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 بسمه تعالي

 

  پیوستپیوست  لیستلیست  محترممحترم  گیرندگانگیرندگان

  

  00110011  سالسال  کشورکشور  ازاز  خارجخارج  ایرانيایراني  کارآفرینانکارآفرینان  وو  متخصصانمتخصصان  بابا  همکاریهمکاری  برنامهبرنامه  نامهنامه  آئینآئین  ابالغابالغ  ::موضوعموضوع

 

 با سالم و احترام؛

رساند با توجه به اجراي موفق برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور  به استحضار مي

هاي تخصصي همكار و لزوم باازبنني و االاالب برخاي از     گذشته با همكاري و تعامل سازنده پايگاه سال 7در 

ها و بازخوردهاي دريافتي از متقاضنان و نماينادگان   نامه برنامه مذكور بر اساس خروجي موارد مربوط به آئنن

حا  انااام شاده در بالا     ، االالهاي ارزيابي ها و با هدف افزايش سطح كنفي و االالب شاخص محترم پايگاه

 .گردد جهت اجرا ابالغ مي 1011نامه سال  آئنن

گناري زيرسااختي مناسا  و ساريت جهات اساتفاده از        الزم به ذكر است تاربه موفق برنامه مذكور در شكل

هاي مختلف تخصصي منار باه مشااركت بانش از     ظرفنت و توان علمي و فناوري متخصصان ايراني در حوزه

نفر از محققان  5111متخصصان و محققان ايراني خارج از كشور در اين برنامه شده و بنش از نفر از  11111

 .اند اكنون به كشور بازگشته نا همهاي برتر دن و متخصصان ايراني دانشگاه

هاي مختلف تخصصي توسط اين افراد اياااد شاده كاه     در حوزه فناورشركت  531بنش از كنون همچننن تا

التحصانالن داخلاي را فاراهم     نفر از متخصصاان و فاارغ   7111صي مستقنم براي بنش از زمننه اشتغال تخص

 .نموده است

جمهاور جهات    نامه مذكور توسط معاون محتارم علماي و فنااوري رئان      لذا با توجه به تصوي  و ابالغ آئنن

ن و كارآفريناان  سازي، خواهشمند است دستور الزم مبني بر ادامه اجراي برنامه همكاري با متخصصاا  اجرايي

 .نامه جديد، مبذول فرمايند بر اساس آئنن 11/11/1011ايراني خارج از كشور را از تاريخ 

 :باشد ذكر است برخي از اهم االالحا  به شرب ذيل مي الزم به

با در نظر گارفتن مبلاغ   ) پسادكتري تومان به عنوان حقوق محققان 111/711/11اختصاص مبلغ ماهانه  -1

 .(گرددان براي بنمه پايه تامنن اجتماعي كه توسط متقاضي پرداخت ميهزار توم 071

 تومان 111/111/71افزايش مبلغ اعتبار پژوهشي محققان پسادكتري به  -5

منلنون توماان باراي    511منلنون تومان به  171از  متقاضنان تأسن  شركت نوپا منزان حمايت افزايش -3

 افزايش اعتباركلنه متقاضنان با حذف امكان درخواست 
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ثنر آن بار  ي با توجاه باه افازايش نارز ارز و تاأ     برگزاري سخنراني و كارگاه تخصص حمايتمنزان افزايش  -0

 بنمت بلنط هواپنما

توانند پا  از اتماام   دانشگاه برتر مي 171آموختگان هاي فناورانه دانشبا هدف حمايت از توسعه فعالنت -7

 .ننز استفاده نمايندهاي فناور نوپا يا اشتغال در شركت تري از حمايت تاسن  شركتدوره پسادك

  افزودن امكان همكاري به الور  استاد مدعو ماازي -9

 پنوست فرمت براردادهاي حمايت پسادكتري، فرالت مطالعاتي و تاسن  شركت نوپا -5

 :همچننن الزم است موارد زير مورد اهتمام برار گنرد

روز از زمان اجراي برنامه، اناام  17خصصي ظرف حداكثر مد  سخنراني و كارگاه ت پرداخت حمايت -

در الور  بروز تاخنر در پرداخت بنش از يك ماه، همكاري در اين حمايت با پايگاه تخصصاي  . گردد

 .همكار غنرفعال خواهد شد

هاي پايگاه شامل حقوق و گرنت محققان، حمايت سخنراني و كارگاه تخصصاي  گزارش كلنه پرداخت -

از تاساان  شااركت نوپااا در بالاا  فاياال پنوساات بااه الااور  فصاالي و از  ريااق ايمناال و حماياات 

ir.bmn@international ارسال گردد. 

