
شیوهنامه حمایت از حضور دانشمندان و متخصصان ایراني مقیم خارج از كشور

     شیوهنامه حمایت از حضور دانشمندان و متخصصان ایراني مقیم خارج از كشور     

           

           

           

به منظور تسهیل در استفاده از نظرات مشورتي و تجارب استادان و پژوهشگران برجسته ایراني مقیم خارج          مقدمه :       
از كشور كه بر اساس تخصصهاي مورد نیاز توسط دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي میزبان و صرفاً
به منظور برگزاري دورههاي كوتاه مدت آموزشي ـ پژوهشي، برگزاري كارگاههاي آموزشي، معرفي روشهاي نوین علمي،
فعالیتهاي علمي ـ پژوهشي مشترك به كشور دعوت میشوند،  معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري از برنامههاي علمي ـ

پژوهشي مراكز یادشده بر مبناي این شیوهنامه حمایت مالي میكند. 

     

           ماده یك ) تعاریف      

           

 معاونت علمي و فناوري ریاست      جمهوري،     معاونت :     

 دانشگاهها، پژوهشگاهها و      مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي كه از استادان و پژوهشگران ایراني دعوت     میزبان :     
بعمل آورند،
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پژوهشگران ـ فناوران و اساتید      برجسته علمي ایراني مقیم خارج از كشور.          اساتید مدعو :       

     

          ماده دو ) دامنه شمول       

           

این شیوهنامه شامل دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي دولتي كه در چارچوب مقررات و قوانین     
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش مجاز به دعوت و میزباني

از استادان و نخبگان ایراني مقیم خارج میباشند. 

     

            ماده سه ) خط مشي دعوت و میزباني از اساتید مدعو      

           

- التزام و رعایت مصالح و منافع      ملي جمهوري اسالمي ایران، 1/3     

-      پرهیز از ورود به موضوعات دیدارها و مباحث غیرعلمي و غیر مرتبط با حوزة تخصص      مدعوین، 2/3     

- اهتمام به روز آمدي و كارایي و      نیز توجه به رویكرد بومي سازي تخصص یا دانش موردنظر، 3/3     
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 – اخذ تأییدیههاي الزم از      مراجع انتظامي و قانوني ذیربط توسط میزبان در ارتباط با مدعو/ مدعوین.      4/3     

     

     ماده چهار ) ویژگیهاي اساتید مدعو :     

           

       داشتن تحصیالت عالي دانشگاهي و یا حوزوي مرتبط با حوزههاي تخصصي میزبان،      -1/4     

- داشتن آثار علمي، پژوهشي یا      فناوري مرتبط با موضوع دعوت، 2/4     

 – تسلط به  نظریات و      دیدگاههاي مطرح در زمینه موضوع دعوت، 3/4     

  4-      داشتن قدرت بیان، نقد، تجزیه و تحلیل علمي در رشته مربوط،/4     

 برخورداري از صالحیتهاي الزم و      نیز عدم سوء پیشینه و موضعگیریهاي ضدنظام در رسانههاي بیگانه،      -5/4     

 عدم وجود موانع قانوني و اجرایي      جهت حضور و تردد در كشور.-6/4     

     

           ماده پنج) نحوه احراز ویژگیهاي استادان و نخبگان مدعو :      
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با توجه به اهمیت موضوع و پیامدهاي مترتب بر این گونه موارد، میزبان موظف است تا قبل از هر اقدام نسبت به اخذ     
استعالمهاي الزم از نهادها و سازمانهاي ذیصالح مسؤول در خصوص اساتید مدعو اقدام نمایند. 

تبصره : معاونت علمي و فناوري رئیس جمهور صرفاً از برنامههاي مدعویني حمایت خواهد كرد كه كلیه مراحل دعوت،     
حضور، دیدارها و ارائه مباحث مورد نظر بر اساس برنامههاي تدوین شده به تأیید نهادهاي ذیربط و نیز سازمانهاي ذیصالح

علمي، اجرائي، سیاسي و انتظامي كشور رسیده باشد. 

     

     ماده شش) امتیازات و اولویتها :     

           

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري در چارچوب وظایف و بر اساس اولویتها و شاخصهاي تعیین شده نسبت به     
انجام حمایت هاي مادي و معنوي از برنامههاي دعوت از استادان و نخبگان ایراني مقیم خارج از كشور در سه گروه زیر

اقدام مي نماید. 

مواردي را كه در چارچوب سند چشم      انداز 20 ساله و برنامههاي توسعه كشور داراي اولویت و تأكید          (1          
خاص هستند.

     مواردي را كه براي اولین بار در كشور مطرح و یا با هدف بسترسازي انجام میگیرد.      (2          

مواردي كه بهمنظور رشد و ارتقاء      سطوح علمي، پژوهشي و اجرایي و یا با هدف بومیسازي علوم و          (3          
فناوري در كشور صورت      میگیرد. 
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     ماده هفت) شیوه اجرایي و مسؤولیتها :     

           

كلیه مراحل و مسؤولیتها و نیز تعهدات قانوني، اداري، مالي و اجرایي ناشي از دعوت اساتید مدعو بر عهده میزبان خواهد     
بود و معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري هیچگونه مكاتبه و یا تعهدي را در این گونه موارد نخواهد داشت. 

     

     ماده هشت) میزان حمایت :     

           

سقف میزان حمایت، ساالنه توسط      معاونت علمي و پژوهشي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري تعیین میشود.         
 

     

     ماده نه) :     
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) ماده و یك تبصره تهیه و تدوین گردیده و در تاریخ ......................... به تأیید معاون محترم9این شیوهنامه در نه (     
علمي و فناوري رئیس جمهور رسید.
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