
 8از 1 صفحه

 تعالی باسمه

 

 یترکالت دورة پسادیتسهاز دانشگاهی  برترآموختگان دانش مندیبهرهنامة وهیش
 (چمرانتر کدد یشه طرح)

  

 

 مقدمه

 مصرو   «یدانشرگا   برترر  آموختگرا  دانر   از یبان پشرت  و ییشناسرا » ۀنامر نیر  آ 4 مرادة  3و تبصررة   3 مادة تبصرة استناد به

 برا  و ورکۀ مر  نامر نی آ 4 ةماد از «2 ر الف» بند یسازییاجرا منظور به و 13/3/1394 خیتار در نخبگا  یمل اد بن یامنائت  

 زکر مرا ریسرا  و  را پژو شرگا   ، را دانشرگا   برترر  آموختگرا  دانر   یآموزش و اورانهفن ،یپژو ش ی اییتوانا یارتقا  دف

 یمنرد منظرور بررر   بره  نامره و  شر  نیر ا ،ترا اشرتلا    یآمروختگ پس از دان  یۀ زماندر فاصل شورک یپژو ش و یعال آموزش

، برا  چمررا   یمصرف   دکترر  د شرر  یعلم خدمات پاس بهه ک یترکپساد دورة الت تسر از یدانشگا  برتر آموختگا دان 

 .است شد ن یتدو ،شد  یگ ارنام «چمرا  ترکد د شر طرح»عنوا  

 

 تعاریف .1 مادة

 شود:ی ا مامل آ ک ی ان عبارتیگزیر، جایز یاختصار ی انامه، عنوا و  ن شیدر ا

 ؛«نخبگا  یمل اد بن» یجابه «ملی بن اد»الف. 

 ؛« ای کشور ای نخبگا  استا اد بن ر یک از » جایبه «بن اد استانی» . 

 ؛«سازا  بن اد ملیمعاو  آیند »به جای « سازا معاو  آیند »و  «ملی اد بن سازا ند یآمعاونت » یجابه« سازا ند یمعاونت آ». ج

 نامه مشخص شد  است؛این ش و  2مادة که ترک ب آ  در  «آموختگا  برترکارگرو  شناسایی دان »جای به « کارگرو ». د

 کمردار  صحت هک شورک از خارج ای داخل یاورفن و پژو   ،یعال آموزش زکمرا از یک  ر یجابه «یمؤسسۀ علم».   ر

 یعرال  یشورا ای و یپزشک آموزش و درما  ،برداشت وزارت ای فناوری و قات تحق ،علوم وزارتد ی تأ به، آ  صادرة

 ؛باشدد   رس یفر نگ انقال 

 تخصرص فرو  ا یر  تخصرص  یرا  یتخصصر  یترر کد یل تحصر  ی را دور  آموختگرا  دان  از کی  ر یجابه «هآموختدان ». و

منردی از  بررر   در سرا  تحصر لی تبرت درخواسرت     ا کره  یا دانشجویا  این دور  یعلم ی امؤسسه( کیپزش ی ا)رشته

 ؛د شدنآموخته خوا دان  ،نامهتسر الت این ش و 

 شوند؛ید  مینامه برگزو  ن شیه بر اساس اک یآموختگاندان  از کی  ر یجابه «برگزید ». ز

 ؛شوندیم یترکنامه، مشلو  به پژو   در دورة پسادو  ن شیه بر اساس اکبرگزیدگانی از  یک ر  یجابه «پژو شگر». ح
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مراکرز پژو شری و تحق قراتی وابسرته بره نراد رای        داخل کشور یا  ای علمیمؤسسه از یک ر  یجابه« مؤسسۀ پ یرند ».ط

  شوند؛پسادکتری میکه پژو شگرا  در آنرا مشلو  به پژو   در دورة معتبر کشور 

 کند. ای طرح پسادکتری را تأم ن میکه بخشی از  زینه جای  ر یک از نراد ای دولتی، غ ردولتی و عمومیبه« نراد حامی»ی. 

