 .1تسهیالت "برنامه همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور" شامل چه افرادی میشود؟
متخصصان ،محققان و اساتید ایرانی فارغ التحصیل خارج از کشور که مقیم ایران نیستند و یا اینکه از
تاریخ بازگشت ایشان به کشور بیش از یک سال نگذشته باشد.
 .2آیا افرادی که دوره دکتری خود را در ایران گذراندهاند (یا رتبه دانشگاه ایشان باالی  044میباشد) اما
یک دوره پسادکتری (حداقل یک سال) در خارج گذراندهاند نیز ،میتوانند از تسهیالت ارائه شده استفاده
کنند؟
بله ،متقاضیانی که دوره پسادکتری خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از  144دانشگاه برتر خارج
از کشور گذراندهاند نیز میتوانند از تسهیالت پسادکتری و ارائه سخنرانی استفاده نمایند.
 .3آیا برای ثبت نام در قسمت همکاری نیازی به حضور فیزیکی در بنیاد می باشد؟
خیر ،در هیچ یک از مراحل مربوط به ثبت نام در سامانه

قسمت همکاری نیازی به حضور متقاضی

در محل بنیاد نمیباشد.

 .0در چه زمانی نیاز به حضور فیزیکی متقاضی در ایران میباشد؟
پس از گرفتن تایید نهایی از سمت پایگاه های همکار ،برای امضا قرارداد ،حضور فیزیکی متقاضی در محل
پایگاه مربوطه الزامی میباشد( .نکته :منعقد شدن تاریخ قرارداد و هماهنگی های مربوطه به قرارداد قبل
از حضور متقاضی امکان پذیر میباشد).
 .5مجموع زمانی که متقاضی درخواست خود را ثبت مینماید تا گرفتن پاسخ نهایی چه مدت است؟
پس از ثبت درخواست تسهیالت توسط متقاضی ،طی  5روز کاری تایید /رد اولیه از سمت بنیاد ثبت
میشود و در صورت تایید اولیه جواب نهایی از سمت پایگاه های تخصصی همکار ،طی  25روز کاری به
متقاضی اعالم خواهد شد.
 .6فرآیند شروع تا پایان ثبت درخواست چگونه است؟
خواهشمند است برای آگاهی از فرآیند ثبت درخواست به فایل "ثبت نام در سامانه" در صفحه ابتدایی
سامانه مراجعه فرمایید.
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 .7نکات ضروری و مسائلی که باید به آن توجه شود چیست؟
متقاضیان گرامی باید توجه داشته باشند در صورتی که پس از گذشت  24روز کاری از سمت پایگاه
تخصصی پاسخی دریافت نکردند ،ابتدا به فایل تماس با پایگاه های همکار (در قسمت پایگاه های همکار)
مراجعه کرده و به رابط پایگاه مربوطه ایمیل پیگیری را ارسال کنند و در صورتی که پس از گذشت  2الی
 5روز کاری از سمت پایگاه جوابی دریافت نشد موضوع را از طریق کارشناسان بنیاد پیگیری نمایند.
شماره تماسهای کارشناسان مربوطه /42163076523/42163076522 :
 .6در صورت بروز مشکل در ثبت نام ،ورود به پرتال ،باز کردن سامانه و مشکالتی از این جنس چه اقدامی
باید انجام شود؟
ایمیلی با موضوع "مشکل فنی سامانه – نام و نام خانوادگی" به نشانی international@bmn.ir
ارسال و مساله را تشریح کنید تا در اسرع وقت کارشناسان فنی سامانه به مشکل شما رسیدگی کنند .و
همچنین میتوانید از طریق اپلیکیشن تلگرام به آیدیهای @mtahzibi :و  @thenasimپیامی
ارسال کرده (.ابتدای پیام به صورت فرمت روبه رو باشد

"مشکل فنی سامانه – نام و نام خانوادگی")

و مشکل خود را بازگو نمایید.
 .9اگر در رابطه با بیمه اشتغال و تکمیلی خود سوالی داشتم از چه کسی می توانم کمک بگیرم؟
ابتدا سواالت خود را با رابط پایگاه در میان بگذارید؛ در صورتی که ایشان نتوانستد به شما کمک کنند با
شماره  42163076522 :تماس حاصل کنید.
 .14آیا افراد تحت تکفل محقق هم می توانند از بیمه استفاده کنند؟
بله ،افراد تحت تکفل محقق نیز میتوانند از مزایای بیمه پایه و تکمیلی بهره مند گردند.

