيكه :33تبصره 

 وانين مرتبط اقدام خواهد شد.و مطابق ق

 : تصویب و اجرا16ماده 

.باشداالجرا ميالزم 01/01/1401تبصره از تاريخ  33ماده و  61اين آيين نامه مشتمل بر يک مقدمه، 

 