نراد ای دولتی یا غ ر دولتی )اعم از مراکرز   یکی ازبا تقاضای  هک یپژو ش ی اطرح از یک ر  یجابه «تقاضا محور طرح». ک

سسره  ؤنامره بر ن م  یک نراد حامی در قالب قرارداد یرا ت را م   گ رد وانجام می  ا( ا و امثا  آ صنعتی، مراکز خدماتی، سمن

 .کندم ن میأنامه را تاین ش و  3مادة « و»و «  » ای بند ای درصد  زینه 50حداقل نراد حامی  بن اد/ پ یرند /

 و علرم  یرسم اسناد در م کور یپژو ش ی اتیاولو اساس بر که پژو شی  ایطرح جای  ر یک ازبه «اولویت محور طرح» . 

نامه این ش و   3مادة « و»و «  »بند ای  ای درصد  زینه 20م ن أپ یرند  حداقل در ت ۀسسؤو م شودی کشور انجام میفناور

 .نمایدمشارکت می

فنری و  »، «علروم پزشرکی و برداشرت   »، «م پایره علرو »، «علروم انسرانی  » رای  ر یک از زم نهجای  به« یل تحص ۀن زم»م. 

که رشرتۀ تحصر لی  رر یرک از متقاضر ا ، بره تشرخ ص        «  نر و معماری»و « ی و منابع طب عیکشاورز»، «مرندسی

 .شودبندی می ا دستهسازا ، در یکی از آ معاونت آیند 

 

 دگانیبرگز نحوة انتخاب .2 مادة
 

عنروا   سازا ( بهبه انتخا  معاو  آیند ) سازا ند یآ معاونت حوزة مدیرا  از یکی یا سازا ند یآ معاو  از متشکل یارگرو ک

سازا  و موافقت رئ س )به پ شنراد معاو  آیند  نخبگانی  ایفعال ت حوزة نظرا صاحب از تن سه کمدست و کارگرو  رئ س

 350 در مجمرو   و یپژو شر  ی ات از از فعال امت 100 مکدستر، یز یبر اساس بند اه ک یگانآموختدان  ا  از م بن اد ملی(،

دگا  یر برگز ،رد  باشندکسب کوست  مندرج در جدو  پفناورانه و فر نگی  ،یپژو ش ،آموزشی ی ات از از مجمو  فعال امت

ۀ  سرقف سررم   سرازا  برا توجره بره    معاونت آینرد   پ شنراد و «محور اولویت»یا  «تقاضا محور» ای  ر یک از طرح ۀبرای ارائ را

 ند.کیانتخا  مبرگزیدگا  نرایی را ، نامهو  ن شیا 5مادة  «1-5»بند  «الف» بخ بر اساس شد  ن  تع

 یسراز ب  مسرا  ی، پس از اعمرا  ضررا  یل تحص ی ادور از  یک ر  یآموختگل دان کن  انگ از حاصل از م امت  .1

 گردد.یشود، محاسبه مین م  سازا  تعند یمعاونت آ توسطه کشور ک علمی ی امؤسسهرشته ر 

نظر  در یآموختگل دان کن  انگ ، امت از حاصل از ماندطی شد  محورپژو   صورتتحص لی که به ی ادور برای  :1ة تبصر

 شود.گرفته نمی

 یاعضرا  یمرتبرۀ علمر   ینامرۀ ارتقرا  نیر  از  رر مقالره، برر اسراس آ     سندگا  در محاسبۀ امتیب نو ب حاصل از تعداد و ترتیضر. 2

، تعداد یپژو ش ی ااز طرح ن در محاسبۀ امت شود.  مچنی( محاسبه میقات و فناور تحق ،)مصو  وزارت علوم یعلمئت  

 شود.یمدت زما  اجرای طرح و مبلغ طرح در نظر گرفته م ،ارا کب  م و ترت

 شود.یگرفته م نظر آموخته دارند، دردان  یازات را برا ن امتیترش ه بکمقاله  د از  صرفاً امت از مقاالت، در مجمو  امت .3

