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 :(Objective)هدف  -3

مقيم جهت انتقال دانش، تجربهه و ايهده فواورانهه بهه پگوه هگاه نهوعت ن هت و         هدف از اين دستورالعمل تهيه روش اجرايي فعاليت پايگاه نخبگان غير

 .باشدن با تاكيد بر مدل چرخش مغزها ميمودي از دانش و تجارب ارزشمودشا همچوين ارتباط اين نخبگان با پگوه گران پگوه گاه نوعت ن ت جهت بهره
 

 :(Scope)دامنه كاربرد  -1

 .مقيم م مول اين روش اجرايي هستود رجسته ايراني غيركليه متخصصان و دان مودان ب
 

 :(Terms and definitions) تعاريف و اصطالحات -0

ههاي   هاي خارج از ك ور كه در سايت بوياد ملي نخبگان معرفي گرديهده و بهه مورهور تهدري  در دوره     اعضاي هيات علمي دان گاه: استاد مدعو و معين

 .شوند دعوت مي ماهه يکحداقل 

 .باشد ميمتخصصين و رفع نيازها و ارتقاء علمي سازمان  اي حرفهيكي از سازوكارهاي توانمودسازي و توسعه : دوره فرنت مطالعاتي 

الزم در موضوعات خاص په  از كسهب مهدرك دكتهري توسه        هاي مهارتشدن دانش، تخصص و كسب  تر عميقهدف از اين دوره : پسادكتريدوره 

 .باشد ميمتخصصين 

و رابه  بها   ( رئي  گروه فوهاوري و نهوروري  )پگوه گاه  االختيار تامدبيرخانه پايگاه همكاري با متخصصان غير مقيم پگوه گاه كه شامل نمايوده : رخانهدبي

 .پايگاه متخصصان غير مقيم در معاونت علمي و فواوري رياست جمهوري، كارشواس دبيرخانه و مو ي است

 ه براي ارائه گزارش پي رفت برنامه پگوه ي شدهاي زماني م خص بازه: نقدگاه

دان گاه معتبر دنيا كه توس  بوياد ملي نخبگان نالحيت علمي اي هان   044التحصيل در مقطع دكتري از  افراد داراي تابعيت ايراني فارغ: متخصص غيرمقيم

 . شوند ميو از اين پ  در روش اجرايي متخصص ناميده  گردند محرز و در سايت رن بوياد معرفي مي

 .شوند ميدر روش اجرايي استاد راهوما ناميده  پ  نيازارا برعهده دارند و  موردنرراعضاء هيات علمي پگوه گاه كه راهومايي دوره : عضو هيات علمي

رنهان از   يرمهوختگ  انشداعضاي هيات علمي پيماني و رسمي مراكز رموزش عالي و پگوه ي معتبر ك ور كه بيش از شش سال از تاريخ : استادياران جوان

 .معتبر خارج از ك ور نگذشته است يها دان گاه
 

 .(و طبق شماره به ترتيب ذكر گردد شده کيتفك صورت بهروش اجرايي  يها گام) (:Work Instruction) شرح كار/ نحوه انجام كار/روش اجرا -1

 .گذارد يمدر اختيار نمايودگان پردي  ان استخراج و از پايگاه بوياد ملي نخبگدبيرخانه فهرست متخصصان و رزومه رنان را  .1

نمايودگان پردي  موظ ود اطالعات متخصصان را در اختيار اعضاء هيات علمي پردي  مربوطه و داراي تخصص مرتب  با  .2

 .قرار دهودمتخصصين 

رد نرر را در اختيار م خصات متخصص مو تواند يمپ  از بررسي رزومه متخصصين توس  اعضاي هيات علمي، استاد راهوما  .3

 .نمايوده پردي  قرار دهد

نمايد و بعد از دريافت  ازيموردنبا كمک استاد راهوما از متخصص درخواست پروپوزال در زميوه  ستيبا يمنمايوده پردي   .0

