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 تعالیبسمه

 خارج از کشورایراني  کارآفرینان و متخصصان همكاري با برنامهنامه ینآی

 1397سال 

 

 مقدمه

 برنامهبرجسته ايراني  التحصيالنفارغگيري از ذخاير علمي مدت چشم انداز علمي كشور و بهره در راستاي نيل به اهداف بلند

 توسط داخلهاي فناورانه به به منظور انتقال دانش، تجربه و ايده كشور از خارج رانياي كارآفرينان و متخصصان با همكاري

-هاي دانش، شركتعلم و فناوري هايپارک، هاها، پژوهشگاهدانشگاه و با همكاري مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري

گردد تا در قالب حمايت از انجام اجرا مي "ارهمكپايگاه تخصصي "عنوان  بهكشور  بنيان و مراكز رشد و نوآوري منتخب

 ي كسب و كارهاي فناورانه،زانداراه مدعو و معين، استاد مطالعاتي،دكتري، فرصت پسا همچون و فناورانه اي تحقيقاتيهپروژه

 علمي و و مراكز متخصصبه ارتباط موثر  هاي تخصصيگاهو كار برگزاري سخنرانيو بنيان هاي دانشاشتغال در شركت

 برگزيده كشور ياري نمايد. فناوري

 تعاریف – 1ماده 

 :شودرعايت مي نامهينآيهاي ذيل در اين براي رعايت اختصار، تعريف

خارج از  آموختهدانش و اساتيد ايراني كارآفرينانمتخصصان،  :خارج از کشورایراني  کارآفرینانمتخصصان و  -الف

  اشد.سال نگذشته ب يکاز تاريخ بازگشت ايشان به كشور بيش از  ايران نيستند و يا اينكه ساكنحال حاضر  در كه كشور

 المللي علم و فناوريتعامالت بين مركز :مرکز -ب

مراكزز رشزد و    و بنيانهاي دانششركت ،علمي و فناوري هايپارک ،هاها، پژوهشگاهدانشگاه :همكارپایگاه تخصصي  -ج

 منتخب نوآوري

  QS / Timesجع رتبه بندي امر با طابقمبرتر دنيا  تحقيقاتيو موسسه  دانشگاه 100 هاي برتر:دانشگاه -د

  دنيا برتر هايدانشگاه يكي از (PhDتخصصي ) دكتراي كارشناسي ارشد و يا دوره التحصيالنفارغ :آموختگاندانش -ه

 دنيابرتر  دانشگاه 200 يكي از برجسته ايراني شاغل در  ستاد تمام، دانشيار و يا استاديار(: اساتيد )اعم از ااساتید -و

 دنيزا و كارآفرينزان   بنيزان دانزش  هاي معتبرشركتو سهامداران  كارشناسان،مديران، مشاوران: و کارآفرینان متخصصان -ز

 هاي فناوريدر حوزه خارج از كشورايراني 

 اهداف -2ماده 

در مراكزز علمزي، فنزاوري و صزنعتي      خارج از كشورايراني  كارآفرينانو  متخصصانده از ظرفيت علمي و پژوهشي استفا 1-2

 كشور

  خارج از كشور متخصصانآموختگان و دانشو ايجاد انگيزه براي بازگشت  ، تسهيلترغيب 2-2

  همكارتخصصي پايگاه  و پژوهشي ارتقاي سطح علمي  3-2

 در كشورو پيشرفته هاي نوظهور فناوري مناسب جهت توسعه سازي شرايطفراهم  4-2
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خزارج از  تي نوين توسط متخصصين ايرانزي  هاي خدماو قابليت هاها، روشها، تكنيکمهارت كسبفراهم نمودن شرايط  2-5

 به داخل  كشور

 هاي فناوري پيشرفته  بنيان در حوزههاي دانشكمک به تاسيس شركت 2-6

 دوره پسا دکتري حمایت از -3 ماده
براسزا  نظزام رتبزه بنزدي      100تزا   1)رتبزه   خزارج از كشزور  برتزر   هاييكي از دانشگاه در آموختگان دوره دكتريدانش 3-1

QS/Times؛استفاده نمايند حمايتاز اين ماه  12به مدت  توانند( مي 

پزس از   QS/Timesاسزا  نظزام رتبزه بنزدي     بر 400تزا   101هاي رتبزه  در يكي از دانشگاهآموختگان دوره دكتري دانش 3-2