 .شودیاز درنظر گرفته م ، امتباشد افتهیخاتمه ،از آ  ایمرحلها ی املکطور بهه ک یپژو ش ی اطرح یصرفاً برا. 4
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برا موضروعات مجموعرۀ     یی را ترا  ک یشود و بررا یلحاظ م یمرتبط با تخصص متقاض یعلم ی اتا ک ی ا براتا کاز  امت .5

 شود.یدر نظر گرفته نم یاز  ا، امتر آ یالمسائل و نظا ا، حل ا و آزمو پرس 

 سازا  است.ند یبا معاونت آ ملی اد د بنی ن فررست انتشارات مورد تأ  . تع6

برر  ر نشرد  اسرت،   کر وست ذ  ا در جدو  په عنوا  آ ک ملی اد بند ی مورد تأ ی ا ا و مسابقهاز جشنوار  یافتیاز در . سقف امت7

 شود.یا  لحاظ م متقاض یاز ا ن و در امت  ، تعملی اد اساس مقررات مصو  بن

  ماننرد  یمروارد  ی، بررا «یفناورانه و فر نگر  ،یپژو ش ،آموزشی ی ات ر فعالیسا» یوست برا شد  در جدو  پف منظوریرد. 8

 ا، در ر آ  شور و موارد نظکشرفت  رشد و پ یدر راستا یو استان یمل یبا نراد ا یارک م ،یالمللن معتبر ب  ایجایز سب ک

، برا تشرخ ص   یمتقاضر  یف بررا یر ن ردیر از ا ر ت نداشتن، در جدو  لحاظ نشرد  اسرت. امت   ل عموم ه به دلکنظر گرفته شد  

 .شودیتع  ن م کارگرو 

خ یو تار یآموختگخ دان ینۀ تار ش ب»و « خ درخواستیتار»ن  )تعداد ما ( ب یتوجه به فاصلۀ زمان، با یت پژو ش از  ر فعال امت .9

 شود.یب دوسوم ضر  میضر ر سا ، در  یازا، به«ت فعالانجام 
 

 یل تحصر  ۀنر  زم کره  یمتقاضر  یقبلر  یل تحصر  ی را دور / دور  یآمروختگ دان  کل ن انگ م از حاصل یمن  از متا: 2تبصرة 
   .شودینم لحاظ دارد، یو آخرین مقفع تحص لی یل تحص ۀن زم با یمت اوت

 

 التیتسهو  اتاعتبار .3مادة 
 

 :شوندیم ریز الت تسر مشمو ، برگزیدگا 

 ؛پ یرند  ی امؤسسه از یکی در زبا  م استاد نظر ریز یترکپساد دورة گ راند  الف.

 ؛دانشگا  تررا / علوم پزشکی تررا  «یک ۀیپا اریاستاد یایمزا و حقو » معاد  هالزحمحق افتیدر.  

تا از زما  شرو  دورة پسادکتری ، ملی اد بن مقررات مفابق درما ، یل مکت مۀ ب از مسر و فرزندا  وی  ،برگزید  یبرخوردار ج.

 ؛آ پایا  

 ؛دکتریگ راند  پسا ةطو  دور برگزید  در دیۀ ازدواج، در صورت ازدواج  د.