الزم نورت  هاي بررسيتا  قرار دادهدر اسرع وقت در اختيار اعضاي شوراي پردي   رن را( فرم تعريف پروژه پگوه ي)پروپوزال 
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 .پذيرفته و در اولين جلسه شوراي پردي  موضوع مطرح شود

كارگروهي شامل استاد راهوما، نمايوده پردي  و حداكثر دو ن ر ديگر مرتب  با موضوع  بايست ميدر  نورت تائيد شوراي پردي   .5

( حضوري يا ايوترنتي)امكان مصاحبه در مصاحبه الزم است تا. نسبت به مصاحبه با متخصص اقدام كوود( به انتخاب ريي  پردي )

 . قرار گيرد وتحليل تجزيهمورد  شده ارائهبا متخصص فراهم گردد و پروپوزال 

-همراه رزومه متخصص)در نورت تائيد متخصص و پروپوزال مربوطه در كارگروه، موضوع نياز به فرد متخصص طي نامه كتبي .6

ست پردي  به دبيرخانه و همزمان، جهت انجام امور مقتضي رونوشت رن به از طريق ريا...(فرم مصاحبه-پروپوزال -نحوه همكاري

 .گردد ميواحد حراست ارسال 

 . گردد ميدر نورت عدم نياز داليل مربوطه از طريق دبيرخانه به متخصص اعالم  .7

از فرنت مطالعاتي،  پسادكتري، حمايت) گانه ه تقرارداد را در يكي از شقوق  نوي  پيشدر نورت تائيد پروپوزال، دبيرخانه  .8

، حمايت از فعاليت فواورانه، اشتغال در تخصصيهاي  حمايت از برگزاري سخوراني و كارگاه ،حمايت از اساتيد مدعو و معين

خصص، پاراف قرارداد را به ترتيب از استاد تهيه و پ  از اخذ امضاي مت( و حمايت از استادياران جوان انيبو دانش يها شركت

ها اخذ و در نهايت پ  از اخذ  ردي ، رئي  امور هيأت علمي و تحصيالت تكميلي و رئي  امور حقوقي و پيمانراهوما، رئي  پ

كود تا بر اساس نوع قرارداد موعقده بوياد ملي نخبگان نسبت به واريز مبلغ ميامضاي رئي  پگوه گاه براي بوياد ملي نخبگان ارسال 

 .نمايد مربوطه به حساب پگوه گاه نوعت ن ت اقدام

انعقاد قرارداد با متخصص و ارسال رن براي بوياد ملي نخبگان به عووان نورت وضعيت پگوه گاه بوده و جهت  -1تبصره 

 .گردد ميدريافت وجه به بوياد ملي نخبگان ارسال 

 .بعد از ابالغ از طرف دبيرخانه باشد بايست ميشروع به كار متخصص  -2تبصره 

 . رديگ يمتوس  امور حقوقي تهيه و در اختيار دبيرخانه قرار  گانه ه تهاي شقوق قرارداد نوي  پيش -3تبصره

دبيرخانه پ  از انعقاد قرارداد يک نسخه از پروپوزال و قرارداد پگوه گر را در اختيار واحدهاي مالي، اداري، حراست، تحصيالت  .9

 .دهد يمتكميلي و كوترل پروژه  قرار 

نمايد تا وه گر شماره تخصيص داده و شماره فوق را به واحد مالي ابالغ ميگبه پروپوزال پواحد كوترل پروژه در اسرع وقت  .14

 .كوترل اين كار تحقيقاتي در امور مالي بر اساس رن نورت پذيرد

 .دينما يمدبيرخانه جهت انجام كليه مكاتبات اداري متخصص را به امور اداري معرفي  .11
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و حمايت از  انيبو دانش يها شركت، حمايت از فعاليت فواورانه، اشتغال در نت مطالعاتيفر ،پسادكتري يها دورهاستاد راهوما در  .12

