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همکاری   برنامهنامه آیین
با متخصصان و کارآفرینان  

 ایرانی خارج از کشور 
 

 ی حمايت از دوره فرصت مطالعات
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 ی فرصت مطالعاتت از دوره یحما  -2 
ر را  یط زیاز شرا  یكید  یبا  یت دوره فرصت مطالعاتیاستفاده از حما  یخارج از كشور برا  یرانیمتخصصان ا  -1-2

 دارا باشند:

 Times Higher)  یابیبر اساس نظام ارز  300تا    1برتر با رتبه    یقات یا مؤسسات تحقیها  د دانشگاهیاسات  -1-1-2

Education    وScimago  بر اساس عملکرد    یازامت  300کسب    وس تمام وقت در خارج از کشور  یسابقه تدر( با
 (؛ 1 یوستپو ... بر اساس  یعلم هاییتثبت اختراع، موفق  ی،)انتشارات علم یپژوهش-یعلم

بر اساس    50تا    1برتر با رتبه    یقاتیا مؤسسات تحق یها  از دانشگاه  یكیدر    یآموختگان دوره دكتر دانش   -2-1-2

از بر اساس عملکرد  یامت  400دانشگاه برتر و كسب حداقل  50از    یكیدر    یهمراه با سابقه دوره پسادكتر   یابینظام ارز
 ی؛ پژوهش-یعلم

 

و بر اساس    یپژوهش-یعلم  یهایینه و توانایشیط، با توجه به پین داوطلبان حائز شرایاز ب  یینش نهایگز  -2-2

 شود.یانجام م یزبانگاه میتوسط پا یقات یتحق پروپوزال 
 

 باشد:یل میت در نظر گرفته شده شامل موارد ذ یحما -3-2
 ماه است.  12تا  3ت ین حمایمدت زمان استفاده از ا -1-3-2

د مدت زمان استفاده از  ید مركز، امكان تمدییزبان و با تأیگاه میس پایم رئ یدر صورت درخواست مستق: 1تبصره  

 ر است. یپذماه امكان 6ت تا یحمان یا
مشابه در دانشگاه تهران و پس از   ید دانشگاه با درجه علم ی اسات   یافتیمبلغ ماهانه معادل با حقوق در  -2-3-2

 ابد. ییاختصاص م 1-1-2ط بند  یان مشمول شرای جهت پرداخت حقوق به متقاض  یكسر كسورات قانون
ماهانه    -3-3-2 )معاد  000/000/17مبلغ  استادناموت  ماهانه  حقوق  پایل  صورت  یه  یار  به  تهران(  دانشگاه  ک 

قانون كسورات  كسر  از  پس  متقاضی)مال  ی ناخالص  به  حقوق  پرداخت  جهت  شرایات(  مشمول  بند  یان    2-1-2ط 
 ابد. ییاختصاص م

  ی هر متقاض  یناموت متناسب با مدت دوره و نوع پروژه برا   80/ 000/000تا سقف    یو فناور   یاعتبار پژوهش  -4-3-2

 ابد. ییاختصاص م
میپا:  2  تبصره  به صورت مستق یگاه  را  اعتبار  اختیزبان موظف است  در  پروژه،  یم  گزارش  و  داده  قرار  ار محقق 

 د.یبه مركز اعالم نما   ینامه رسم یطان قرارداد یكرد اعتبار را در پانهیج حاصل شده و موارد هزیدستاوردها و نتا
خارج از كشور جهت استفاده   یرانیژه متخصصان ایون ناموت اعتبار وی لیم  10درصد تا سقف    00 ف  یتخف  -5-3-2

آزما )  ی راهبرد  ی هایفناور   یشگاهیاز خدمات شبكه  ژه  یو  یعموم   یهااز طرح  یمند( و بهرهlabsnet.irكشور 
 ابد. ییگردد، اختصاص میدر هر فصل از سال برقرار م یشگاهیكه توسط شبكه آزما یپژوهشگران پسادكتر 
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هزار ناموت در حقوق ماهانه محقق در    850زان  یه )حرف و مشاغل آزاد( كه به میمه پاینه بین هزیتأم  -6-3-2

درصد( در   18نرخ ست شخصًا نسبت به پرداخت آن )با حداقل دستمزد و یبایم ینظر گرفته شده است و متقاض
 د.یاقدام نما  ین اجتماع یوجه تأم
  ی شود. برایماه ارائه م  6شتر از  یب   یو افراد تحت تكفل توسط مركز در قراردادها   یمتقاض  یلیمه تكمیب  -7-3-2

ه، نسبت به ثبت  یمه پای شدن ب  یست بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و جار یبایم  یت متقاضین حمایافت ایدر
 د.یاقدام نما یلی مه تكمیدرخواست ب

با ارائه اسناد    یاز متقاضینه اقامت در صورت نیناموت جهت كمک هز  6/ 000/000انه تا سقف  یمبلغ ماه  -8-3-2

 ابد. یینامه معتبر( اختصاص م)اجاره مربوطه
میپا:  3تبصره   متقاض یگاه  درخواست  و  مهمانسرا  داشتن  صورت  در  تأمیزبان  به  موظف  اسكان ن  ی،  محل 

 است.  1-1-2ان مشمول بند یمتقاض
 رد: یگیزبان انجام میگاه میكه توسط پا ی متقاض یر براین موارد زیتأم -9-3-2

 برنامه(  یشده محققان قبل  ی دار یخر  یها تاپت استفاده از لپی)با اولو یوتر شخصیاستقرار و كامپ  یفضا -
 شگاه و كتابخانه یبه آزما یدسترس -
 تیزیو كارت و ییشناساصدور كارت  -
 ی و رفاه یبه امكانات ورزش یدسترس -

 


