بسمهتعالی
آئیننامه طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غیرمقیم
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 همکاري  ...........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 آئين نامه رعايت ميشود
الف -معاونت :معاونت امور بينالملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
ب -پايگاه تخصصي همكار :دانشگاه و يا مؤسسه علمي و پژوهشي كه توسط معاونت براي اجراي اين آئیين نامیه انتخیا
شده است.
ج -دانشگاههاي برتر  400 :دانشگاه برتر دنيا بر اساس مرجع رتبه بنیدي  QSو همچنیين موسسیات تحقيقیاتي برتیر دنيیا بیر
اساس مرجع رتبه بندي Scimago
د -دانشآموختگان :فارغالتحصيالن دكتراي تخصصي ( )PhDايراني غيرمقيم يکي از دانشگاههاي برتر دنيا كه ترجيحاً از
مدت فارغالتحصيلي ايشان بيش از  3سال نگذشته باشد.
ز -اساتید :اساتيد (اعم از استاد تمام ،دانشيار و يا استاديار) برجسته ايراني شاغل در يکي از دانشگاههاي برتر دنيا
ه -متخصصان و كارآفرينان :مديران ،مشاوران،كارشناسان و سهامداران شركتهاي معتبر دانش بنيیان دنيیا و كارآفرينیان
ايراني غيرمقيم در حوزههاي فناوري
ماده  -2اهداف
 -2-1استفاده 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
 -2-3ارتقاي سطح علمي و پژوهشي پايگاه تخصصي همکار
 -2-4فراهمسازي شرايط مناسب جهت جذ و توسعه فناوريهاي نوظهور و پيشرفته در كشور
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 -2-5فراهم نمودن شرايط جذ مهارتهیا ،تکني

هیا ،رو هیا و قابليتهیاي خیدماتي نیوين توسیط متخصصیين ايرانیي

غيرمقيم به داخل كشور
 -2-6كم

به تاسيس شركتهاي دانشبنيان در حوزههاي فناوري پيشرفته

ماده  -3حمايت از دوره پسا دكتري
 -3-1دانش آموختگان دوره دكترا در يکي از دانشگاههاي برتر خارج از كشور ميتوانند به میدت يکسیال از ايین حمايیت
استفاده نمايند؛ كه در صورت ارزشمند بودن پروژه و تاييد پايگاه تخصصي همکار(با توجه به عملکرد سال قبل) براي
سال دوم نيز قابل تمديد ميباشد.
تبصره  :1بررسي تمديد قرارداد محقق براي سال دوم در صورت احراز يکي از شرايط ذيل امکانپذير ميباشد:
 -فايلينگ حداقل ي

پتنت معتبر بينالمللي

 انتشار حداقل دو مقاله در نشريات معتبر بينالمللي(حداقل ي -ايفاي نقشي مؤثر در ي

نشريه )Q1

پروژه كاربردي منجر به توليد محصول (با تقاضاي پايگاه و ارائه ادله به معاونت)

 -3-2گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمیي و پژوهشیي و بیر اسیاس
پروپزال تحقيقاتي توسط پايگاه تخصصي همکار انجام مي شود.
 -3-3حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -3-3-1اختصاص مبلغ ماهانه  37،500،000ريال (به ميزان حقوق استاديار پايیه يی
كسورات قانوني جهت پرداخت حقوق و مزايا به دانشآموخته به مدت ي
 -3-3-2اختصاص مبلغ  200ميليون ريال به پايگاه تخصصي همکار براي هر ي

در دانشیگاه تهیران) پیس از كسیر كليیه
سال

از دانش آموختگان به عنوان اعتبار پژوهشیي

و فناوري
تبصره  :2اعتبار پژوهانه ميبايست تنها در جهت پيشبرد اهداف پروژه تحقيقاتي دوره پسادكتري و در زمينههايي از قبيل خريد
مواد ،قطعات ،تجهيزات رايانهاي ،تجهيزات آزمايشگاهي با پيشینهاد اسیتاد ميزبیان و موافقیت پايگیاه تخصصیي همکیار هزينیه
گردد.
 -3-3-3ارائه بيمههاي اشتغال و تکميلي توسط بنياد ملي نخبگان به هر ي

از دانشآموختگان از تاريخ شروع قرارداد به مدت

يکسال
 -3-3-4اختصاص كم

هزينه سفر جهت ارائه مقاله شفاهي در كنفرانسهاي بين المللي معتبر به پايگاه تخصصي همکیار بیه