ماه از ايزن   12به مدت  توانندمي جدول ارزيابي )پيوست(از   300صورت كسب حداقل امتياز  ردو  مركز يابي اوليه توسط ارز

 حمايت استفاده نمايند؛

رتزر خزارج از كشزور    ب دانشزگاه  100 سزال در يكزي از   خود را به مدت حداقل يزک متقاضياني كه دوره پسادكتري : 1تبصره 

 توانند از اين حمايت استفاده نمايند؛مي اندگذرانده

رتزر  ب دانشزگاه  100 سزال در يكزي از   خود را به مدت حزداقل يزک   فلوشيپ /تخصصيتكميلي ي كه دوره متقاضيان: 2تبصره 

 توانند از اين حمايت استفاده نمايند؛مي اندز كشور گذراندهخارج ا

 آموختگزان  دانزش  همچنزين  و ذيزل  شزرايط  احراز صورت در دنيا اول دانشگاه 100 آموختگان دانش قرارداد تمديد :3تبصره 

 كزارگروه  در بررسزي  از پزس  و لذي شرايط از يكي احراز و 300 امتياز حداقل كسب درصورت دنيا 400 تا 101 هاي دانشگاه

 .بود خواهد پذير امكان Grant/اعتبار پژوهشي بدون و ماه شش حداكثر مدت بهركز م تخصصي

 الملليپتنت معتبر بينيک حداقل ينگ فايل -

 مرتبط با موضوع پروژه پسادكتري (Q1)حداقل يک نشريه الملليدر نشريات معتبر بين دو مقالهحداقل  پذيرش -

 (ركزبه مارائه ادله  وبا تقاضاي پايگاه ) محصولتوليد كاربردي منجر به  پروژهيک در ؤثر نقشي م ايفاي -

هاي علمي و پژوهشي و بر اسزا   ز شرايط با توجه به پيشينه و توانايياز بين داوطلبان حائ حمايتمشموالن  نهايي گزينش 3-3

 شود.انجام مي همكار توسط پايگاه تخصصيپروپزال تحقيقاتي 

 باشد:در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي حمايت 3-4

 )به ميزان حقوق استاديار پايه يک در دانشگاه تهران(  بطور ناخالص ريال 000/000/43   ماهانه مبلغ صاختصا  3-4-1

  ماه 12مدت آموخته به دانش به و مزايا جهت پرداخت حقوقات قانوني رپس از كسر كليه كسوو 

  عنوان اعتبار پژوهشي و فناوري به آموختگاندانشهر يک از  ريال به ميليون 200لغ اختصاص مب  3-4-2

 هزايي از دوره پسادكتري و در زمينه فناورانه -بايست تنها در جهت پيشبرد اهداف پروژه تحقيقاتيمي اعتبار پژوهشي :4تبصره 

با ، هزينه نيروي انساني، سفرهاي مرتبط با انجام پروژه و ... ، تجهيزات آزمايشگاهيايرايانهقبيل خريد مواد، قطعات، تجهيزات 

 .پيشنهاد استاد ميزبان و موافقت پايگاه تخصصي همكار هزينه گردد

 متعلق به پايگاه ميزبان خواهد بود.  هشيشده در قالب اعتبار پژولوازم خريداري: 5تبصره 

از تاريخ شروع قرارداد به مدت مركز توسط  تكميلي ارائه بيمهو  )حرف و مشاغل آزاد( پايه بيمه تامين هزينه  3-4-3

 ماه 12حداكثر 

  مند گردند.و تكميلي بهره پايهتوانند از مزاياي بيمه نيز مي شامل همسر و فرزندان متقاضيفراد تحت تكفل ا: 6تبصره  
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بزه   المللزي معتبزر  هاي بينانسدر كنفره مقاله شفاهي ئاراجهت  )يک بار در سال(كمک هزينه سفر اختصاص   3-4-4

 ؛ذيلبر اسا  جدول  آموختگاندانشبه هر يک از  سفر خارجي عنوان اعتبار پژوهشي

 

 1جدول 

 ساعت 8  بليط پرواز بيش از ساعت 8  تابليط پرواز  ساعت 5  بليط پرواز تا ساعت 2  بليط پرواز تا نوع هزينه

 ميليون ريال 100 يليون ريالم 80 ميليون ريال 60 ميليون ريال 40 مبلغ حمايتي

 

 شود.در نظر گرفته مي صرفا براي يک مسيرو  گردددگاهي را شامل نمياقامت فرو ،بليط پرواز هزينه: 7تبصره 