 .11اگر من سابقا درخواست نظام وظیفه هم ثبت کرده باشم و حاال بخواهم درخواست همکاری ثبت کنم،
آیا باز هم باید اطالعات خود را بار دیگر وارد کنم؟
بله ،شما میبایست اطالعات خود را مجددا وارد نمایید.

 .12در صورت وجود ابهام و سوال در خصوص تسهیالت استادیاران جوان چه اقدامی میبایست انجام شود؟
لطفا با شماره  42163076523و در صورت پاسخگو نبودن با شماره  42163076594تماس حاصل
نمایید.
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 .13گرنت پژوهشی تخصیص یافته به پسادکتری چقدر میباشد؟ و نحوه اخذ و استفاده از گرنت چه میباشد؟
اختصاص مبلغ  244میلیون ریال به هر یک از دانشآموختگان به عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری؛
اعتبار پژوهانه میبایست تنها در جهت پیشبرد اهداف پروژه تحقیقاتی دوره پسادکتری و در زمینههایی از
قبیل خرید مواد ،قطعات ،تجهیزات رایانهای ،تجهیزات آزمایشگاهی و  ...با پیشنهاد استاد میزبان و
موافقت پایگاه تخصصی همکار هزینه گردد.

 .10گرنت پژوهشی تخصیص یافته به فرصت مطالعاتی چقدر میباشد؟ و نحوه اخذ و استفاده از گرنت چه
میباشد؟
اختصاص گرنت پژوهشی و فناوری تاسقف  544میلیون ریال متناسب با مدت دوره و نوع پروژه برای هر
استاد؛ اعتبار پژوهانه میبایست تنها در جهت پیشبرد اهداف پروژه تحقیقاتی دوره فرصت مطالعاتی و در
زمینههایی از قبیل خرید مواد ،قطعات ،تجهیزات رایانهای ،تجهیزات آزمایشگاهی و  ...با موافقت پایگاه
تخصصی همکار هزینه گردد.
نکته :لوازم خریداری شده در قالب اعتبار پژوهانه متعلق به پایگاه میزبان خواهد بود.
 .15انتخاب اساتید میزبان برای تسهیالت پسادکتری چگونه انجام میگردد؟
انتخاب اساتید میزبان بر اساس اولویتهای علمی و فناورانه توسط پایگاه تخصصی همکار یا به درخواست

دانشآموخته و با رعایت قوانین داخلی پایگاه تخصصی همکار انجام خواهد شد.
 .16مرخصی در تسهیالت پسادکتری به چه میزان میباشد؟
برای هر دانشآموخته در سال  2ماه مرخصی شامل یک ماه مرخصی استحقاقی) شامل کلیه تعطیالت
دانشگاهی رسمی (و یک ماه مرخصی جهت انجام فرآیند ارزیابی مدارک تحصیلی و شغلیابی متقاضی با

هماهنگی پایگاه در نظر گرفته میشود.
 .17پیش شرط الزم جهت استفاده از تسهیالت همکاری به عنوان استاد مدعو چه میباشد؟
اساتید دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور با سابقه تدریس تمام وقت در یکی از 044
دانشگاه برتر خارج از کشور میتوانند به مدت یک ماه تا حداکثر  12ماه از این حمایت استفاده نمایند.
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 .16اگر در یک سال یک بار به ایران باز گردم ،از تسهیالت سخنرانی و کارگاه استفاده نمایم و دوباره در همان
سال به خارج از ایران سفر کرده و به ایران بازگردم ،آیا می توانم از تسهیالت سخنرانی و کارگاه استفاده
نمایم؟
خیر ،اعطای این حمایت تنها برای یکبار در سال امکان پذیر میباشد.

نکته مهم :متقاضیان گرامی باید دقت داشته باشند که ابتدا تمامی قسمتهای مربوطه به معرفی سامانه
و سواالت متداول را با دقت خوانده و در صورت وجود ابهام با شمارههای ذکر شده تماس حاصل کنند.
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