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 تعالی  باسمه

 

 علمی  هایمؤسسه در دانشگاهی برتر آموختگاندانش جذب تتسهیل  نامةشیوه 

 

 

 مقدمه
 

  امنووا    هیوو     مصووو    دانشگاهی«   رتر ب   آموختگان دانش   از   پشتیبانی   و   »شناسایی   نامۀ آیین   4  ة ماّد  3  تبصرة   و   3  ة اّدم   تبصرة   استناد   به 

  جوو     بووه   کموو    را  بوو   و   نامووه آیین   4  موواّدة   از   « 2  -  »    بنوو    سوواز  اجرایی   منظووور   ه ب   و   1394/ 3/ 13  ریخ تا   در  نخبگان  ی مّل بنیاد 

  ایوون   کشووور    علمووی   ها  ه مؤسسوو   و   ها دانشووگا    در   علمی« هیوو     »عضووو  عنوووان  بووه  تخصصووی  دکتر   دورة  برتِر آموختگان دانش 

 . شود می   گ ار  نام   شهریار «   دکتر   شهی    »طرح   عنوان   با   شهریار    مجی    دکتر   شهی   علمی  خ ما   پاس   به   و  ت وین   نامه شیو  

 

 تعاریف :1  مادّة 
 

 شود:می  استفاد   نامهشیو   این  در زیر  تعاریف  از  اختصار   رعایت برا 

 نخبگان. ملّی بنیاد :بنیاد الف.

 .عالی آموزش مراکز و  هادانشگا   علمی  هی    اعضا   ج    عالیهی   عالی:هیأت  ب.

 فّناور . و  تحقیقا  علوم   وزار  علوم: وزارت  ج.

 پزشکی.  آموزش و درمان  به اشت  وزار  بهداشت: وزارت  .د

 وزار  مقووررا  بووه بنووا کووه کشورفّناور  و پژوهش  عالی  آموزش مراکز و هادانشگا  از ی   هر  علمی:  هایمؤسسه  .هـ

 است. مشغول  فعالیت به  فرهنگی  انقال   عالی  شورا  یا و  به اشت  وزار  علوم 

عووالی  هی  مصوووبه هشووتاد و دومووین جلسووه    اسوواس  بوور  که  برتر  استع ادها   و  نخبگان  ج    دبیرخانه  :جذب   رخانهیدب  .و 

 .است ش   تشکیلدر بنیاد  04/07/1390)تشکیل دفتر ج   ویژة نخبگان تحت پوشش بنیاد ملّی نخبگان( مورخ  

 نامه(.این شیو  3»ج« مادّة  ها  » « وآموختگان برتر )موضوع بن کارگرو  تخصصی ج   دانش تخصصی: کارگروه ز.

 رئووی  ها و مراکز آموزش عووالی کووه بووه پیشوونهاد ج   نخبگان در دانشگا   هی  دبیر    تخصصی:  هایکارگروه  رئیس  ح.

   شود.منصو  میبرا  چهار سال عالی ج   اعضا  هیا  علمی هیا   رئی  بنیاد و با حکم  
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 از ی  هر در استاد یا  و  دانشیار  علمی  مرتبه  با  برتر  ها دانشگا   علمی  هیا   اعضا   از  یکی  تخصصی:  کارگروه  دبیر  .ط

 »هنر و  انسانی«   »علوم  پزشکی« دام  و  پزشکی  »علوم  طبیعی«   منابع  و  »کشاورز   پایه«   »علوم  مهن سی«   و  »فنی  ها حوز 

   .شودمی  منصو  سال دو برا   بنیاد  رئی    حکم و  تخصصی  ها کارگرو   رئی    شنهادی پ با  که  معمار «  و
 

 .4 مادّة در  ش   ذکر  تسهیال  تمام  دریافت  شایستۀ رِبرت  هآموخت دانش   :هبرگزید ی.

 

 متقاضیان شرایط :2  مادّة 
 

 کنن :  ارائه بررسی برا   را  خود  سوابق  توانن می زیر شرط دو  از  یکی  دارا  افراد

 .به اشت و علوم  ین وزارت  ت یی   مورد پزشکی(  علوم  ها )رشته  تخصص یا  تخصصی  دکتر  دورة  گانآموخت دانش  الف(

 منوو  بهر   درخواستِ  ثبت  تحصیلی  سال  در  تحصیل  اتمام  بر  مبنی  م رک  ارائه  درصور   فوق   ها دور  نایدانشجو   (

 .نامهشیو   این   تسهیال   از

 سووال هوور عووالی  آموووزش آمووایش  سوون  چووارچو  در کشووور فنوواور  و علمی ها الویت و هاسیاست به  توجه  با  تبصره:

 ش .  خواه   اعالم  بنیاد  توسط ج   برا   دارالویت  تخصصی  ها رشته  فهرست

 

 اجرا فرایند :3  مادّة 
 

 :از  است عبار  طرح برگزی ة  شناسایی و  تقاضا  بررسی فراین 

 کن . بارگ ار  بنیاد  اطالعاتی سامانۀ  در را  خود  سوابق بای   متقاضی .الف

 هووا فعالیت از امتیوواز  250 حوو ا ل کسوو  صووور  در  تقاضووا نهایی ارسال و متقاضی توسط  اطالعا   تکمیل  از  پ    . 