و مشزاوره   ايشگاهيآزمتخصصي و امكانات  مندي ازبهره جهتآموخته براي دانش صاص فضاي استقراراخت  3-4-5

 همكاري علمي و فناوري توسط پايگاه تخصص

، دسترسي به آزمايشگاه وكتابخانه، كارت تردد و دسترسي به امكانات ورزشي : دفتر كارفضاي استقرار شامل  3-4-6

 و رفاهي 

 شزبكه  خزدمات  از آموختزه دانزش جهزت اسزتفاده    ميليزون ريزال   30تزا سزقف   درصزد   60 تخفيزف اختصاص   3-4-7

 (labsnet.ir)كشور راهبردي هايفناوري آزمايشگاهي

بزه پايگزاه تخصصزي همكزار جهزت       يريال به ازاي جذب هر متقاضي پسزادكتر  000/000/15تخصيص مبلغ   3-4-8

 پايگاه هاي جارييال براي هزينهر 000/000/5 پايگاه به عنوان كارانه و  رابطين رابط/ريال به 000/000/10 پرداخت 

يزا بزه درخواسزت     تخصصزي همكزار   رانزه توسزط پايگزاه   هزاي علمزي و فناو  انتخاب اساتيد ميزبان بر اسزا  اولويزت   :8تبصره 

  انجام خواهد شد. و با رعايت قوانين داخلي پايگاه تخصصي همكار آموختهدانش

 انجزام  و يزک مزاه مرخصزي جهزت     خصي شامل يک ماه مرخصي استحقاقيماه مر 2 آموخته در سالدانشبراي هر  :9تبصره 

  شود.با هماهنگي پايگاه در نظر گرفته مي يابي متقاضيد ارزيابي مدارک تحصيلي و شغلآينفر

 دوره فرصت مطالعاتي حمایت از -4ماده 

 دانشزگاه برتزر دنيزا    200در يكي از وقت سابقه تدريس تمام با خارج از كشوربرتر  و موسسات تحقيقاتي هادانشگاه اساتيد 4-1

 استفاده نمايند. حمايتاز اين  ماه 12 حداكثر تا ماه 3حداقل به مدت توانند مي

هاي علمي و پژوهشي و بر اسزا   ز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييشموالن حمايت از بين داوطلبان حائم نهايي گزينش 4-2

 شود.انجام مي همكارزال تحقيقاتي توسط پايگاه تخصصي وپروپ

 باشد:ذيل مي در نظر گرفته شده شامل موارد حمايت 4-3

و  جهت پرداخت حقزوق  دانشگاه تهرانمشابه در درجه علمي دريافتي اساتيد دانشگاه با  حقوق معادل با اختصاص مبلغ 4-3-1

 ماه 12 حداكثر ماه تا 3 حداقل به مدت به استاد مزايا

  1بر اسا  جدول شماره  كشوربه  سفر هزينه كمک اختصاص  4-3-2

مربوطزه   اسزناد  ارائزه  بزا  صورت نياز استاد دراقامت  جهت كمک هزينهميليون ريال  30 تا سقف نههيااماختصاص مبلغ   4-3-3

 (معتبر )اجاره نامه

  استادهر  برايو نوع پروژه ناسب با مدت دوره تمميليون ريال  500 سقف تا پژوهشي و فناوري اعتبار اختصاص  4-3-4
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از تزاريخ شزروع   بنيزاد ملزي نخبگزان    توسزط   تاداسز به  ( و ارائه بيمه تكميلي)حرف و مشاغل آزاد پايه تامين هزينه بيمه  4-3-5

 ماهه( 6)براي قراردادهاي حداقل  ماه 12به مدت حداكثر قرارداد 

و فنزاوري   مندي از امكانات تخصصزي و آزمايشزگاهي، و مشزاوره علمزي    جهت بهره به استاد اختصاص فضاي استقرار 4-3-6

 ورزشزي  امكانزات  به دسترسي و تردد كارت وكتابخانه، آزمايشگاه به دسترسي كار، دفتر: ملشا همكارتوسط پايگاه تخصصي 

 رفاهي و

 باشد.ين نامه غيرقابل انجام ميقرارداد فرصت مطالعاتي بر اسا  آيتمديد  :10تبصره 

 معین و مدعو استاد به عنوانهمكاري حمایت از  -5ماده 

دانشزگاه برتزر    200ي برتر خارج از كشور با سزابقه تزدريس تمزام وقزت در يكزي از      ها و موسسات تحقيقاتدانشگاهاساتيد  5-1