 ؛یدگیخ برگزیمسکن، تا سه سا  پس از تار وام خرید/ ساخت .  ر

 :شامل یترکتا ش  ما  پس از اتمام دورة پساداز زما  شرو  دورة پسادکتری  زینۀ شرکت در مجامع علمی کمک. و

 ؛یخارج یعلم مجمع یک در تکشر نۀی زکمک .1-و

 ؛یداخل یعلم مجمع دو در تکشر نۀی زکمک. 2-و

 تا دو سا  پس از تاریخ برگزیدگی. اعالمی از سوی بن اد ملی، رفا یو  ز. سایر تسر الت فر نگی
 

 .است سا  یک ثرکحدا ،یترکپساد دورةاز پژو شگر در  ملی اد بن یبان پشت زما  تمد .1تبصرة 
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 از اعرم ) یگرید اشتلا  گونهچ   ،یترکة پساددور طو  در دینامه، نباو  ن شیالت ا از تسر یمندبرر  یبرا پژو شگر .2تبصرة 

 .باشد داشته شود، یو یبرا مه ب حق پرداخت به منجر هک (یرسم ای یمان پ ،قراردادی

  مررا   وپژو شگر  پسادکتری دورة علمی فعال ت حوزة با مرتبط باید ،ماد این « و» ندب مربوط به علمی مجامع موضو  .3تبصرة 

 .باشد مجمع در مقاله ارائۀ با

 کند.بن اد ملی تع  ن می را رئ س این ماد «  ر»و  « » ند ایم زا   ر یک از تسر الت این ماد  به جز ب .4تبصرة 

 است. یاد مل س بن د رئی ، منوط به وجود شرایط و اعتبار الزم با تأاین ماد  «ز» ندبتسر الت  یاعفا .5تبصرة 

 

 زبانیشرایط استاد م .4 مادة
 

 .ر استیز شرح بهپژو شگر  زبا  م استاد طیشرا

 ؛باشد رندةیپ  مؤسسۀ یا وابستۀ یعلمئت   یاعضا از یکی. الف

 ؛باشد یا استادی یار دانش یعلم مرتبۀ یدارا.  

 .باشد یپژو ش شررت سنحُ یدارا. ج
 

 ل قب از یی اشاخص اساس بر زبا  م استاد یپژو ش شررت حسن الزم است ،«اولویت محور» ای در خصوص طرح  .1 ةتبصر

 در براال  ارجرا   شراخص  از یبرخروردار  و یعلمر  معتبرر  ی را هینشر در مقاالت داشتن باال، ارجاعات با مقاالت داشتن

 حسنحراز اصورت در غ راین، شود تأی د، توسط کارگرو  یادب ای ی نر ۀبرجست آتار داشتن ای رشته م افراد با سهیمقا

 .کندو نراد حامی، ک ایت می پ یرند مؤسسۀ  توسط ،زبا  م استاد یپژو ش شررت
 

م زبا  به عنوا  یکی از مجریا  طرح بره   ۀسسؤ، الزم است استاد م زبا  توسط م«تقاضا محور» ای در خصوص طرح  .2 ةتبصر

 .بن اد معرفی شد  باشد

 

 فرایند اجرا . 5 مادة

 شود:یم یط زیر ی انامه،گامو  این ش یاجرا یبرا
 

 برگزیدگان ییشناسافرایند . 5-1

 .است ریز شرح به برگزیدگا  ییشناسا ندیفرا

 ؛کندیم اعالم را طرح نیا از است اد  ۀ سرم سا   ر در ملی اد بن س رئ. الف

 ۀسرامان  در را خرود  اطالعرات  ،سرازا  نرد  یمعاونرت آ  یسرو  از شرد  ن ر  تع یزمران  ی را براز   در ،یآموختگا  متقاضدان .  

 ؛دنکنیم یبارگ ار ملی اد بن یاطالعات
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در  رر فصرل از    ، ارگروکر  ،(ا  متقاض ونتکس ای ل تحص محل یاستان یاد ا بن کمک اب) اطالعات ییآزمایراست از پس. ج

 ن ر  تعنررایی را   سرازا  نت جرۀ  شرنراد و معاونرت آینرد    پ را آ  فصرل   دگا یر برگز ۀاول فررست  ،ا  متقاض یابیارزبا سا ، 

 ؛ندکیم

 ا بره آنر   ملری  بن راد  یاطالعرات  ۀسرامان از طریرق  یرک از متقاضر ا  را    درخواسرت  رر  بررسری   نت جرۀ  سازا ند یمعاونت آ. د

