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 نام طرح ميزان حمايت شرايط بهره مندي دستورالعمل ثبت درخواست
نهاد 

 حامي

 دليل مدعو، استاد كامل مشخصات ثبت

 هايبرنامه همچنين و دعوت،

 .سامانه طوبي مهمان در پيشنهادي

 اي ايراني) كشور از خارج مقيم برجستۀ دانشمندان

 (خارجي

 رد سخنراني ارائه شامل كه تقاضاهايي از دسته آن

 دانشگاه بر علاوه هاشهرستان هايدانشگاه از يكي

 .گرفت خواهند قرار اولويت در باشد دعوت محل

 سخنران سفر هايهزينه از قسمتي پرداخت

 الملليبين برگشت و رفت بليط) مدعو

(Economy Class)، داخلي، پروازهاي بليط 

 ايران در( پذيرايي و اسكان ۀهزين

 طرح سيمرغ

دعوت از سخنران خارجي براي 

برگزاري كارگاه، كنفرانس يا 

 سخنراني علمي
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 استادان از دعوت ها،طرح اين اجراي منظور به

 زمان مدت براي كشور از خارج مقيم ايراني

 .شود مي انجام مركز تشخيص به بنا مشخص

ميزان حمايت پس از ثبت  درخواست توسط 

عضو هيات علمي و بررسي تيم داوري مركز 

 تعيين مي شود.

 ICARDطرح 

 تعريف طرح مشترك با همكاري

 و علمي مراكز ها،دانشگاه

 معتبر هايآزمايشگاه و پژوهشي

 توسعه براي   كشور از خارج

 كاربردي هايپژوهش

اعضا هيات علمي خصوصا اساتيد راهنما دانشجويان 

 دكتري

 ايهبرنامه كيفيت ارتقاء به كمك برنامه اين هدف

 و آموزشي مراكز و هادانشگاه پژوهشي جاري

 دكتراي هايپروژه خصوصاً كشور پژوهشي

 .است هازمينه همۀ در هادانشگاه

ثبت  درخواست توسط ميزان حمايت پس از 

عضو هيات علمي و بررسي تيم داوري مركز 

 تعيين مي شود.

 ICRPطرح 

 بين مشترك هايپروژه انجام

 و ايراني برجسته پژوهشگران

 مقيم ايراني از اعم الملليبين

 خارجي يا خارج
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 دليل مدعو، استاد كامل مشخصات ثبت

 هايبرنامه همچنين و دعوت،

 سامانه طوبي مهمان در پيشنهادي

 پژوهشي -علمي مراكز و هادانشگاه برنامه، اين در

 پژوهشگران و استادان از توانندمي كشور داخل

 تدريس هدف با كشور از خارج مقيم ايراني برجسته

 كشور داخل پژوهشي -علمي مراكز يا هادانشگاه در

 نيز كشور داخل استادان. آورند عمل به دعوت

 يا هادانشگاه از يكي در تدريس براي توانندمي

 درخواست كشور از خارج پژوهشي -علمي مراكز

 .نمايند حمايت

ميزان حمايت پس از ثبت  درخواست توسط 

عضو هيات علمي و بررسي تيم داوري مركز 

 تعيين مي شود.

 ICDEطرح 

 خارجيتدريس اساتيد برجسته 

)ايراني يا غيرايراني( در ايران و 
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 دليل مدعو، استاد كامل مشخصات ثبت

 هايبرنامه همچنين و دعوت،

 سامانه طوبي مهمان در پيشنهادي

 مهر اصل داراي كه بليط كپي ارائه

 يا و باشد هواپيمايي شركت يا آژانس

 از تصويري با همراه پرواز كارت ارائه

 كپي مهر، وجود عدم صورت در بليط

 و ورود مهر صفحه و ويزا اول صفحه

 پرداخت هنگام در...و گذرنامه خروج

 است الزامي وجه

 كشور از خارج ايراني كارآفرينان و متخصصان

از ثبت  درخواست توسط ميزان حمايت پس 

عضو هيات علمي و بررسي تيم داوري مركز 

 تعيين مي شود.

 توسط درخواست  ثبت از پس حمايت ميزان

 مركز داوري تيم بررسي و علمي هيات عضو

 .شود مي تعيين

 و آموزشي هاي كارگاه برگزاري

 بين/ اي منطقه هاي همايش

 المللي
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