هاي گزارش هاي علمي و پروژهمطابق با فرمت عملكرد متخصص  موظف است در انتهاي هرماه گزارشي از استادياران جوان

ه با و بعد از پاراف رئي  پگوه كد ابيحضوروغتهيه و به همراه گزارش  95-4312-944012به شماره  پگوه گاه نوعت ن ت

 .ارسال نمايد الزحمه حقتاييد رياست پردي  به امور مالي به مورور پرداخت 

 .در پگوه گاه داشته باشد وقت تمامپسادكتري و فرنت مطالعاتي بايد حضور  يها دورهمتخصص در  -0تبصره 

حمايت از  ،رنت مطالعاتي، حمايت از اساتيد مدعو و معينهاي پسادكتري، حمايت از ف هرگونه پرداختي در برنامه –5تبصره 

و حمايت از استادياران  انيبو دانش يها شركتحمايت از فعاليت فواورانه، اشتغال در  ،هاي تخصصي خوراني و كارگاهبرگزاري س

انجام  است جمهوريمعاونت علمي و فواوري ري طرح همكاري با متخصصان غير مقيم بوياد ملي نخبگان نامه نييرطبق جوان 

 . شود مي

تخصصي در انتهاي  يها كارگاههاي استاد مدعو و معين و حمايت از برگزاري سخوراني و  مبالغ قابل پرداخت در برنامه -6تبصره   

 .گردد دوره با تاييد متقاضي و رئي  پگوه كده مربوطه از طريق امور مالي پرداخت مي

 .گردد مياي ان كسر  الزحمه حقوه گاه مطابق روال جاري از جاري متخصص در پگ يها وهيهز -7تبصره 

حمايت از فعاليت فواورانه،  ،فرنت مطالعاتي ،هاي پسادكترا امور مالي ده درند از حقوق و مزاياي متخصص در برنامه -8تبصره 

تا در  داشته نگهكار نزد خود را تحت عووان سپرده حسن انجام و حمايت از استادياران جوان  انيبو دانش يها شركتاشتغال در 

يكجا به وي پرداخت كود و در نورت عدم رضايت از متخصص  نورت بهانتهاي قرارداد و رضايت استاد راهوما از متخصص 

 .گردد ميتمام يا بخ ي از اين سپرده پرداخت ن

مسافرت و اقامت خود فاكتور  يها وهيهزبراي دريافت و پسادكتري  مطالعاتيهاي فرنت  در دوره بايست ميمتخصص  -9تبصره 

طرح همكاري با متخصصان غير  نامه نييرمبلغ پرداختي بر اساس  .سربرگ دار و ممهور و بلي  ايوترنتي به امور مالي ارائه نمايد

 .گردد ميپرداخت  شده ميتورمقيم بوياد ملي نخبگان كه قرارداد متخصص بر اساس رن 

 .ريال بر عهده پگوه گاه است ونيليم کيعو و معين تا سقف روزانه اسكان اساتيد مد وهيهز كمک -14تبصره 

طرح همكاري با متخصصان غير مقيم بوياد ملي  نامه نييربر اساس  گانه ه تشقوق سقف اعتبار پگوهش و فواوري در  -11تبصره 

مبلغ اعتبار  بايست ميص لذا واحد متقاضي متخص. گردد ميپرداخت  و نخبگان كه قرارداد متخصص بر اساس رن توريم شده

در . نورت گرفته مدارك معتبر ارائه دهد يها وهيهزنرف نمايد و براي تمام  ها دورهپگوه ي و فواوري را به بهترين شكل در اين 

 .باشد مينورت اتمام مبلغ فوق و ناقص ماندن تحقيق، مبلغ ديگري شارژ ن ده و  مسئوليت رن با پگوه كده 

http://portal.ripiln.ir/images/content-pdf/dastoorolamal/iso/9001/900412-0313-95.pdf
http://portal.ripiln.ir/images/content-pdf/dastoorolamal/iso/9001/900412-0313-95.pdf
http://portal.ripiln.ir/images/content-pdf/dastoorolamal/iso/9001/900412-0313-95.pdf
http://portal.ripiln.ir/images/content-pdf/dastoorolamal/iso/9001/900412-0313-95.pdf
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 .گونه پاداشي نيست م مول هيچ انهگ ه تشقوق  -12تبصره 