عنوان اعتبار پژوهانه سفر خارجي به هر ي

از دانشآموختگان بر اساس جدول ذيل؛

جدول 1
نوع هزينه

بليط پرواز تا  4ساعت

بليط پرواز تا  8ساعت

مبلغ حمايتي

 20ميليون ريال

 30ميليون ريال

تبصره  :3كم

هزينه سفر خارجي تنها ي

بليط پرواز بيش از  8ساعت
 50ميليون ريال

بار در سال و براي شركت محقق در رويدادهاي علمي مرتبط با حوزه تخصصیي

وي و با تاييد پايگاه تخصصي همکار قابل ارائه ميباشد.
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 -3-3-5اختصاص فضاي استقرار براي دانشآموخته جهت بهرهمندي از امکانات تخصصي و آزمايشگاهي ،و مشاوره علمي و
فناوري توسط پايگاه تخصصي همکار به متقاضي شامل :دفتر كار مستقل ،دسترسي به آزمايشیگاه وكتابخانیه ،كیارت
تردد و دسترسي به امکانات ورزشي و رفاهي
 -3-3-6اختصاص اعتبار تا سقف  50ميليون ريال جهت اسیتفاده دانیشآموختیه از خیدمات شیبکه آزمايشیگاهي فناوريهیاي
راهبردي كشور
تبصره  :4درصورت عدم نياز به بهرهمندي متقاضي از تسهيالت فوق اين مبلغ در قالب گرنت پژوهشي پرداخت خواهد شد.
 -3-3-7تخصيص مبلغ  15،000،000ريال به ازاي جذ هر متقاضي پسیادكترا بیه پايگیاه تخصصیي همکیار جهیت پرداخیت
 10،000،000ريال به نماينده پايگاه به عنوان كارانه و  5000000ريال براي هزينه هاي جاري پايگاه
تبصره  :5انتخا اساتيد ميزبان بر اسیاس اولويیتهیاي علمیي و فناورانیه توسیط پايگیاه تخصصیي همکیار يیا بیه درخواسیت
دانشآموخته و با رعايت قوانين داخلي پايگاه تخصصي همکار انجام خواهد شد.
تبصره  :6در شرايط خاص و با تأييد پايگاه تخصصي همکار بر اساس رزومه ،دانشآموختگیان ايرانیي غيیرمقيم دانشیگاههاي
خارج از كشور غير از بند  1ماده  3نيز ميتوانند از حمايت پسادكتري بهرهمند شوند.
تبصره  :7براي هر دانشآموخته در سال  2ماه مرخصي شامل ي
رسمي) و ي

ماه مرخصي استحقاقي(شامل كليیه تعطیيالت دانشیگاهي و

ماه مرخصي جهت انجام فرآيند ارزيابي مدارک تحصيلي و شغليابي متقاضي با هماهنگي پايگاه در نظر گرفته

ميشود.
ماده  -4حمايت از دوره فرصت مطالعاتي
 -4-1اساتيد دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي برتر خارج از كشور ميتوانند به مدت حداقل  3ماه تا يکسال از ايین حمايیت
استفاده نمايند.
 -4-2گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمیي و پژوهشیي و بیر اسیاس
پروپزال تحقيقاتي توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.
 -4-3حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -4-3-1اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمیي مشیابه در دانشیگاه تهیران بیه پايگیاه تخصصیي
همکار جهت پرداخت حقوق و مزايا به استاد به مدت حداقل  3ماه تا يکسال
 -4-3-2اختصاص كم

هزينه سفر به استاد بر اساس جدول شماره  1به پايگاه تخصصي همکار

 -4-3-3اختصاص مبلغ ماهيانه  30ميليون ريال جهت كم

هزينه اقامت استاد به پايگاه تخصصي همکار درصورت نياز استاد

 -4-3-4اختصاص مبلغ حداكثر  600ميليون ريال متناسب با مدت دوره و نوع پروژه به پايگاه تخصصي همکار براي هیر اسیتاد
به عنوان اعتبار پژوهشي و فناوري
 -4-3-5ارائه بيمه مصونيت مدني به استاد توسط معاونت از تاريخ شروع قرارداد
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 -4-3-6اختصاص فضاي استقرار به استاد جهت بهرهمندي از امکانات تخصصي و آزمايشیگاهي ،و مشیاوره علمیي و فنیاوري
توسط پايگاه تخصصي همکار
ماده  -5حمايت از همكاري با اساتید مدعو و معین
 -5-1اساتيد يکي از دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي برتر خارج از كشور ميتوانند به مدت حداقل ي

ماه در سال از ايین

حمايت استفاده نمايند.
-5-2

گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط بیا توجیه بیه پيشیينه و تواناييهیاي علمیي و پژوهشیي و سیابقه
تدريس در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.