 استفاده نمايند. حمايت از اين ماه 12 حداكثر تا مدت يک ماهبه توانند مي خارج از كشور

و سزابقه   هزاي علمزي و پژوهشزي   ز شرايط با توجه به پيشينه و توانزايي شموالن حمايت از بين داوطلبان حائم نهايي گزينش 5-2

 شود.انجام مي همكارتوسط پايگاه تخصصي خارج از كشور ي معتبر هاتدريس در دانشگاه

 باشد:در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي حمايت 5-3

  1بر اسا  جدول شماره  كشور به سفر هزينه كمکاختصاص   5-3-1

اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه با درجه علمي مشابه در دانشگاه تهران جهت پرداخت حقوق و   5-3-2

 ماه 12مزايا به استاد به مدت حداقل يک ماه تا حداكثر 

ز تزاريخ شزروع   ابنيزاد ملزي نخبگزان    توسزط   به اسزتاد  )حرف و مشاغل آزاد( و ارائه بيمه تكميلي پايه تامين هزينه بيمه  5-3-3

 ماهه( 6)براي قراردادهاي حداقل  ماه 12به مدت حداكثر قرارداد 

 نامزه  اجاره) با ارائه اسناد مربوطه درصورت نياز استادكمک هزينه اقامت  ريال جهت ميليون 30ماهيانه اختصاص مبلغ   5-3-4

 (معتبر

 باشد.رقابل انجام مينامه غيينبر اسا  آي استاد مدعو و معينتمديد قرارداد  :11تبصره 

 هاي تخصصيبرگزاري سخنراني و کارگاه حمایت از -6ماده 

تزا   1هزاي برتزر )رتبزه    در يكي از دانشزگاه دوره دكتري و دانشجويان  خارج از كشورايراني  و متخصصان اساتيدمحققان،  6-1

 .داستفاده نماين حمايتاز اين  توانندمي( QS/Timesاسا  نظام رتبه بندي  بر 100

هاي علمي و پژوهشي و بر اسزا   ز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييشموالن حمايت از بين داوطلبان حائم نهايي گزينش 6-2

 .شودانجام مي همكارموضوع پيشنهادي سخنراني يا كارگاه توسط پايگاه تخصصي 

 باشد:در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي حمايت 6-3

 كارآفرينزان  و متخصصزان  توسزط  پژوهشگاهي و دانشگاهي واحدهاي در تخصصي هاي كارگاه زاريبرگ صورت در  6-3-1

 .پذيردمي صورت 1 جدول با مطابق سفر هزينه كمک پرداخت كشور، از خارج ايراني

 از خزارج  ايرانزي  كارآفرينزان  و متخصصزان  توسزط  پژوهشگاهي و دانشگاهي واحدهاي در سخنراني ارائه صورت در  6-3-2

 .پذيرد صورت 1 جدول%  70 معادل سفر هزينه كمک پرداخت ،شورك

حضزور دسزت انزدركاران علمزي و      برگزاري كارگاه يا سمينار در محيط تخصصزي مناسزب و بزا    فراهم نمودن شرايط  6-3-3

 توسط پايگاه تخصصي همكار اي مرتبطحرفه
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 . باشديم امكان پذير سالدر  يكبارتنها براي  حمايتاعطاي اين  :12تبصره 

 ، امكان پرداخت كمک هزينه سفرمركزو تأييد  در شرايط خاص و با تأييد پايگاه تخصصي همكار بر اسا  رزومه :13تبصره 

تزا دو برابزر     كننزد هاي معتبر داخلي شزركت مزي  ها و كنفرانساي كه به عنوان سخنران كليدي در همايشبراي محققان برجسته

  .باشدمي امكان پذيرسقف تعيين شده 

 نوپا هايشرکتایجاد  -هاي فناورانهحمایت از فعالیت -7ماده 

 خارج از كشور با سمت كارشنا ، مشاور، محقق بخزش  بنيانهاي دانششركت در داراي سابقه فعاليتمتخصصان ايراني  7-1

ي و صزنعتي خزارج از   پژوهشز  -فناوري -هاي شاخص علميو يا مدير در يكي از مؤسسات يا شركت (R&D) تحقيق و توسعه

 توانند از اين حمايت استفاده نمايند.كشور و افرادي كه داراي تجربه راه اندازي كسب و كار هستند مي