 .ندکیم یرساناطال 
 

 ا مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را به بن اد ملی ارائه کرد  است، عرالو   چنانچه در  ر مرحله از بررسی .1تبصرة 

ربرط،   ای بن اد ملی، محروم و عدم صرداقت وی بره مراجرع ذی   سایر تسر الت و حمایتبر محروم ت از این طرح، از 

گ ری موضو  به صورت حقوقی ن ز برای بن اد ملی مح روظ خوا رد برود. تشرخ ص مصرادیق      شود و حق پیاعالم می

 سازا  است.مربوط به این تبصر ، بر عردة معاونت آیند 

فناورانره و فر نگری    ،پژو شری  ، ای آموزشیرگزید  نشود، در صورت ارتقای فعال تچنانچه متقاضی در کارگرو  ب. 2تبصرة 

منردی از تسرر الت   ، درخواست مجدد خود را برای برر نت جه دو ما  از اعالمکم تواند پس از گ شت دستخود، می

 .این طرح در سامانه تبت نماید

 تسهیالت یند اعطای. فرا5-2

 :شودیم انجام ریز شرح به یترکپساد دورة الت تسر یاعفا ندیفرا ،برگزید  انتخا  از پس

 اسرتاد  ،رند یپ  مؤسسۀ ،«آموختگیو تاریخ دان  شد  برگزید ب ش نۀ تاریخ » از پس ما  ش  ثرکحدا دیبا برگزید الف. 

للو و منوط به  یو یدگیبرگزصورت، در غ ر این ؛ندکاعالم  ملی اد بنبه و  انتخا  را خود پژو   موضو  و زبا  م

 ارگرو  خوا د شد؛کو انتخا  مجدد  یبررس

در صورتی که برگزید ، مشمو  طرح شر د ص اد ش رازی بن اد ملی شود، ایرن مرلرت، از شر  مرا ، بره       .3تبصرة 

 1 یابد.ب ست ما  افزای  می

 درکارگرو  نمایرد. ی رد  را تأ پسرادکتری  طررح  موضرو  کرارگرو   الزم اسرت   ،«اولویت محرور » ای طرحدر خصوص  . 

 ؛ندک است اد   اطرح یبررس یبرا متخصص افراد نظر از تواندیم لزوم صورت

 کند؛می سازا  پ شنرادمعاونت آیند به طرح را  ناظر علمی با توجه به طرح پسادکتری، ج. بن اد استانی

توسرط معاونرت    طررح پسرادکتری  تع ر ن نراظر علمری     مچنر ن  و  موضو  دی تأ از پس ،آموختگی برگزید بعد از دان . د

حمایرت   در خصوص نامهو  ش نیا یاجرا یبرا حامی نراد یا رند یپ  مؤسسۀ با را یانامهت ا ماستانی  اد بن ،سازا آیند 

 ؛ندکیم منعقد پژو شگر از

                                                            
 .10/7/1400د مورخ /64066/5بنا به موافقت ریاست بن اد در حاش ۀ نامۀ شمارة . 1

 



 8از 6 صفحه

 از تسرر الت اعفرایی بره   سررم خرود را    ،نامره ت را م م راد  برر اسراس    ،نراد رای حرامی   یا پ یرند مؤسسۀ  و استانی بن اد.   ر

 کنند؛پرداخت می پژو شگر

ی رد  أپرس از ت  شررفت دور   خود را در خصروص پ  ی انامه، گزارش، بر اساس م اد ت ا میترکپژو شگر در طو  دورة پسادو. 