 -5-3حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -5-3-1اختصاص كم

هزينه سفر به استاد بر اساس جدول شماره  1به پايگاه تخصصي همکار

 -5-3-2اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمیي مشیابه در دانشیگاه تهیران بیه پايگیاه تخصصیي
همکار جهت پرداخت حقوق ،مزايا ،بيمه و ماليات به اساتيد
 -5-3-3اختصاص مبلغ ماهيانه  30ميليون ريال جهت كم

هزينه اقامت استاد به پايگاه تخصصي همکار درصورت نياز استاد

 -5-3-4ارائه بيمه مصونيت مدني به استاد توسط معاونت از تاريخ شروع قرارداد
ماده  -6حمايت از برگزاري سخنراني و كارگاههاي تخصصي
 -6-1اساتيد ،متخصصان  ،كارآفرينان و دانشمندان ايراني غيرمقيم ميتوانند از اين حمايت استفاده نمايند.
 -6-2گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمیي و پژوهشیي و بیر اسیاس
موضوع پيشنهادي سخنراني يا كارگاه توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.
 -6-3حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -6-3-1اختصاص كم

هزينه سفر به متقاضيان بر اساس جدول شماره  1توسط معاونت

 -6-3-2فراهم نمودن شرايط برگزاري كارگاه يا سمينار در محيط تخصصي مناسیب و بیا حضیور دسیت انیدركاران علمیي و
حرفهاي مرتبط توسط پايگاه تخصصي همکار
تبصره  :1اعطاي اين حمايت تنها براي يکبار در سال امکان پذير ميباشد.
تبصره  :2در شرايط خاص و با تأييد پايگاه تخصصي همکار بر اساس رزومه و تأييد معاونت ،امکیان پرداخیت كمی

هزينیه

سفر تا دو برابر سقف تعيين شده امکان پذير ميباشد.
ماده  -7حمايت از فعالیتهاي فناورانه (شركتهاي دانش بنیان)
 -7-1متخصصان و كارآفرينان ايراني غيیرمقيم بیا سیمت كارشیناس ،مشیاور ،محقیق بخیش  R&Dو يیا میدير در يکیي از
مؤسسات يا شركتهاي شاخص علمي ،فناوري ،پژوهشي و صنعتي خارج از كشور ميتوانند از اين حمايیت اسیتفاده
نمايند.
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 -7-2متخصصان با مدرک دكتري تخصصي و سوابق كاري در بخش  R&Dميتوانند با شرايط میاده  4و  5در پايگاههیاي
تخصصي همکار و يا شركتهاي دانش بنيان معتبر داراي بخش  R&Dجذ شوند .تأييید جیذ و حیدود اسیتفاده از
حمايتها بر حسب مورد توسط معاونت تعيين خواهد شد.
 -7-3گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييهاي علمي و پژوهشیي ،و بیر اسیاس
طرح كسب و كار فناورانه توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.
 -7-4حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -7-4-1اختصاص مبلغ  1ميليارد ريال به متخصص و يا كارآفرين جهت هزينههاي خريید تجهيیزات ،نيیروي انسیاني و هزينیه
اجاره محل طرح دانشبنيان تاييد شده توسط پايگاه تخصصي همکار با شرط سابقه اجراي طرح مشابه توسط متقاضي
و توليد محصول
 -7-4-2حمايت مالي در قالب مکانيزمهاي مصو (نظير پيش خريد)
 -7-4-3تسهيل در روند دريافت تسهيالت از محل صندوق نوآوري و شکوفايي در صورت تأسيس شركت دانش بنيان
 -7-4-4حمايت از استقرار در پارکهاي فناوري و مراكز رشد و همچنين ارايه مشاوره به منظور تکميل و ارتقاء طرح كسب و
كار با توجه به نيازها و تواناييهاي بومي
 -7-4-5تسهيل ارتباطات با مراكز مصرف كننده ،پژوهشي و صنعتي ذيربط
تبصره  :1يکي از موارد ذيل ميبايست بهعنوان خروجي طرح فناورانه به معاونت ارائه گردد:
 ثبت شركت و احراز صالحيت به عنوان شركت دانشبنيان توليد محصول ()Prototype انتقال دانش و يا فناوري جديدماده  -8اشتغال در شركتهاي دانشبنیان و شركتهاي زايشي(  )Spinoffدانشگاهها
 -8-1متخصصان  ،كارآفرينان و محققان بخش  R&Dايراني غيرمقيم ميتوانند از اين حمايت استفاده نمايند.
 -8-2گزينش مشموالن حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجیه بیه پيشیينه و تواناييهیاي اجرايیي ،علمیي و پژوهشیي
توسط پايگاه تخصصي همکار انجام ميشود.
 -8-3حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل ميباشد:
 -8-3-1پرداخت نيمي از حقوق متقاضيان تا سقف  20ميليون ريال (ماهانه) بهمدت ي

