جمهوری اسالمی اریان
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی

آیین نامه حمایتهای تشویقی از:

فعالیتهای آموزشی -ارتقاء نیروی انسانی
با عنوان:

آییننامه حمایت از
« همکاری پژوهشگران و فناوران ایرانی خارج از کشور برای
برنامههای علمی کوتاه مدت »

مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی
تاریخ تصویب1397/10/24 :
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مقدمه:
به منظور افزایش تعاملهای بینالمللی ،انتقال دانش و فناوری ،همافزایی و رشد علمی در کشور ،ستاد توسعه
علوم و فناوریهای شناختی از همکاری با دانشمندان ،پژوهشگران و فناوران برجسته ایرانی خارج از کشور
مطابق این آییننامه حمایت میکند.

الف) موضوع
حمایت از اساتید و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور برای مشارکت در اجرای یک طرح پژوهشی ،انتقال
فن آوری ،راه اندازی یا ارائه آموزشهای تخصصی نوین مرتبط با حوزه علوم شناختی در ایران
ب) تعاریف
 )1پژوهشگر (عضو هیات علمی) میهمان :پژوهشگر یا عضو هیات علمی ایرانی شاغل در یکی از دانشگاهها
و یا موسسات علمی معتبر خارجی که واجد شرایط مشروحه در بند (پ) باشد.
 )2پژوهشگر (استاد) میزبان :عضو هیات علمی شاغل در یکی از دانشگاههای کشور که واجد شرایط مشروحه
در بند (ت) باشد.
 )3موسسه آموزشی ،پژوهشی میزبان :یکی از موسسات معتبر دانشگاهی کشور فعال در حوزه علوم و
فناوری شناختی

پ) شرایط پژوهشگر میهمان
 الزم است تا فرد مورد نظر دارای ملیت ایرانی باشد.
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 شاغل در یکی از دانشگاهها ،مراکز و یا شرکتهای دانش بنیان خارج از کشور همراه با یکی از شرایط
زیر باشد:
 H-Index oباالی  10و  6مقاله  ISIبه عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول در  3سال اخیر

 دارای موقعیت شغلی از یکی از دانشگاه برتر رتبهبندی  QSیا  Timesو یا محقق اصلی یک گرنت بین
المللی باشد
 امکان اقامت در ایران به مدت یک تا سه ماه در سال را جهت همکاری داشته باشد.

 سابقه پژوهشی ،فناوری و یا خدماتی متمرکز در حوزههای مرتبط با علوم شناختی داشته باشد.
تبصره ( :)1برای متقاضیان در شرکت های دانش بنیان خارج کشور ،نیاز به دارا بودن فن آوری مورد تایید
کمیته مشترک آموزش و پژوهش ستاد است.
ت) شرایط پژوهشگر میزبان
 الزم است تا فرد مورد نظر دارای ملیت ایرانی باشد.

 حداقل دانشیار یکی از موسسات آموزشی و پژوهشی معتبر و دارای یکی از شرایط زیر باشد:
 H-Index oباالی  20و  6مقاله  ISIبه عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول در  3سال اخیر
 H-Index oباالی  10و  6مقاله  Q1به عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول در  3سال اخیر
 دارای سابقه فعالیت متمرکز در حوزه علوم شناختی باشد.

تبصره ( :)1فرد متقاضی شاغل در شرکت دانش بنیان می تواند در یک شرکت دانش بنیان در داخل کشور
و با همکاری موسسه فعالیت کند.
ث) شرایط موسسه میزبان
 یکی از موسسه های معتبر فعال در حوزه علوم شناختی

 دارا بودن امکانات آزمایشگاهی مرتبط با تخصص پژوهشگر میهمان
ج) وظایف پژوهشگران میهمان و میزبان
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)2
)3
)4

همکاری در راستای اجرای یک طرح تحقیقاتی شناختی مشترک در کشور
همکاری در راهاندازی فنون جدید آزمایشگاهی یا بالینی در حوزه شناختی در کشور و ارائه آموزشهای
پیشرفته و تخصصی
برگزاری دوره آموزشی یا پژوهشی تخصصی در حوزههای مرتبط با علوم شناختی در کشور
طراحی ،پیاده سازی و انتقال فن آوری های مرتبط با علوم شناختی

تبصره ( :)1از وظایف بند  1و  2انجام حداقل یک مورد الزامی است.
تبصره ( :)2اعالم زمان حضور پژوهشگر میهمان در کشور از دو ماه قبل از سفر ایشان به ستاد الزامی است.
ستاد با توجه به نیاز ،ممکن است عالوه بر برنامههای مشخص شده پژوهشگر میهمان در مرکز علمی میزبان،
کارگاههای آموزشی دیگری نیز با اطالعرسانی قبلی تنظیم نماید.

چ) تعهدات و حمایتهای ستاد
 هزینه بلیط اکونومی رفت و برگشت پژوهشگر میهمان به کشور یکبار در سال
 تامین هزینه مسکن در حد متعارف
 تامین هزینه بیمه مسافرتی

 پرداخت حقوق معادل هیئت علمی مرکز دعوت کننده به پژوهشگر میهمان (استادیار ،دانشیار ،استاد)
 تامین هزینه جاری آزمایشگاهی پژوهشگر میزبان با اعطای گرنت پژوهشی تا مبلغ  20میلیون تومان

 در صورتی که این دوره منجر به یک فناوری جدید و یا خدمات شناختی در کشور شود ستاد از
تجاریسازی آن حمایت میکند.
ح) مدارک مورد نیاز
 ثبت نام و ارسال آنالین مدارک زیر توسط پژوهشگر میزبان در پرتال ستاد:
 oفرم تکمیل شده درخواست استفاده از این فرصت توسط هر دو طرف
 oشرح حال علمی بهروز شده پژوهشگر میزبان و میهمان
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 oنامه موافقت پژوهشگر میهمان برای همکاری
 oنامه موافقت مرکز علمی پژوهشگر میزبان که به تایید معاون آموزشی پژوهشی ،رئیس دانشگاه
یا رئیس مرکز علمی رسیده باشد.
تبصره ( :)1درخواستهای دریافتی در کمیته مشترک آموزش و پژوهش ستاد مطرح و تصمیم گیری خواهد
شد و متقاضیان میتوانند در هر زمان از سال ،درخواست خود را از طریق کارتابل کاربری خود ثبت نمایند.
خ) مدت زمان حمایت
مدت زمان حمایت موضوع این آئین نامه یکسال و قابل تمدید تا  2سال میباشد.
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