 است؛ ا ن گزارشید ای الت، منوط به تأ تسر اعفای ند و ادامۀکیمارسا   استانی اد به بن «ناظر علمی»و « استاد م زبا »

  را( گزارش و امثرا  آ   ،مقاله ،تا ک)اعم از  آ  یداد او برون دور  املکگزارش پژو شگر ،پسادکتری ةدور ا یپا در. ز

 ؛ندکیم ارسا  استانی اد بن به ناظر علمی و زبا  م استاد دی تأ از پس را

ق یر خرود را از طر  ی را نامه، درخواسرت و  ن شیا 3مادة « ز»تا « ج» ند ایبور در کالت م  از تسر یمندبرر  یپژو شگر برا. ح

 پرداخت شود. یو الت به سازا ، تسرند ید معاونت آی د تا در صورت تأینمایمارسا   ملی اد بن یسامانۀ اطالعات
 

 موارد خاصر مفاد و یتفس .6 مادة
 

ه بره  ک یگ ری در مواردسازا  و تشخ ص و تصم مبر عردة معاونت آیند  ،نامهو  ن شیر م اد ا وت و ت سکشرح موارد مس

 .است ملی بر عردة شورای معاونا  بن اد شوند،یسازا ، موارد خاص شناخته مند یص معاونت آ تشخ

 

 . نظارت و ارزیابی7مادة 
 

و  یابیر ر، ارزیر  رای ز برر اسراس شراخص   ج آ  را ینامه و نتاو  ن شیا یحُسن اجراانه  سازا  موظف است سالند یمعاونت آ

 ند:کارائه  یاد مل س بن گزارش آ  را به رئ

 ؛ ای تحص لی آنا و تنو  رشته شد ییشناسا افراد تعدادالف. 

 و نراد ای حامی؛ ای پ یرند  مؤسسه ،به ت ک ک سرم حمایت بن اد ملی ی پسادکتری ا. تعداد طرح 

  ای پژو شی کشور؛با اولویت ای پسادکتری ارتباط موضوعی طرحج. 

 ؛ییاعفا الت تسراز  شد ییشناسامندی افراد و زما  برر  زا  م ،نو . د

 پسادکتری؛  ایو دستاورد ای پژو شی دور  داد ا. ک   ت و کمّ ت برون  ر

 ؛و نراد ای حامی پ یرند  ای شد  از دیدگا  مؤسسه . م زا  اتربخشی و اترگ اری تسر الت اعفاو

 سرعت و سرولت فرایند شناسایی و اعفای تسر الت؛. ز

 ؛یافتیالت در از تسر برگزیدگا  تیرضا زا  م. ح

 علمی.پسادکتری به عنوا  عضو   ئت. ج   برگزیدگا  بعد از اتمام دورة ط
 

 

 

 



 8از 7 صفحه

 تصویب و اجرا .8 مادة
 

 س رئر  بیتصو به 18/01/1400خ یتاروست، در  جدو  پ یکو  تبصر  دوازد   ، ماد  شت ،مقدمه کی بر مشتمل نامهو  ش نیا

آموختگرا  برترر دانشرگا ی از تسرر الت دورة     مندی دان برر »نامۀ و  ن شیگزیجا تصویب، خیتار از و د رس نخبگا  یمل اد بن

 .شودیم ریاست بن اد( 10/12/1398د مورّخ /56025/5)موضو  ابالغ ۀ شمارة « پسادکتری )جایزة شر د دکتر چمرا (
 

 

 ستاریسورنا 

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

 و رئیس بنیاد ملی نخبگان



 8از 8 صفحه

 دکتر چمراند یطرح شه تسهیالتمندی از فناورانه و فرهنگی برای بهره ،یپژوهش ،آموزشی یهاتیاز حاصل از فعالیجدول امت

 حداکثر امتیاز عنوان فعالیت

 های آموزشیفعالیت

 المپیادهای علمی

 آموزیدانش
 

)صرفاً یک المپیاد که بیشترین 

امتیاز را برای فرد دارد، در نظر 

 شود.(گرفته می

 جهانی

 120 طال

 100 نقره

 80 برنز

 ملی

 60 طال

 40 نقره

 30 برنز

 دانشجویی

 