و بزر اسزا  طزر     مزرتبط  هزاي  ز شرايط با توجه به پيشزينه و توانزايي  شموالن حمايت از بين داوطلبان حائگزينش نهايي م 7-2

 شود.گاه تخصصي همكار انجام ميكسب و كار فناورانه توسط پاي

 باشد:حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي 7-3

هاي راه اندازي كسب ميليون تومان به كارآفرين جهت هزينه 150حمايت مالي در قالب مكانيزم هاي مصوب تا سقف  7-3-1

  مركزو كار توسط 

 خريد در صورت امكان پيش نظير مصوب هايمكانيزم قالب در مالي حمايت 7-3-2

 تسهيل در روند دريافت تسهيالت از محل صندوق نوآوري و شكوفايي  7-3-3

 هاي پژوهشي و صنعتي ذيربط تسهيل ارتباطات با مراكز و سازمان 7-3-4

 هاتامين محل استقرار توسط مراكز و پايگاه 7-3-5

 هاط مراكز و پايگاهگذاري توسارائه خدمات مشاوره توسعه كسب و كار و سرمايه 7-3-6

 هاگذاري در شركت به صورت توافقي توسط مراكز و پايگاهسرمايه 7-3-7

 ارائه گردد: مركزعنوان خروجي طر  فناورانه به بايست بهتمام موارد ذيل مي :14تبصره 

 بنيان ثبت شركت و احراز صالحيت به عنوان شركت دانش -

 ارزش افزوده( يا خدمات Prototypeتوليد محصول اوليه ) -

 فناوري جديد وانتقال دانش  -

 معتبر داخلي شرکتهاي اشتغال درحمایت از  -8ماده 

 توانند از اين حمايت استفاده نمايند.ها ميالقمند به فعاليت در شركتعآموختگان دانشو متخصصان ايراني  1-8

 از اين حمايت استفاده نمايند. )جدول ارزيابي(امتياز  200با كسب توانند مي متقاضيان 8-2

هاي علمي و فناورانه توسط پايگاه ز شرايط با توجه به پيشينه و تواناييشموالن حمايت از بين داوطلبان حائگزينش نهايي م 8-3

 شود.تخصصي همكار انجام مي

 مزاه  12ميليزون ريزال )ماهانزه( بزه مزدت       30پرداخت نيمي از حقوق متقاضيان تا سزقف  حمايت در نظر گرفته شده شامل   8-4

 اشد.بمي توسط مركز

 مشاورمربي و به عنوان  اشتغال در مراکز نوآوري و شتابدهندهحمایت از  -9ماده 
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 300ا مدرک كارشناسي ارشد و امتياز ب 200هاي معتبر بين المللي با كسب توانند با سابقه فعاليت در شركتمتخصصان مي 9-1

 )جدول ارزيابي( از اين حمايت استفاده نمايند. امتياز با مدرک دكتري

هزاي اجرايزي، علمزي و فناورانزه     ز شرايط با توجه به پيشينه و توانزايي شموالن حمايت از بين داوطلبان حائگزينش نهايي م  9-2

 شود.توسط پايگاه تخصصي همكار انجام مي

 باشد:نظر گرفته شده شامل موارد ذيل مي حمايت در 9-3

 توسط مركز ماه 12مدت ميليون ريال )ماهانه( به 30پرداخت نيمي از حقوق متقاضيان تا سقف   9-3-1

 تسهیالت مسكن -10ماده 

 استفاده نمايند. تتوانند از اين تسهيالميو فعاليت فناورانه هاي پسادكتري برگزيدگان حمايت  1-10

 شود:ل ميشامل موارد ذي حمايتاين  2-10

هزاي عامزل و بزا نزر      از طريزق معرفزي بزه بانزک     ميليون تومان 160 تا سقفارائه تسهيالت وام خريد/ساخت مسكن  10-2-1

 درصد  18بازپرداخت 

 مرکز تعهدات: 11ماده 

 نامهبراسا  مفاد  عقد قرارداد با پايگاه تخصصي همكار بربررسي شرايط و احراز صالحيت پايگاه تخصصي همكار و  11-1

هزاي تخصصزي همكزار    و ارجزاع آن بزه پايگزاه    international.bmn.irهاي ثبت شده در سامانه بررسي درخواست 11-2

 درصورت كسب امتياز الزم و تاييد اوليه

همكار از طريق سزامانه  ها به پايگاه تخصصي هاي ارايه شده، دريافت تقاضاها و ارجاع آنرساني در مورد حمايتاطالع 11-3