مقيم بوياد ملي نخبگان كه طرح همكاري با متخصصان غير نامه نييربر اساس  پسادكتري يها دورهتمديد قرارداد در  -13تبصره 

 .گردد ميانجام قرارداد متخصص بر اساس رن توريم شده 

 .است ريپذ امكاندر سال براي هر متخصص  بار کي توها يرتخصصيغ يها كارگاهحمايت از برگزاري سخوراني و  -10تبصره 

  مطابق با فرمت نسبت به ارسال سه نسخه گزارش ( مايلستون) ها گاهنقد از شروع قرارداد و  ماهه سهدر فوانل  بايست ميمتخصص

 ديتائدر نورت . براي استاد راهوما اقدام نمايد 95-4312-944012به شماره  هاي پگوه گاه نوعت ن تگزارش هاي علمي و پروژه

استاد راهوما دو نسخه از گزارش را در اختيار دبيرخانه قرار داده تا يک گزارش براي بوياد ملي نخبگان ارسال و  مربوطه، گزارش

 .ديگري نزد دبيرخانه باقي بماند

به شماره  هاي پگوه گاه نوعت ن تگزارش هاي علمي و پروژهمطابق با فرمت پ  از اتمام قرارداد و ارسال گزارش نهايي  .31

ي ان سه نسخه از گزارش از طريق دبيرخانه در اختيار بوياد ملي نخبگان، كتابخانه و تائيد ا استاد راهومابراي  944012-4312-95

 .رديگ يمپگوه گاه نوعت ن ت و پردي  مربوطه قرار 

 

2 -
 

 :(Responsibility)ها  مسئوليت -9

 باشدمقيم مي مسئوليت تهيه و ارسال فهرست متقاضيان به نمايودگان پردي  بر عهده دبيرخانه همكاري با متخصصان غير. 

 باشدمسئوليت بررسي رزومه افراد و درخواست پروپوزال برعهده اعضاي هيات علمي پردي  مربوطه مي. 

 باشدمسئوليت بررسي و تاييد پروپوزال بر عهده شوراي پگوه ي پردي  مربوطه مي. 

  باشدهاي الزم بر عهده دبيرخانه ميقرارداد و اخذ تاييديه نوي  پيشمسئوليت تهيه. 

 باشدمسئوليت بررسي م خصات و وضعيت متخصص موتخب بر عهده واحد حراست مي. 

  باشد يممسئوليت ارسال قرارداد براي بوياد ملي نخبگان بر عهده دبيرخانه. 

  باشد يممسئوليت اعالم به كار متخصص بر عهده دبيرخانه. 
 
 

و قهوانين مهرتب  بها     هها  مصهوبه ، هها  نامهه  بخهش ، هها  نامهه  نيهي ر، اهه  فهرم در اين بخش بايهد فهرسهت كليهه     (:Documents)مستندات  -0   

 .روش اجرايي ضميمه گردد/ روش اجرايي ذكر و به دستورالعمل / دستورالعمل

http://portal.ripiln.ir/images/content-pdf/dastoorolamal/iso/9001/900412-0313-95.pdf
http://portal.ripiln.ir/images/content-pdf/dastoorolamal/iso/9001/900412-0313-95.pdf
http://portal.ripiln.ir/images/content-pdf/dastoorolamal/iso/9001/900412-0313-95.pdf
http://portal.ripiln.ir/images/content-pdf/dastoorolamal/iso/9001/900412-0313-95.pdf
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 (:Process Flowchart)نمودار جريان فرآيند  -*7
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  :(Process Monitoring & Measurement Index)فرآيند  گيري هاي پايش و اندازه شاخص -*8
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