ماده واحده حمايت از شركتهاي دانشبنيان در بهكارگيري دانشآموختگان برتر
( تسهيالت شهيد تهراني مقدم)
ماده واحده :با استناد به بند "ي" ماده  81قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و همچنين با
استناد به ماده  2اساسنامه بنياد ملّي نخبگان و بند  4از ماده « 3آييننامه پشتيباني و حمايت از نخبگان و استعدادهاي
برتر» مصوّب سومين جلسه هيأت امناي بنياد مورّخ  15/5/23و به منظور زمينهسازي همكاري مؤثر دانشآموختگان
تحصيالت تكميلي مشمول ضوابط و مقررات بنياد ملي نخبگان با شركتهاي دانشبنيان ،بنياد ملّي نخبگان بخشي از
حقوق دانشآموختگان برتر در موسسات و شركتهاي دانشبنيانِ مورد تأييد بنياد را تا سقف دو سال پرداخت
مينمايد.
تبصره :تعداد شركتها و دانشآموختگان استفاده كننده از اين تسهيالت و سقف مشاركت بنياد پس از تاييد
رئيس بنياد در شيوهنامه تعيين خواهد شد.
اين ماده واحده با يك تبصره در تاريخ  8321/2/22به تصويب كميسيون دائم هيأت امناي بنياد ملي نخبگان
رسيده و از اين تاريخ الزم االجرا است.

شيوهنامه حمايت از شركتهاي دانشبنيان در بهكارگيري دانشآموختگان نخبه و استعدادهاي برتر
( تسهيالت شهيد تهراني مقدم)
اين شيوهنامه به منظور هماهنگي ،سهولت و ايجاد وحدت رويه بين عوامل موثر در اجراي آئين نامه «حمايت از
شركتهاي دانشبنيان در بهكارگيري دانشآموختگان برتر » تدوين شده است.
ماده  : 1ثبت نام
 -8-8شركت پس از توافقات اوليه با دانشآموخته ،مسئول ارسال تقاضا براي استفاده از اين تسهيالت و ثبتنام
در وبگاه مربوطه است.
 -2-8ثبت نام صرفاً از طريق وبگاه بنياد ملي نخبگان امكانپذير است.
 -3-8ثبتنام در سامانه ،هيچگونه تعهدي را براي بنياد مبني بر پذيرش تقاضا ايجاد نميكند.
 -4-8شركتهاي مورد تأييد ،محدوديتي در تعداد افراد مورد نياز نداشته و ميتوانند براساس نياز و توان مالي خود،
نسبت به بهكارگيري دانشآموختگان واجدالشرايط اقدام نمايند.
ماده  : 2تعهدات
-2الف :تعهدات دانشآموختگان
-2الف -8-دانشآموختگان بايد در خصوص اينكه در هيچ سازمان يا نهاد دولتي ،غيردولتي ،خصوصي و تعاوني
مشغول به كار نيستند ضمانت مقتضي ارائه دهند.
-2الف -2-دانشآموختگان در چارچوب قراردادكاري قانوني با شركتها فعاليت خواهند نمود و در آن ارتباط
هيچگونه مسئوليتي متوجه بنياد نخواهد بود.
-2ب :تعهدات شركت دانشبنيان
-2ب -8-شركت دانشبنيان بايد تناسب رشته و شغل را در وظايف محوله به دانشآموخته رعايت كند.
-2ب -2-قرارداد كاري بين شركت و دانشآموخته بايد مطابق با قوانين جمهوري اسالمي تنظيم شده و مبلغ حقوق
پرداختي حداقل به ميزان حقوق ذكر شده در آييننامه اين تسهيالت تهيه گردد.

ماده  : 3نحوه بهكارگيري دانشآموختگان پس از ثبت نام
مراجعه فرد به شركت جهت توافق شغلي

ثبتنامشركتدرسامانةبنياد


بنياد صالحيت شركتهاي ثبتنام نموده

صالحيت دانشآموختگي برتر توسط بنياد

را از طريق ستادها يا كميته تجاريسازي

بررسي ميشود.

تشخيص داده و اعالم نظر مي نمايد.

انعقاد قرارداد كاري يکساله قابل
تمديد تا دوسال بين شركت و
دانشآموخته و ارسال رونوشتي از
آن به بنياد

عقد تفاهمنامه بين شركت و بنياد

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه توسط

انصراف يکي از طرفين قرارداد

شركت بکارگيري شده به بنياد

تمديد براي سال دوم

اعالم انصراف به بنياد

ماده  : 4نحوه انتخاب شركتهاي دانشبنيان
-4الف -مدارك شركتهاي متقاضي پس از ثبتنام در سامانه ،توسط ستاد يا كميته تجاري سازي بنياد بررسي
ميشود.

–4ب– شركتهايي كه مورد تأييد ستاد يا كميته تجاريسازي بنياد باشند در فهرست شركتهاي واجد شرايط
حمايت قرار خواهند گرفت.
ماده  : 5پرداخت حقوق
 -1-5سهم بنياد و شركت در پرداخت حقوق دانشآموخته بصورت زير تعيين ميشود.
-

بنياد :در سال اول  %11و در سال دوم %01

 شركت :در سال اول  %21و در سال دوم %41 -2 -5نحوه واريز وجه
-

شركت حقوق دانشآموخته مستخدم خود را ماهانه پرداخت نموده و سپس اسناد مثبته را به بنياد ارسال

ميكند .بنياد نيز سهم خود را مطابق اين دستورالعمل در وجه شركت پرداخت ميكند.
ماده  : 6نظارت اداري و مالي
 -1-6نظارت وارزيابي عملكرد دانشآموختگان بهكارگيري شده از لحاظ حضور مستمر ،حسن انجام وظايف
محوله ،اخالق و رفتار سازماني و فردي بر عهده مديريت شركت است.
 -2-6مسؤوليت پرداخت حقوق و مزاياي مصوب دانشآموختگان از لحاظ مقدار ،زمان پرداخت ،بيمه وساير
كسورات قانوني بر عهده شركت است و بنياد حق نظارت بر اين موضوع را دارد.
 -3-6بايد گزارش نظارتي خود را در دوره شش ماهه به بنياد ارائه دهند.
 -4-6بنياد مخير است در صورت مشاهده عملكرد نامطلوب دانشآموخته و يا شركت ،آنها را از شمول حمايت
خارج نمايد.
ماده  :7تصويب و اجرا
اين شيوهنامه در 7ماده تنظيم و پس از ابالغ قابل اجرا است.