از وجود اعتبار جهت پرداخت تعهادا    يبرارداد با متقاض ياز امضا شنموظف است پ زباننم گاهيپا -

در الورتي ابدام به  و در الور  عدم وجود اعتبار، الرفاً ديحاالل نما نانن ما گاهيبرارداد در پا يمال

 .انعقاد برارداد نمايد كه امكان پرداخت موبت از  ريق اعتبارا  پايگاه وجود داشته باشد

پا  از  ها از محال اعتباار پژوهشاي    تاپ در پايگاهلپ لوازم مصرفي مانند جهت كنترل منزان خريد -

 .برنامه برار خواهد گرفت يبعد ننمحقق ارندر اختخريداري شده  تاهنزا ق، اتمام براردادِ محق
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  جناب آقاي دكتر ابطحی؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی اصفهانجناب آقاي دكتر ابطحی؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

  جناب آقاي دكتر احمدي؛ رئيس محترم دانشگاه تربيت مدرسجناب آقاي دكتر احمدي؛ رئيس محترم دانشگاه تربيت مدرس

  سازي رازيسازي رازي  ممجناب آقاي دكتر اسحاقی؛ رئيس محترم موسسه تحقيقات واكسن و سرجناب آقاي دكتر اسحاقی؛ رئيس محترم موسسه تحقيقات واكسن و سر

  اعلمی آل آقا؛ رئيس محترم دانشگاه رازي كرمانشاهاعلمی آل آقا؛ رئيس محترم دانشگاه رازي كرمانشاه  جناب آقاي دكترجناب آقاي دكتر

  رئيس محترم پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمیرئيس محترم پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی  دخواه؛دخواه؛جناب آقاي دكتر اميجناب آقاي دكتر امي

  جناب آقاي دكتر بازرگان؛ رئيس محترم سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيجناب آقاي دكتر بازرگان؛ رئيس محترم سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

  جناب آقاي دكتر بحرينی طوسی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی مشهدجناب آقاي دكتر بحرينی طوسی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی مشهد

  رئيس محترم دانشگاه يزدرئيس محترم دانشگاه يزد  جناب آقاي دكتر بريد لقمانی؛جناب آقاي دكتر بريد لقمانی؛

  قوچانقوچان  ییدانشگاه صنعتدانشگاه صنعتئيس محترم ئيس محترم ؛ ر؛ رییبهشتبهشت  جناب آقاي دكترجناب آقاي دكتر

  جناب آقاي دكتر توفيقی؛ رئيس محترم پژوهشگاه صنعت نفتجناب آقاي دكتر توفيقی؛ رئيس محترم پژوهشگاه صنعت نفت

  جناب آقاي دكتر جعفري؛ رئيس محترم پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهجناب آقاي دكتر جعفري؛ رئيس محترم پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

  سركار خانم دكتر چنگيز؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی اصفهانسركار خانم دكتر چنگيز؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

  انشگاه خوارزمیانشگاه خوارزمیجناب آقاي دكتر حبيبی؛ رئيس محترم دجناب آقاي دكتر حبيبی؛ رئيس محترم د

  جناب آقاي دكتر حميدي؛ رئيس محترم دانشگاه اراکجناب آقاي دكتر حميدي؛ رئيس محترم دانشگاه اراک

  ذاكري؛ رئيس محترم دانشگاه علم و صنعتذاكري؛ رئيس محترم دانشگاه علم و صنعت  جناب آقاي دكترجناب آقاي دكتر

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی  جناب آقاي آيت اهلل رشاد؛ رئيس محترمجناب آقاي آيت اهلل رشاد؛ رئيس محترم

  جناب آقاي دكتر رشيدي نژاد؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی كرمانجناب آقاي دكتر رشيدي نژاد؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی كرمان

    رضی؛ رئيس محترم دانشگاه گيالنرضی؛ رئيس محترم دانشگاه گيالن  ررجناب آقاي دكتجناب آقاي دكت

  جناب آقاي دكتر زالی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتیجناب آقاي دكتر زالی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

  جناب آقاي دكتر زراعت؛ رئيس محترم دانشگاه كاشانجناب آقاي دكتر زراعت؛ رئيس محترم دانشگاه كاشان
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  خرمشهرخرمشهر  دريايیدريايی  فنونفنون  وو  علومعلوم  محترم دانشگاهمحترم دانشگاه  رئيسرئيس  زراء نژاد؛زراء نژاد؛  جناب آقاي دكترجناب آقاي دكتر

