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همکاری   برنامهنامه آیین
با متخصصان و کارآفرینان  

 ایرانی خارج از کشور 
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 نوپا  ی هاشرکت  یستأس - فناورانه ی هایت از فعال یتحما  -5
 از شرایط زیر را دارا باشند:  یکیبایست  متخصصان ایرانی خارج از كشور برای استفاده از این حمایت می -1-5

فناور خارج    هایارشد و دكتری با حداقل دو سال سابقه فعالیت در شركتآموختگان دوره كارشناسیدانش   -1-1-5

( توسعه  و  تحقیق  بخش  محقق  مشاور،  كارشناس،  سمت  با  كشور  یا R&Dاز  مؤسسات  از  یكی  در  مدیر  یا   )
وكار های شاخص علمی، فناوری، پژوهشی و صنعتی خارج از كشور و افرادی كه دارای تجربه راه اندازی كسبشركت

 هستند؛
بر اساس    300تا    1ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه  از دانشگاه   آموختگان دوره دكتری در یكیدانش   -2-1-5

 (؛ Scimagoو  Times Higher Educationنظام ارزیابی ) 

خود را به مدت حداقل یک سال    Fellowship/یمتقاضیانی كه دوره پسادكتری یا دوره تكمیلی تخصص  -3-1-5

اند و كسب حداقل  بر اساس نظام ارزیابی گذرانده 100تا    1به  ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رت در یكی از دانشگاه
و ... بر اساس    یعلم  هاییتاختراع، موفق  تثب  ی،)انتشارات علم   یپژوهش-یامتیاز بر اساس عملکرد علم  300

 (؛1 یوستپ
بر    300برتر با رتبه باالتر از    ها یا مؤسسات تحقیقاتیآموختگان دوره دكتری در یكی از دانشگاه دانش   -4-1-5

دولتی كشور    یهااساس نظام ارزیابی، در صورتی كه دوره كارشناسی یا كارشناسی ارشد خود را در یكی از دانشگاه
 باشند؛  ( گذراندهISC  بندیدانشگاه برتر بر اساس رتبه 30)

ها یا مؤسسات  خود را به مدت حداقل یک سال در یكی از دانشگاه   متقاضیانی كه دوره فرصت مطالعاتی  -5-1-5

ماه توسط    6های دوره حداقل به مدت  اند و هزینهبر اساس نظام ارزیابی گذرانده  50تا    1تحقیقاتی برتر با رتبه  
 های فناور خارج از كشور. دانشگاه مقصد پرداخت شده است، به همراه یک سال سابقه فعالیت در شركت

ها  آموختگان دوره دكتری در یكی از دانشگاه امكان انجام فعالیت فناورانه از خارج از كشور برای دانش:  1ره  تبص

بر اساس نظام ارزیابی وجود دارد، متقاضیانی كه از خارج از كشور قصد   00 تا   1یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه 
طی ارسال ایمیل، نماینده تیم را به پایگاه میزبان معرفی    بایستمدیریت پروژه را دارند برای انعقاد قرارداد می

 نمایند و در پروپوزال ارائه شده اعضاء تیم معرفی شوند.
 

به پیشینه، توانایی  -2-5 با توجه  از بین داوطلبان حائز شرایط،  نهایی  بر اساس طرح كسبگزینش  وكار ها و 

 شود. فناورانه، توسط مركز و پایگاه میزبان انجام می
 

عنوان خروجی طرح فناورانه در پایان قرارداد به مركز  بایست توسط پایگاه میزبان بهیكی از موارد ذیل می  -3-5

 ارائه گردد: 
 ( MVP/Prototypeتولید محصول اولیه ) -
 بنیان ثبت شركت و احراز صالحیت به عنوان شركت دانش -
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 یفعل توسعه محصول یا اضافه كردن محصول به سبد  -
 

های میزبان، قرارداد بین متقاضی و پایگاه میزبان با جزئیات ذیل منعقد در صورت توافق با یكی از پایگاه  -4-5