 .شودمی ارجاع  مربوطه  تخصصی کارگرو  دبیر  به بررسی  جهت و   سوابق   نامهشیو   این   پیوست ج ول  در من رج

 نتیجووه  تخصصووی کووارگرو  اعضووا  مشووورتی  نظر  اخ   و  متقاضی  سوابق  اولیه  ارزیابی  از  پ    تخصصی  کارگرو   دبیر  ج.

 رئووی   ت ییوو  از پوو   ارزیووابی نتیجووه کنوو .می ارائووه تخصصووی هووا کارگرو  رئووی   بووه را متقاضووی سوووابق ارزیووابی

 .شودمی  اعالم  متقاضی  به  سامانه طریق از  تخصصی ها   کارگرو 
 

 تخصصووی کووارگرو  تشووخیص یووا و الووف بنوو  در منوو رج امتیوواز حوو ا ل کس   ع م  دلیل  به  متقاضی  درخواست  چهچنان

 انجووام  ها فعالیت  روزرسانیبه  ضمن     بلی  درخواست  ثبت  از  ما شش   ح ا ل  گ شت  از  پ    توان می   و  نشود   پ یرفته

 .کن  ارسال و  ثبت مج د بررسی  جهت  را  خود  درخواست ج     سامانه  در زمانی باز   این   در ش  
 

 ست.ا  نامهشیو   این   تسهیال   از من  بهر  برا   درخواست  ثبت به  مجاز بار  سه  ح اکثر  متقاضی هر :1 تبصرة
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 نباشوو    محاسووبه   ابوول  کشووور  از  خووارج  در  تحصوویل  دلیوول  بووه  متقاضووی   آموزشووی  امتیووازا   از  بخشووی  چهچنان  :2  تبصره

 .باش می بررسی  ابل  مربوطه  تخصصی کارگرو  دبیر  تشخیص  به و   درخواست
 

را بووه بنیوواد  ا و یووا اخووالق حرفووه وا ع مغایرها مشخص شود متقاضی اطالعاتی چه در هر مرحله از بررسیچنان  :3  تبصره

بووه  موضوووعهووا  بنیوواد  محووروم و از کلیووه تسووهیال  و حمایت ص ا تدر صور  ع م احراز   ارائه کرد  است 

شود و حق پیگیر  موضوع به صور  حقو ی نیز بوورا  بنیوواد محفووو  اسووت. تشووخیص ربط اعالم میمراجع ذ 

 ها  تخصصی است.مصادیق مربوط به این تبصر   بر عه ة رئی  کارگرو 

 

  تسهیلت :4  مادّة 
 

 د:شو من بهر  زیر  تسهیال   از برخی  یا  همه از  تخصصی کارگرو   تشخیص  به  توان می  متقاضی

 ؛عالیهی    ا مصوّب مطابق  علمی  هی    عضو  عنوان به پ یرش و بررسی  در اولویت .4-1
 

 ؛بنیاد حمایت  تحت افراد ویژة  استخ امی  ظرفیت .4-2
 

 ؛ مربوطه   ضوابط  مطابق    علمی   هی    ج    عمومی   ها  فراخوان  زمانی   ها  باز   از   خارج   در  علمی   ها  موسسه   به  معرفی  . 4-3
 

 مجوو د بررسی ب ون  « (آشتیانی کاظمی طرح) بنیاد جوان  استادیاران  پژوهشی  ها فعالیت  از  حمایت»  تسهیال   اخ   .4-4

 ؛مربوطه  نامهشیو  مطابق واج الشرایط افراد برا   سوابق
 

 رهنمون(  شهی  )طرح  بنیاد  رفاهی-فرهنگی  تسهیال  اخ  .4-5

 شیراز (  صیاد  شهی  )طرح  بنیاد  وظیفهنظام  تسهیال  اخ  .4-6

 و  علمی  معاونت  توسط  سالیانه  تخصیصی  ظرفیت  مطابق  راهبرد   ها فناور   آزمایشگاهی  شبکۀ  از  استفاد   خفیفت  .4-7

 .جمهور ریاست  فناور 

 

 .است سال  سه  اعطایی  تسهیال  از  استفاد  برا  برگزی   افراد مهلت  ح اکثر تبصره:

 

 اجتماعی  یت مسؤول و تعهدات  :5ماده 

 و تخصصووی  ها زمینووه  بووه  توجووه  بووا  شووودمی  متعهوو   کشور  نخبگان  اجتماعی  یتمسؤول  و  نقش   ایفا   راستا   در  برگزی  