  مه طباطبائیمه طباطبائیجناب آقاي دكتر سليمی؛ رئيس محترم دانشگاه عالجناب آقاي دكتر سليمی؛ رئيس محترم دانشگاه عال

  دقی؛ رئيس محترم دانشگاه كردستاندقی؛ رئيس محترم دانشگاه كردستانجناب آقاي دكتر صاجناب آقاي دكتر صا

  جناب آقاي دكتر صدوق؛ رئيس محترم دانشگاه شهيد بهشتیجناب آقاي دكتر صدوق؛ رئيس محترم دانشگاه شهيد بهشتی

  جناب آقاي دكتر صومی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی تبريزجناب آقاي دكتر صومی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی تبريز

  جناب آقاي دكتر طالبی حبيب آبادي؛ رئيس محترم دانشگاه اصفهانجناب آقاي دكتر طالبی حبيب آبادي؛ رئيس محترم دانشگاه اصفهان

  فناوريفناوري  مطالعاتمطالعات  رئيس محترم پژوهشكدهرئيس محترم پژوهشكدهجناب آقاي دكتر طباطبائيان؛ جناب آقاي دكتر طباطبائيان؛ 

  رئيس محترم پارک علم و فناوري البرزرئيس محترم پارک علم و فناوري البرز  ؛؛مهندس عباسیمهندس عباسی  ييجناب آقاجناب آقا

  جناب آقاي دكتر عريان؛ رئيس محترم دانشگاه ياسوججناب آقاي دكتر عريان؛ رئيس محترم دانشگاه ياسوج

  شيرازشيراز  جناب آقاي دكتر علويان مهر؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتیجناب آقاي دكتر علويان مهر؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی

  شاهرودشاهرود  صنعتیصنعتی  جناب آقاي دكتر فاتح؛ رئيس محترم دانشگاهجناب آقاي دكتر فاتح؛ رئيس محترم دانشگاه

  آقاي دكتر فتوحی فيروزآباد؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی شريفآقاي دكتر فتوحی فيروزآباد؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی شريفجناب جناب 

  جناب آقاي دكتر فرشيدي؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگانجناب آقاي دكتر فرشيدي؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

  سهندسهند  ییرئيس محترم دانشگاه صنعترئيس محترم دانشگاه صنعت  ؛؛ییدكتر قره باغدكتر قره باغ  ييجناب آقاجناب آقا

  درمانی زنجاندرمانی زنجان  جناب آقاي دكتر قزلباش؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدماتجناب آقاي دكتر قزلباش؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات

  رئيس محترم پارک علم و فناوري خراسانرئيس محترم پارک علم و فناوري خراسان  ؛؛ييدكتر قنبردكتر قنبر  ييجناب آقاجناب آقا

  جناب آقاي دكتر قيصري؛ رئيس محترم شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهانجناب آقاي دكتر قيصري؛ رئيس محترم شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان

  جناب آقاي دكتر كافی؛ رئيس محترم دانشگاه فردوسی مشهدجناب آقاي دكتر كافی؛ رئيس محترم دانشگاه فردوسی مشهد

  جناب آقاي دكتر كريمی؛ رئيس محترم دانشگاه تحصيالت تكميلی علوم پايه زنجانجناب آقاي دكتر كريمی؛ رئيس محترم دانشگاه تحصيالت تكميلی علوم پايه زنجان

  جناب آقاي دكتر كريمی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی تهرانجناب آقاي دكتر كريمی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی تهران
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  اياي  رم پژوهشگاه علوم و فنون هستهرم پژوهشگاه علوم و فنون هستهجناب آقاي دكتر كريمی ثابت؛ رئيس محتجناب آقاي دكتر كريمی ثابت؛ رئيس محت

  ي؛ رئيس محترم دانشگاه شهركردي؛ رئيس محترم دانشگاه شهركرددهكرددهكرد  ییممييدكتر كردكتر كرجناب آقاي جناب آقاي 

  خدمات بهداشتی درمانی ايرانخدمات بهداشتی درمانی ايران  زاده؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی وزاده؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی وكوهپايهكوهپايه  جناب آقاي دكترجناب آقاي دكتر

  هاي بنياديهاي بنيادي  جناب آقاي دكتر الريجانی؛ رئيس محترم پژوهشگاه دانشجناب آقاي دكتر الريجانی؛ رئيس محترم پژوهشگاه دانش