 گردد: 
 ناموت جهت اجرای طرح؛ یلیون م 300حمایت مالی تا سقف  -1-4-5
  پرداخت: یندفرا -2-4-5

 مستندات مورد نیاز  زمان پرداخت  میزان پرداخت  روند پرداخت 

 %30 مرحله اول
ابتدای مرحله اول و بالفاصله بعد از 

 انعقاد قرارداد
 بدون نیاز به ارائه پیش فاکتور 

در ازای دریافت فاکتور موارد هزینه   ابتدای مرحله دوم با تأیید ناظر پروژه  %30 مرحله دوم 
کرد یا رسید )در مواردی که امکان  
ارائه فاکتور مقدور نیست( جهت 

اعضای تیم، خرید  پرداخت حقوق 
تجهیزات، مواد اولیه، محل استقرار  

 و سایر موارد 

 %30 مرحله سوم 
ابتدای مرحله سوم با تأیید ناظر  

 پروژه 

 %10 مرحله چهارم 
پس از تمام پروژه به عنوان حسن 
انجام کار با تأیید ناظر پروژه و پس  

 از یک سال گزارش به مرکز 

 

 . یدکسر نما  یمهرا بابت ب یمبلغ  یچگونهه یست مجاز ن یزبانم یگاهپا  -3-4-5
،  2ماده   یات،کشور، باب اول اشخاص مشمول مال یاتی سازمان امور مال یممستق هاییاتطبق قانون مال  -4-4-5

که بودجه آنها توسط    ییها)دستگاه  یدکسر نما  یاترا بابت مال  ی مبلغ  یچگونهه  باشدیمجاز نم  یزبان م  یگاه، پا2بند  
 (.یستند ن انونق ینموضوع ا های یاتمشمول پرداخت مال شودیم ینتأم دولت

 پایگاه میزبان موظف است اعتبار متقاضی را به صورت كامل پرداخت نماید.: 2تبصره 
 شده با استفاده از حمایت مالی تخصیص یافته، متعلق به متقاضی است. تجهیزات خریداری -5-4-5
ای درخواست شود، با توافق متقاضی  كه بابت تأمین محل استقرار از طرف پایگاه میزبان هزینه  در صورتی   -6-4-5

 امكان كسر هزینه از كل مبلغ قرارداد وجود دارد. 
 

 تواند به متقاضی ارائه دهد: كه پایگاه میزبان می یخدمات -5-5

 تأمین محل استقرار توسط پایگاه میزبان در صورت درخواست متقاضی  -
 وكار، تأمین تجهیزات و امكانات آزمایشگاهیارائه خدمات مشاوره توسعه كسب -
 گذاری در شركت به صورت توافقی توسط پایگاه میزبان پس از پایان قرارداد سرمایه -
 های پژوهشی و صنعتی ذیربط تسهیل ارتباطات با مراكز و سازمان -
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مورد انتظار، امكان پرداخت نهایی به شركت وجود نخواهد    هایدر صورت عدم حصول هیچ كدام از خروجی  -6-5

 داشت.
 

كرد و خروجی نهایی عملكرد شامل موضوعات فنی، تیم اجرایی، زمان اجرای پروژه، موارد هزینه  یگزارش فن  -7-5

تعامالت  بایست جهت تأیید مرحله آخر پرداخت )حسن انجام كار( توسط پایگاه میزبان به مركز  كسب شده، می
 المللی علم و فناوری ارسال گردد. بین

 

  یان شرکت وجود دارد )متقاض  یستأس  یاناشتغال، در پروژه متقاض  یالتتسه  یانمتقاض  یریكارگامكان به  -8-5

 connectاشتغال در سامانه    یتحما  یانشرکت خود را از متقاض  ی انسان  یروی ن  توانندیشرکت م   یستأس  یتحما
 (.یند جذب نما


