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همکاری   برنامهنامه آیین
با متخصصان و کارآفرینان  

 ایرانی خارج از کشور 
 

و  یسخنران برگزاری از  یتحما یالتتسه
 ی تخصص ی ها کارگاه



1 
 

 یتخصص ی هاو كارگاه  ی سخنران  ی ت از برگزار یحما -4
بایست  های تخصصی میمتخصصان ایرانی خارج از كشور برای استفاده از حمایت برگزاری سخنرانی و كارگاه  -1-4

 :یكی از شرایط زیر را دارا باشند
بر اساس    150تا    1برتر با رتبه    ها یا مؤسسات تحقیقاتیآموختگان دوره دكتری در یكی از دانشگاهدانش   -1-1-4

 ( Scimagoو Times Higher Education)  نظام ارزیابی

بر اساس    300تا    150ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه  آموختگان دوره دكتری در یكی از دانشگاهدانش   -2-1-4

حداقل   كسب  و  ارزیابی  علم  300نظام  عملکرد  اساس  بر  ع   یپژوهش-یامتیاز  اختراع،    ی،لم)انتشارات  ثبت 
 (؛1 یوستپو ... بر اساس  یعلم های یتموفق

بر اساس نظام ارزیابی با سابقه تدریس   300تا    1ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه  اساتید دانشگاه   -3-1-4

 وقت در خارج از كشور؛تمام
تا   1ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه از دانشگاه دانشجویان سال سوم و چهارم دوره دكتری در یكی -4-1-4

 ی؛پژوهش-یامتیاز بر اساس عملکرد علم 300بر اساس نظام ارزیابی و كسب حداقل  100
بر    300برتر با رتبه باالتر از    ها یا مؤسسات تحقیقاتیآموختگان دوره دكتری در یكی از دانشگاه دانش   -5-1-4

 دولتی كشور  یهااساس نظام ارزیابی، در صورتی كه دوره كارشناسی یا كارشناسی ارشد خود را در یكی از دانشگاه
رتبه 15) بر اساس  برتر  بر اساس عملکرد علم   300و كسب حداقل    دگذرانده باشن (ISC  یبنددانشگاه  -یامتیاز 
 ی؛ژوهشپ

های فناور  ارشد و دكتری دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت در شركتآموختگان دوره كارشناسیدانش   -6-1-4

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

 ی؛ پژوهش-یامتیاز بر اساس عملکرد علم 300هستند، و کسب حداقل 
 

ها و بر اساس موضوع و خالصه  گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، با توجه به پیشینه، توانایی  -2-4

 .شودر انجام میسخنرانی یا كارگاه توسط پایگاه تخصصی همكا
های آموزشی و پژوهشی یا فناورانه ایشان مورد تأیید قرار  مندی از حمایتافرادی كه درخواست بهره:  1تبصره  

 .گرفته است، امكان استفاده از حمایت سخنرانی و كارگاه تخصصی را ندارند
مرتبه با فاصله دو سال بوده و الزم است موضوع    3هر فرد    سخنرانی برای  یالتسقف استفاده از تسه:  2  تبصره 

 .سخنرانی در هر درخواست متفاوت باشد
 .امكان انجام سخنرانی مجازی و حضوری برای متقاضی در یک سال وجود ندارد: 3تبصره 

 

 :حمایت در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل است - 3-4
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كمتر از سه ساعت در واحدهای دانشگاهی و پژوهشگاهی،   ینحضوری یا آنال  در صورت برگزاری سخنرانی  -1-3-4

 .میلیون ناموت است 5میزان پرداخت 
بیشتر از سه ساعت در واحدهای دانشگاهی   ینهای تخصصی حضوری یا آنالدر صورت برگزاری كارگاه  -2-3-4

 .میلیون ناموت است 10و پژوهشگاهی، میزان پرداخت 
 

زبان موظف است شرایط برگزاری كارگاه یا ارائه سخنرانی در محیط تخصصی مناسب و با حضور  پایگاه می  - 4-4

 ای مرتبط را فراهم نماید.اندركاران علمی و حرفهدست


