


ارتباط موثر دانشمندان و  ايجاد  ايده های فناورانه به کشور و همچن�  انتقال دانش، تجربه، و  اين طرح به منظور     

با همتايان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری رياست  ايرا� غ�مقيم  متخصصان 

جمهوری و بنياد ملی نخبگان ارائه شده و هدف اصلی آن ايجاد ساز و كاری جهت بهره مندی از دانش و تجارب ارزشمند 

دانشمندان و متخصصان ايرانی غ�مقيم با تاكيد بر مدل چرخش مغزها تعريف شده است.

ایجاد پل ارتباطی میان متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم با مراکز علمی و فناوری منتخب داخلی

تعریف نحوه همکاری با مراکز علمی و فناوری داخلی پیش از ورود متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم به کشور

آشنایی با ظرفیت های علمی و فناوری پایگاه های منتخب داخلی 

آغاز همکاری های مشرتک در قالب دوره پسادکرتا، انجام فرصت مطالعاتی و استاد مدعو به محض ورود به کشور

اجرای طرح های نوآورانه در قالب ایجاد رشکت های دانش بنیان

فراهم ·ودن رشایط انتقال مهارت ها، روش ها و قابلیت های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی غیرمقیم به داخل کشور

دانش آموختگان دوره دکرتا از يكی از ٤٠٠ دانشگاه  برتر دنيا

اساتید یكی از ٤٠٠ دانشگاه  برتر دنیا  

متخصصان و كارآفرینان با سمت كارشناس، مشاور  و یا مدیر در یکی از مراكز و رشکت های شاخص علمی و 

فناوری خارجی

international.bmn.ir :پركردن فرم ثبت نام در سامانه

بررسی اولیه رزومه متقاضی و معرفی وی به پایگاه  تخصصی همکار ( ٥ روز)

برقراری ارتباط، بررسی وارزیابی جهت پذیرش محقق توسط پایگاه تخصصی همکار(٢٠ روز)



مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون ريال جهت پرداخت حقوق به  مدت يک سال (معادل با حقوق استاديار پايه يک)

مبلغ دويست ميليون ريال به  عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری 

اختصاص فضای استقرار جهت بهره مندی از امکانات تخصصی و آزمايشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری 

اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتی اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در ايران به مدت ٦ ماه تا يكسال

مبلغ دويست ميليون ريال بعنوان کمک هزينه مسافرت و اقامت 

مبلغ پانصد ميليون ريال به  عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری ساالنه

اختصاص فضای استقرار جهت بهره مندی از امکانات تخصصی و آزمايشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری 

post
docs

(Honorarium)كمك هزينه سفر تا سقف ٣٠ ميليون ريال +  اهداء هديه ای به نشانه قدردانی

تسهيل استقرار رشکت در پارک فناوری پرديس

اعطای تسهیالت به ميزان يك ميليارد ريال  

ارايه مشاوره به منظور تکميل و ارتقاء طرح کسب و کار با توجه به نيازها و توانايی های بومی 

تسهيل ارتباطات با مراکز مرصف کننده، پژوهشی و صنعتی ذيربط 

بهره مندی از معافيت ماليات بر درآمد و عملكرد به مدت ١٥ سال برای واحد های پژوهشی و فناوری 

معافيت از هرگونه عوارض معمول كشور 

آزاد بودن نقل و انتقال ارز از خارج از كشور به پارك فناوری پردیس و بالعكس از طريق شبكه بانكی

معافيت از هرگونه عوارض گمركی ورود و صدور كاال و خدمات در چارچوب ماموريت های محول شده 

ایرانی از  تسهیالت ویژه ای برای استفاده از خدمت نظام وظیفه تخصصی برای دانش آموختگان برجسته 

دانشگاه های برتر جهان در نظر گرفته شده است و این افراد پس از ثبت نام در سامانه بر اساس  فعالیت 

های علمی، پژوهشی و فناورانه ارزیابی و درصورت تایید جهت انجام خدمت رسبازی در قالب یک پروژه 

تحقیقاتی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح معرفی می گردند.

كمك هزینه سفر تا سقف ٥٠ ميليون ريال 

مبلغ معادل با حقوق دريافتی اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در ايران به مدت حداكÉ ٣ ماه

تأمÊ محل اسكان اساتيد 

“Adjunct Professor”





i n t e r n a t i o n a l . b m n . i r

اين طرح به منظور انتقال دانش، تجربه، و ايده های فناورانه به کشور و 

همچن� ايجاد ارتباط موثر دانشمندان و متخصصان ايرانی غ�مقيم با 

همتايان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و 

فناوری رياست جمهوری و بنياد ملی نخبگان ارائه شده است.
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