 خارج از كشورايراني  كارآفريناناري با متخصصان و همك

 نامهينآيمين منابع مالي الزم جهت انجام مفاد أت 11-4

 صرفا امكان استفاده از يكي از تسهيالت تعريف شده را خواهد داشت. متقاضي :15تبصره 
 ندارد. نامهينآيمشمول اين  متخصصهيچگونه تعهدي نسبت به استخدام  مركز :16تبصره 

نزوع   بيني شده و يزا پرداخزت هزر   گونه تعهدي نسبت به ادامه حمايت تشويقي پس از گذشت زمان پيشهيچ مركز :17تبصره 

 ندارد. پايگاهيا و  تقاضيجز موارد ذكر شده به مه وجهي با هر ماهيت ب

 همكارپایگاه تخصصي  تعهدات :12 ماده

  بصورت ساالنه تقاضيمشترک با و فناوري م يهاي پژوهشبرنامه هاي پايگاه جهت تعريفها و اولويتيتبيين ظرفت 1-12

 با توجه به معيارهزاي ارزيزابي تعيزين    براي تعيين صالحيت عمومي و تخصصي وي تقاضيمبررسي مدارک و مصاحبه با  2-12

اع پرونزده متقاضزي از   روز از تاريخ ارج 20حداكثر ظرف پايگاه و اعالم نتيجه نهايي بررسي به متقاضي و پايگاه شده از سوي 

 زركسوي م

 حمايتي  تسهيالتجهت استفاده از  مركزبه ي و قراردادهمراه با  تقاضيمكارگيري نامه درخواست به ئهارا 3-12

 برنامزه در  مركزز بزه   متقاضزي ميزبزان  اسزتاد  عنزوان   بزه  همكزار ي صز تخص علمزي پايگزاه  معرفي يک نفر از اعضاي هيئزت  4-12

 دكتريپسا

، دسترسي به كتابخانه، امكانات رفاهي ردن كليه امكانات مورد نياز مانند فضاي استقرار و امكانات آزمايشگاهيفراهم ك 5-12

 فعاليت وي در پايگاه تخصصي همكاردر مدت  متقاضيهاي پژوهشي براي انجام فعاليت ...و ورزشي، كارت تردد و 
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 زركبه م متقاضيهمكاري ه گزارش نهايي پس از اتمام ئارا 6-12

 و نتيجه ارزيابي مخاطبان ،هاي برگزار شده شامل موضوع، زمان، محلها و كارگاهارائه گزارش سخنراني 7-21

 مناسزب  و پيگيزري رونزد اجزراي    جهت همكاري مشزترک  برنامهمند به موضوع و عالقه تام االختيار معرفي يک نماينده 8-12

  در پايگاه برنامه

 متقاضيو ثبت نام یید أفرآیند درخواست، ت: 13 ماده

  تقاضيمه پروپوزال اوليه، رزومه و ساير مدارک الزم توسط ئو ارا برنامهنام شركت در پركردن فرم ثبت 1-13

 همكارپايگاه تخصصي توسط  تقاضيمپذيرش ارزيابي و  2-13

 ركزبه م همكارارسال نامه موافقت همكاري از جانب پايگاه تخصصي  3-13

 مركزتوسط  أمين منابع الزمت 4-13

 : مدت زمان اجرا14ماده 

 سال داراي اعتبار است و تمديد آن پس از پايان مدت دومدت  به نامهينآياين هاي تخصصي همكار براسا  قرارداد با پايگاه

 پذير است.، با توافق طرفين امكانبا توجه به عملكرد پايگاه

 :  حل اختالف15ماده 

ف ميان طرفين در مورد هر يک از مفاد قرارداد و اجراي آن، ابتزدا موضزوع از طريزق گفتگزو و مزذاكره      درصورت بروز اختال

علمزي و فنزاوري رياسزت جمهزوري در موضزوع      مركزشود و در غير اين صورت نظر دفتر حقوقي ميان طرفين حل و فصل مي

 الخطاب است.مورد اختالف فصل

 : تصویب و اجرا16ماده  

 د.باشاالجرا ميالزم 01/01/1397 تاريخ ازتبصره  17ماده و  16مشتمل بر يک مقدمه،  آيين نامهاين 

 
رنگمرتضي بيعلي  

 رئيس مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري

 )ناظر(
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()مجري   


