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تعالیسمهاب  

 

 برنامه اجرایی جذب نخبگان سال 1396

 ردیف اعتباري 1803010053

 مبلغ اعتبار: 55 میلیارد ریال

 

 

  مقدمه؛ -1

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، «  2ماده  -ج -6با توجه به اسناد باالدستی از جمله بند 

جذب برگزیدگان علمی ایرانی مقیم  ،»کشورنقشه جامع علمی  9راهبرد کالن «و » تحقیقات و فناوري

  آید. هاي توسعه علمی کشور به حساب میخارج و یا داوطلبان نخبه خارجی از جمله برنامه

المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در راستاي تحقق اهداف اسناد هاي علمی بینمرکز همکاري

ختصاص داده شده، برنامه اجرایی جذب نخبگان باالدستی و به منظور عملیاتی نمودن ردیف اعتباري ا

  کند. را تدوین و ارایه می 1396در 

ایرانیان مقیم خارج از ، محدود به اجراییدر چارچوب این برنامه  (برجستگان) علمی جذب نخبگان

- کشور نبوده و عالقمندان خارجی به همکاري با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشورمان را نیز در برمی

 . گیرد

موسع در نظر صورت هب هنخبتعریف ، هاي علمیهمکاريبه منظور تسهیل مسیر برنامه اجرایی در این 

هاي براساس نظامدانشگاه برتر دنیا  200نخبگی، تحصیل یا اشتغال به کار در گرفته شده است. منظور از 

علمی دانشگاه در خصوص بندي معتبر و شناخته شده، یا تایید عضو هیات علمی (همکار) و گروه رتبه

  باشد. نیاز به تخصص و توانمندي باالي مدعو  می

المللی وزارت علوم، تحقیقات و هاي علمی بیناجرایی، منظور از مرکز، مرکز همکاريدر این برنامه 

  باشد. فناوري می
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  اهداف؛ - 2

 ؛به کشور پیشرفتهانتقال دانش  -1

 ؛داخل کشورهاي ارتقاء سطح علمی دانشگاهها و پژوهشگاه -2

 ؛توسعه خالقیت و نوآوري -3

 ؛المللی سازي دانشگاههاي داخل کشوربین -4

 

  هاي کالن، سیاست - 3

 گردش نخبگان  مدت وهمکاري کوتاه دائمی نخبگان و جذباتخاذ سیاست توامان  -1

تمرکز دارند  حضور و دنیا که ایرانیان نخبه نیز در آنجا برترتوسعه همکاري با دانشگاههاي  -2

 (خواهرخواندگی)

 توانمندسازي نیروهاي انسانی داخل کشور -3

 ، یا مشغول کارالتحصیلدانشگاه برتر دنیا فارغ 200ایرانیان مقیم خارجی که در  دهی بهاولویت -4

 اند. شده

 همکاري با افراد خارجی نخبه عالقمند به ایران   -5

  

 جذب دائمی نخبگان - 4

همکاري  حضور دائمی در ایران و ایرانی مقیم خارج از کشور برايدر صورت توافق نخبه خارجی یا 

و  ریال بابت تجهیز آزمایشگاه یک میلیاردی با هر یک از دانشگاهها و پژوهشگاههاي داخلی، مبلغ علم

  گردد. تحقیق پرداخت میآزمایشگاه/کارگاه و خرید وسایل اولیه 

  شود.توسط بنیاد ملی نخبگان پرداخت می ،با نامه مرکزالعاده زندگی به نخبگان کمک هزینه فوق تبصره؛
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  ؛ جذب توانمندي نخبگان - 5

، مستلزم اجراییجذب کوتاه مدت و فشرده ایرانیان مقیم خارج و نخبه خارجی در چارچوب این برنامه 

شناسایی و دعوت آنان از طرف یک عضو هیات علمی داخلی (همکار) با هماهنگی گروه علمی مربوط 

علمی همکار، کلیه امور فرد متقاضی و نخبه مقیم خارج را پیگیري  دانشگاه است. این عضو هیاتدر 

   باشد. هاي همکاري در حوزه آموزشی و پژوهشی مینماید. زمینهمی

 

 آموزشی؛ -1- 5

برخورداري از مزایا و تسهیالت برنامه اجرایی جذب نخبگان در حوزه آموزش، مشروط به شرایط زیر 

  است: 

در تعریف ذکر شده در مقدمه قرار گیرد و بتواند   مقیم خارج کهنخبه خارجی یا ایرانی هر  -