 تحقیقات وفناوری ،با معرفی وزارت علوم

 100 اول

 75 دوم

 50 سوم

با معرفی 

وزارت 

 ،بهداشت

درمان و 

آموزش 

 پزشکی

 های انفرادیرتبه

 100 طال

 75 نقره

 50 برنز

 های گروهی )هر نفر(رتبه

 75 طال

 50 نقره

 25 برنز

 آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دورة تحصیلی متوسطه

 شود.(یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می)صرفاً 

 (1001 –)رتبه  /20

 )تا صفر(

 های علوم پزشکیآزمون
پزشکی و داروسازی و آزمون دندان ،های جامع علوم پایة پزشکیآزمون

 کارورزی پزشکیپیش

 110 - (10×  رتبه)

 (صفر تا)

 50× میانگین کل(  - 17) کارشناسیآموختگی دورة میانگین کل دانش

 40× میانگین کل(  - 5/17) دورة کارشناسی ارشد آموختگیمیانگین کل دانش

 80× میانگین کل(  - 17) ایدورة دکتری حرفه آموختگیمیانگین کل دانش

 50× میانگین کل(  - 18) دورة تخصص یا دکتری تخصصی آموختگیمیانگین کل دانش

 

 مقاالت

های با نمایة معتبر شده برای انتشار در نشریههای منتشرشده/ پذیرفتهمقاله

 المللیبین

 های بسیار معتبردر نشریه

و  Natureاز قبیل )

Science) 

 ضریب جایگاه نویسنده×  100هر مقاله: 

 های پژوهشیفعالیت

 ضریب جایگاه نویسنده×  50هر مقاله:  Q1در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  40هر مقاله:  Q2در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  25هر مقاله:  Q3در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  Q4در نشریة دارای رتبة 

 پژوهشی –های علمی شده برای انتشار در نشریههای منتشرشده/ پذیرفتهمقاله

 )با توجه به رتبه بندی مجالت وزارت علو م و وزارت بهداشت(
 ضریب جایگاه نویسنده×  30هر مقاله: 

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  ترویجی -های علمی شده برای انتشار در نشریههای منتشرشده/ پذیرفتهمقاله

 ضریب جایگاه نویسنده×  10هر مقاله:  المللی(علمی )داخلی و بین معتبر هایسخنرانی در همایش شده به صورتهای ارائهمقاله

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  المللی(معتبر علمی )داخلی و بین هایشده به صورت پوستر در همایشهای ارائهمقاله

 های پژوهشی مصوب مؤسسههمکاری در اجرای طرح
مبلغ طرح( و ضریب جایگاه همکار و ×  50هر طرح: )

 150مجموعاً 

 هاکتاب

 نگارش کتاب کامل علمی

 ضریب جایگاه نویسنده×  100 انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

 سایر انتشارات

اثر برگزیدة کتاب سال 

 حوزه
 ضریب جایگاه نویسنده×  100

 ضریب جایگاه نویسنده×  10 های علمیسایر کتاب

 ضریب جایگاه نویسنده×  20 علمیمعتبر  نگارش فصل کتاب

 کتاب کامل علمی ترجمة
 ضریب جایگاه نویسنده×  25 انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

 ضریب جایگاه نویسنده×  5 سایر انتشارات 

 دانشجویان نمونة کشوری
 ،40کارشناسی ارشد:  ،30ای: کارشناسی و دکتری حرفه

 70و مجموعاً:  50دکتری تخصصی: تخصص یا 

 برگزیدگان هنری/ ادبی/ قرآنی

 مستعد برتر
100 

 )بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد(

 سرآمد
150 

 )بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد(

 

 



 8از 9 صفحه

 

 
 دکتر چمراند یطرح شه تسهیالتمندی از فناورانه و فرهنگی برای بهره ،یپژوهش ،آموزشی یهاتیاز حاصل از فعالیجدول امتادامة 

 حداکثر امتیاز عنوان فعالیت

های مورد جشنواره

 تأیید بنیاد

 خوارزمی

 جوان

 آموزیدانش

 سهم مشارکت×  70 رتبه اول

 سهم مشارکت×  50 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  20 رتبه سوم