سال

ماده  :9تعهدات افراد مشمول (اساتید ،دانش آموختگان ،متخصصان و كارآفرينان)
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 -9-1حضور فعال و مؤثر در محل كار و رعايت اصول و امور حاكم بر محيط كار
-9-2

ارائه گزار

-9-3

ارائه برنامه كاري براي استفاده از شرايط مندرج در ماده  4و  5براي مشموالن مربوطه

ماهيانه پيشرفت كار به استاد ميزبان و يا پايگاه تخصصي همکار

 -9-4همکاري با محققين و دانشجويان مستقر در پايگاه
 -9-5شركت مؤثر در ژورنال كال هاي گروه تحقيقاتي و يا پايگاه تخصصي
ماده  :10تعهدات معاونت
 -10-1بررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه تخصصي همکار و عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همکار براساس مفاد طرح
 -10-2اطالعرساني در مورد حمايتهاي ارايه شده ،دريافت تقاضاها و ارجیاع آنهیا بیه پايگیاه تخصصیي همکیار از طريیق
سامانه همکاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم
 -10-3تأمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد آئين نامه
تبصره  :1معاونت هيچگونه تعهدي نسبت به استخدام محقق مشمول اين آئين نامه ندارد.
تبصره  :2معاونت هيچگونه تعهدي نسبت به ادامه حمايت تشويقي پس از گذشت زمان پيشبيني شیده و يیا پرداخیت هرنیوع
وجهي با هر ماهيت به جز موارد ذكر شده به محقق و يا پايگاه ندارد.
ماده  :11تعهدات پايگاه تخصصي همكار
 -11-1تبيين ظرفيتها و اولويتهاي پايگاه جهت تعريف طرحهاي پژوهشي و فناوري مشترک با محقق بصورت ساالنه
 -11-2بررسي مدارک و مصاحبه با محقق براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي با توجه به معيارهاي ارزيیابي تعيیين
شده از سوي معاونت و اعالم نتيجه نهايي بررسي به متقاضي و معاونت حداكثر ظرف  20روز از تاريخ ارجاع پرونیده
متقاضي از سوي معاونت
 -11-3ارائه نامه درخواست بهكارگيري محقق ،همراه با قرارداد وي به معاونت جهت استفاده از تسهيالت حمايتي
 -11-4معرفي ي

نفر از اعضاي هيئت علمي پايگیاه تخصصیي همکیار بیهعنوان اسیتاد ميزبیان محقیق بیه معاونیت در طیرح

پسادكتري
 -11-5فراهم كردن كليه امکانات مورد نياز مانند فضاي استقرار و امکانات آزمايشیگاهي بیراي انجیام فعاليتهیاي پژوهشیي
محقق در مدت فعاليت وي در پايگاه تخصصي همکار
 -11-6ارائه گزار

نهايي پس از اتمام همکاري محقق به معاونت

 -11-7ارائه گزار

سخنرانيها و كارگاههاي برگزار شده شامل موضوع ،زمان ،محل و مخاطبان

 -11-8معرفي ي

نماينده تام االختيار و عالقهمند به موضوع طرح جهت همکاري مشترک و پيگيري رونید اجیراي مناسیب

طرح در پايگاه
ماده  :12فرآيند درخواست ،تأيید و ثبت نام محقق
 -12-1پركردن فرم ثبتنام شركت در طرح و ارائه پروپوزال اوليه ،رزومه و ساير مدارک الزم توسط محقق
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 -12-2ارزيابي و پذير

محقق توسط استاد ميزبان در پايگاه تخصصي همکار

 -12-3ارسال نامه موافقت همکاري از جانب رئيس پايگاه تخصصي همکار به معاونت
 -12-4تأمين منابع الزم توسط معاونت
ماده  :13مدت زمان اجرا
قرارداد با پايگاههاي تخصصي همکار براساس اين آئين نامه به مدت دو سال داراي اعتبار است و تمديد آن پس از پايان مدت
با توجه به عملکرد پايگاه ،با توافق طرفين امکانپذير است.
ماده  :14حل اختالف
درصورت بروز اختالف ميان طرفين در مورد هر ي

از مفاد قرارداد و اجراي آن ،ابتیدا موضیوع از طريیق گفتگیو و میذاكره

ميان طرفين حل و فصل ميشود و در غير اين صورت نظر دفتر حقوقي معاونت علمي و فناوري رياست جمهیوري در موضیوع
مورد اختالف فصلالخطا است.
ماده  :15تصويب و اجرا
اين آيين نامه مشتمل بر ي

مقدمه 15 ،ماده و  11تبصره در دو نسخه هیمارز

در تیاريخ  1395/03/01الزماالجیرا ميباشید.

علي مرتضي بيرنگ

...................

معاون امور بينالملل و تبادل فناوري

رئيس دانشگاه
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