ساعت (بصورت فشرده) در یکی از دانشگاههاي متقاضی داخل کشور  15حداقل سالی 

   و یا تدریس نماید

ایرانی مقیم خارج از کشور که به عنوان عضو هیات علمی وابسته فرد خارجی یا هر  -

در حجم و زمان کوچکتر و کیفیت (دانشگاهها درآمده تا وظایف یک عضو هیات علمی را 

  .انجام دهد )مناسب

  

  مسیر اجرایی؛ - 1-1- 5

عضو هیات علمی داخلی  ، تاییدج از کشور در ایرانرحضور داوطلبان خا دعوت براي مبناي -1

 باشد. می /پژوهشگاه) و گروه علمی دانشگاههمکار(

براي  /پژوهشگاهعنوان و موضوع تدریس با تایید معاون آموزشی دانشگاه ،دورهطول توافق  -2

 گردد. ارسال می(مرکز) المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري هاي علمی بینمرکز همکاري

میلیون ریال  200رفت و آمد و اقامت در داخل کشور تا سقف در صورت موافقت، مرکز هزینه  -3

نماید. پرداخت می /پژوهشگاهرا به حساب دانشگاه )هر فرد در هر دوره همکاريبراي (

  دهد. قرار می ا در اختیار عضو هیات علمی همکاردانشگاه/پژوهشگاه این مبلغ ر
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 پژوهشی؛  -2- 5

به برخورداري از مزایا و تسهیالت برنامه اجرایی جذب نخبگان در حوزه پژوهش، مشروط 

  موارد زیر است: 

براساس تعریف ذکر شده در  هر ایرانی نخبه خارج از کشور یا استاد برجسته خارجی -

که بر انجام یک طرح پژوهشی مشترك یا راهنمایی مشترك دانشجوي تحصیالت  مقدمه،

 گیرد. ماید تحت پوشش این برنامه قرار میتکمیلی موافقت ن

  

  مسیر اجرایی؛  - 2-1- 5

 یعلمخارجی، عضو هیات علمی و گروه  ایرانی مقیم خارج یا نخبه نخبهز مبناي دعوت ا -

 باشد. مربوط می دانشگاه

یا چگونگی هدایت دانشجوي تحصیالت تکمیلی با بر عنوان و محورهاي پژوهش توافق  -

 گردد. براي مرکز ارسال می /پژوهشگاهدانشگاهشی، هتایید معاون پژو

ژه میلیون ریال را براي هر پرو 300مربوط تا سقف هاي در صورت موافقت، مرکز هزینه -

به حساب ي ایرانی، راهنمایی مشترك دانشجوبراي را میلیون ریال  200مشترك یا تحقیقاتی 

 نماید تا توسط عضو هیات علمی همکار هزینه شود. واریز می /پژوهشگاهدانشگاه

  

  نظارت و ارزیابی؛  - 6

نماید. روز پس از پایان برنامه، عضو هیات علمی همکار گزارش عملکرد را به مرکز ارسال می 10ظرف 

رسی نظارت و بر موجود امری ـتخصص هايگروهبا المللی وزارت متبوع، هاي علمی بینمرکز همکاري

  دهد.برعهده خواهد داشت و گزارش سالیانه ارائه میگزارش را 

 

  المللیهاي علمی بینمرکز همکاري

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري



 باسمه تعالی

1396روند عملیاتی برنامه اجرایی جذب نخبگان سال   

 جذب دائم 

/پاركبه  دانشگاه/پژوهشگاه و موافقت مدعوایرانی علمی  درخواست عضو هیاتارایه و ارسال  و ایرانی علمی  عضو هیات درخواستارایه و ارسال  

/پاركبه  دانشگاه/پژوهشگاه موافقت مدعو  

دانشگاه/ پژوهشگاه/ معاونت آموزشی/پژوهشی تایید 

و ارسال از طریق معاونت بین الملل به مرکز پارك  

مرکز همکاري  طرح در کمیته ارزیابی و نظارت بررسی

 هاي علمی بین المللی

به  موافقت کمیته با طرح و تخصیص اعتبار

 دانشگاه/ پژوهشگاه/ پارك 

 عدم موافقت کمیته و رد طرح
موافقت کمیته به دلیل نقص مدارك  امکان عدم

 مستندات

معاونت پژوهشی تایید 

و ارسال از  / پاركدانشگاه/پژوهشگاه

  طریق معاونت بین الملل به مرکز

 

معاونت آموزشی تایید 

و ارسال از  /پاركدانشگاه/پژوهشگاه

 طریق معاونت بین الملل به مرکز

 

آموزشی-جذب موقت  

 جذب موقت

و فناوري   پژوهشی-جذب موقت  
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