  جناب آقاي دكتر لطفی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی شيرازجناب آقاي دكتر لطفی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی شيراز

  جناب آقاي دكتر لطفی؛ رئيس محترم پارک علم و فناوري يزدجناب آقاي دكتر لطفی؛ رئيس محترم پارک علم و فناوري يزد

  جناب آقاي دكتر مجيدي؛ رئيس محترم دانشگاه تبريزجناب آقاي دكتر مجيدي؛ رئيس محترم دانشگاه تبريز

  دكتر محبی؛ رئيس محترم دانشگاه تحصيالت تكميلی صنعتی كرماندكتر محبی؛ رئيس محترم دانشگاه تحصيالت تكميلی صنعتی كرمان  جناب آقايجناب آقاي

  فر؛ رئيس محترم دانشگاه بوعلی سينا همدانفر؛ رئيس محترم دانشگاه بوعلی سينا همدانمحمديمحمدي  جناب آقاي دكترجناب آقاي دكتر

  كرمانكرمان  باهنرباهنر  شهيدشهيد  دانشگاهدانشگاه  گياهیگياهی  توليداتتوليدات  فناوريفناوري  نژاد؛ رئيس محترم پژوهشكدهنژاد؛ رئيس محترم پژوهشكدهجناب آقاي دكتر محمديجناب آقاي دكتر محمدي

  جناب آقاي دكتر مرادي؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كرمانشاهجناب آقاي دكتر مرادي؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كرمانشاه

  جناب آقاي دكتر مصلح؛ رئيس محترم دانشگاه خليج فارسجناب آقاي دكتر مصلح؛ رئيس محترم دانشگاه خليج فارس

  جناب آقاي دكتر معتمدي؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی اميركبيرجناب آقاي دكتر معتمدي؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی اميركبير

  ((سس))سركار خانم دكتر مالنظري؛ رئيس محترم دانشگاه الزهرا سركار خانم دكتر مالنظري؛ رئيس محترم دانشگاه الزهرا 

  حكيم سبزواريحكيم سبزواري  محترم دانشگاهمحترم دانشگاه  رئيسرئيس  مولوي؛مولوي؛  دكتردكتر  جناب آقايجناب آقاي

  جناب آقاي دكتر ميرجليلی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی يزدجناب آقاي دكتر ميرجليلی؛ رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی يزد

  جناب آقاي دكتر نادگران؛ رئيس محترم دانشگاه شيرازجناب آقاي دكتر نادگران؛ رئيس محترم دانشگاه شيراز

  ((رهره))  خمينیخمينی  امامامام  المللیالمللی  جناب آقاي دكتر نائينی؛ رئيس محترم دانشگاه بينجناب آقاي دكتر نائينی؛ رئيس محترم دانشگاه بين

  رئيس محترم دانشگاه زنجانرئيس محترم دانشگاه زنجانجفيان؛ جفيان؛ جناب آقاي دكتر نجناب آقاي دكتر ن

  جناب آقاي دكتر نظري؛ رئيس محترم پارک علم و فناوري سمنانجناب آقاي دكتر نظري؛ رئيس محترم پارک علم و فناوري سمنان
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 دارد

  ژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايرانژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران      جناب آقاي دكتر نكومنش؛ رئيس محترم پجناب آقاي دكتر نكومنش؛ رئيس محترم پ

  محترم فناوري و توسعه نوآوري دانشگاه صنعتی اميركبيرمحترم فناوري و توسعه نوآوري دانشگاه صنعتی اميركبير  جناب آقاي دكتر نيكبخت؛ مديرجناب آقاي دكتر نيكبخت؛ مدير

  دي؛ رئيس محترم دانشگاه تهراندي؛ رئيس محترم دانشگاه تهرانجناب آقاي دكتر نيلی احمدآباجناب آقاي دكتر نيلی احمدآبا

  جناب آقاي دكتر واعظی؛ مدير محترم پارک علم و فناوري آذربايجان شرقیجناب آقاي دكتر واعظی؛ مدير محترم پارک علم و فناوري آذربايجان شرقی

  يغمايی؛ رئيس محترم دانشگاه گلستانيغمايی؛ رئيس محترم دانشگاه گلستان  جناب آقاي دكترجناب آقاي دكتر

  واثقی؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابلواثقی؛ رئيس محترم دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل  جناب آقاي دكترجناب آقاي دكتر