دانشجویی و 

 آزاد

 سهم مشارکت×  120 رتبه اول

 سهم مشارکت×  100 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبه سوم

 المللیبین
 سهم مشارکت×  350 رتبه اول

 سهم مشارکت×  300 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  250 رتبه سوم

 رازی

 محقق برگزیده

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

 های رقابتی()بخش فارابی

 جوان

 سهم مشارکت×  120 رتبه اول

 سهم مشارکت×  100 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبه سوم

 بزرگسال

 سهم مشارکت×  350 رتبه اول

 سهم مشارکت×  300 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  250 رتبه سوم

 فارسیسلمان 

 )نیروهای مسلح(

 های علمی و دانشیطرح ،ایهای سامانهطرح

 و محققین

 سهم مشارکت×  120 رتبة اول

 سهم مشارکت×  100 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبة سوم

 سهم مشارکت×  120 های فناورانه )طرح برتر(طرح

 شیخ بهایی

 آفرینی()فن

 طراحان کسب و کار دانشجویی
 سهم مشارکت×  36 رتبة اول

 سهم مشارکت×  30 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  24 رتبة سوم

 طراحان کسب و کار آزاد
 سهم مشارکت×  36 رتبة اول

 سهم مشارکت×  30 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  24 رتبة سوم

 کتاب سال جمهوری اسالمی

 ضریب جایگاه نویسنده×  350 تألیف برگزیده

 ضریب جایگاه نویسنده×  300 تألیف شایستة تقدیر

 ضریب جایگاه نویسنده×  175 ترجمة برگزیده

 ضریب جایگاه نویسنده×  150 ترجمة شایستة تقدیر

مسابقات مورد تأیید 

 بنیاد

المللی روبوکاپ آزاد مسابقات بین

 ایران

 آموزیدانش
 سهم مشارکت×  35 رتبة اول

 سهم مشارکت × 25 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  15 رتبة سوم

 دانشجویی

 سهم مشارکت×  60 رتبة اول

 سهم مشارکت×  50 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  40 رتبة سوم

 مسابقة ملی فناوری نانو

 )دانشجویی(

 60 رتبة اول تا سوم

 20 های چهارم تا دهمرتبه

 نانوآموزی علوم و فناوری المپیاد دانش

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

های تخصصی مجموعه رقابت

 فناورد

 کامپیوتر

 24 رتبة اول

 20 رتبة دوم

 16 رتبة سوم

 برق
 24 رتبة اول

 20 رتبة دوم

 16 رتبة سوم

 مسابقة ریاضی دانشجویی کشور
 100 اول

 50 دوم

 25 سوم

 ملی بنیادشده در  های برگزیدهاختراع
 .(شودهر اختراع صرفا یکبار در بهترین سطح امتیازدهی می)

 سهم مشارکت×  100 1اختراع سطح 

 سهم مشارکت×  60 2اختراع سطح 

 سهم مشارکت×  30 3اختراع سطح 

 

اجتماعی و ـ  های علمیفعالیت

 فرهنگی
 

 45سال( و مجموعاٌ ازای هر نیم)به 15 یا فناورانه در دانشگاه )با تأیید بنیاد( اجرایی-های علمیفعالیت ،های دستیاری شامل دستیار آموزشیفعالیت

 محور پژوهشی/ فناورانه )طرح شهید احمدی روشن(های مسئلهعضویت در هسته
 100های مختلف و مجموع سال 100هر سال 

 )بر اساس نظر دریافتی از مسئول هسته و مدیر طرح(

 )بر اساس رتبه( 50 محور طرح شهید باباییرقابتی مسئلهبرگزیدگی در رویدادهای 

 50و مجموعاً  10هر یک  شرکت در اردوهای جهادی

 100 فناورانه و فرهنگی )به تشخیص کارگروه( ،پژوهشی ،های آموزشیسایر فعالیت
 


