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همکاری   برنامهنامه آیین
با متخصصان و کارآفرینان  

 ایرانی خارج از کشور 
 

 به عنوان اساتيد مدعو و معين  ی حمايت از همكار 
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 ن ید مدعو و معی به عنوان اسات  ی ت از همكار یحما  -3
یکی   متخصصان ایرانی خارج از كشور برای استفاده از حمایت همكاری به عنوان استاد مدعو و معین باید  -1-3

 :شرایط زیر را دارا باشند از
 Times Higher) ارزیابی بر اساس نظام    300تا    1ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه  اساتید دانشگاه -1-1-3

Education   و  Scimago  )امتیاز بر اساس عملکرد    300كسب    ووقت در خارج از كشور  با سابقه تدریس تمام
 (؛ 1 یوستپو ... بر اساس  یعلم هاییتثبت اختراع، موفق  ی،)انتشارات علم یپژوهش-یعلم

بر اساس    50تا    1ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه  دانشگاه آموختگان دوره دكتری در یكی از  دانش   -2-1-3

از   با سابقه دوره پسادكتری در یكی  ارزیابی همراه  برتر و كسب حداقل    50نظام  بر اساس    400دانشگاه  امتیاز 
 ی؛ پژوهش-یعملکرد علم

 

توانایی  -2-3 پیشینه،  به  توجه  با  شرایط،  حائز  داوطلبان  بین  از  نهایی  ع گزینش  سابقه  -لمیهای  و  پژوهشی 

 .شودهای معتبر خارج از كشور توسط پایگاه تخصصی همكار انجام میتدریس در دانشگاه 
 

 :حمایت در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل است -3-3
 .ماه است 12تا  1مدت زمان استفاده از این حمایت  -1-3-3
با تأیید مركز، امكان تمدید مدت زمان استفاده از  در صورت درخواست مستقیم رئیس پایگاه میزبان و  : 1تبصره  

 .پذیر استماه امكان 6این حمایت تا 
مبلغ ماهانه معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران پس از   -2-3-3

 .یابداختصاص می 1-1-3كسر كسورات قانونی جهت پرداخت حقوق به متقاضیان مشمول شرایط بند 
ماهانه    -3-3-3 صورت    000/000/17مبلغ  به  تهران(  دانشگاه  یک  پایه  استادیار  ماهانه  حقوق  )معادل  ناموت 

 2-1-3ناخالص، که پس از كسر كسورات قانونی )مالیات( جهت پرداخت حقوق به متقاضیان مشمول شرایط بند  
 .یابداختصاص می

هزار ناموت در حقوق ماهانه محقق در    850)حرف و مشاغل آزاد( كه به میزان  تأمین هزینه بیمه پایه    -4-3-3

درصد( در   18بایست شخصًا نسبت به پرداخت آن )با حداقل دستمزد و نرخ نظر گرفته شده است و متقاضی می
 .وجه تأمین اجتماعی اقدام نماید

شود. برای  ماه ارائه می 6ادهای بیشتر از بیمه تكمیلی متقاضی و افراد تحت تكفل توسط مركز در قرارد  -5-3-3

بایست بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و جاری شدن بیمه پایه، نسبت به ثبت  متقاضی می  ، دریافت این حمایت
 .درخواست بیمه تكمیلی اقدام نماید

متقاضی با ارائه اسناد  ناموت جهت كمک هزینه اقامت در صورت نیاز  000/000/6مبلغ ماهیانه تا سقف   -6-3-3

 .یابدنامه معتبر( اختصاص میمربوطه )اجاره
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اسكان  :  2تبصره   محل  تأمین  به  موظف  متقاضی،  درخواست  و  مهمانسرا  داشتن  صورت  در  میزبان  پایگاه 

 است. 1-1-3متقاضیان مشمول بند 