 نمایوو . مشووارکت کشووور فرهنگووی و فنوواور  پژوهشووی  علمووی  داراولویووت هووا چالش  و مسووائل حوول در خووود  علمووی
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 بنیووان  دانش  ها  شوورکت  در  مشووارکت  یا  و  تاسی   مساله   حل  پژوهشی  ها  هسته   نظیر   ها فعالیت   این   نامه شیو    و   دستورالعمل 

 شود.می  اعالم و  تعیین   بنیاد  توسط  آموز دانش   سراها پژوهش  و  دانشجویی  فرهنگی-علمی  ها تشکل  به کم 

 

 نظارت و مفاد تفسیر :6  مادّة 
 

ر  در ی گمی تصووم و نامهشوویو  این  مفاد صحیح اجرا  بر نظار  و اجرایی نظام طراحی و مفاد تفسیر مسکو    موارد  شرح

 است.  تخصصی  ها کارگرو   رئی   عه    به  خاص موارد  تشخیص .است  بنیاد  رئی   عه ة برخاص    موارد

 داشووته  را  نامهشوویو   این   یاجرای  واح   عنوانبه  ج    ۀرخانی دب  عملکرد  بر  نظار   یتمسؤول  تخصصی  ها کارگرو   رئی  

   .کن می  ارائه  عالیهی    رئی   و  بنیاد  رئی   به  سالیانه را آن  نتایج و حاضر  نامهشیو   اجرا  عملکرد  گزارش و

 

 اجرا و تصویب  :7  مادّة 
 

 گزین جووا  01/01/1140 توواریخ از پیوسووت جوو ول یوو  و  تبصوور   پوونج   مووادّ   هفت  مق مه   ی   بر  مشتمل  نامهشیو   این 

 دکتوور شووهی  طوورح) علمووی ها مؤسسووه در جوو   تسووهیال  از دانشووگاهی برتوور آموختگوواندانش  منوو  »بهر  نامۀشوویو 

 شود.می(  1400/ 02/ 22/د موّرخ 5/ 62465شمارة )موضوع ابالغیۀ    شهریار (« 

 

 

 ستاری   سورنا 

  جمهور رئیس   فناوری   و   علمی   معاون  

 نخبگان   ی ملّ   بنیاد   رئیس   و 
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 های علمی برتر دانشگاهی در موسسه آموختگان جذب دانش   ت پیوست شیوه نامه تسهیل جدول  

 

 

 توضیحات  امتیاز  حداکثر فعالیت  نوع

های فعالیت

 *  پژوهشی

 (مقاله)هر  امتیاز 50 تا یالمللنیب معتبر ۀینما با ها نشریه در ش   منتشر پژوهشی ها مقاله
 . است 200 برابر ازیامت  ح اکثر

 . شود یارتقاء محاسبه م  نامۀنییآ  یها براساس ضرامقاله ازیامت سهم

 حضور داشته باشن .  SJR ۀیاز نما  2Qو  1Q فهرست در  یبا یالمللنیب  هامقاله

داخلی علم   هاهینشر  در  ش    منتشر   هامقاله فهرست    ی  نما   4Qو    3Qو  برا  SJR  ۀیاز     تنها 

 .گردن ی لحا  م « و »هنر و معمار «ی»علوم انسان  هارشته
 (مقاله)هر  امتیاز 20 تا ی علم ها نشریه در ش   منتشر پژوهشی ها مقاله

 ها به میلیون تومان( مجموع مبلغ طرح× مشارکت /)درص  سهم600 300 یالمللنیب و یملّ یپژوهش  هاطرح  در  همکار

 علمی  کامل کتا  ترجمۀ/  نگارش

 (و هنر و معمار  انسانیعلوم   علوم پایه ها )مخصوص رشته 
 (کتا  هر ازا )به  امتیاز 100 تا

 . است 200 برابر ازیامت  ح اکثر

 . باش  درسیغیرکم  بای  کتا 

  ضرای   براساس  و(  اد یبن   ییت    مورد   یعلم  انتشارا )  ناشر  اعتبار  و  کتا   محتوا   به  توجه  با  امتیاز

 . شود می محاسبه ارتقاء نامۀآیین
   علمی کتا  فصل ترجمۀ/  نگارش

 ها  علوم پایه  علوم انسانی و هنر و معمار ()مخصوص رشته
 ( فصل هر ازا )به  امتیاز 15 تا

 

های  فعالیت 

 آموزشی  

 80 ( آزمون ی )فقط  کارشناسی  سراسر کنکور

  رتبۀ   و  انسانی  علوم  و  تجربی  علوم  فیزی    و  ریاضی   ها گرو    در  1000  از  کمتر  رتبۀبرا  کس   

 . خارجی ها زبان و هنر ها گرو   در 300 از کمتر

    سراسر  کنکور  اول  رتبۀ  معادل  هستن     آموزدانش  ملّی  اد یالمپ   طال  م ال   دارا  که  یانیمتقاض

 .شون یم گرفته نظر در

 ( ینیبال  هارشته ژ ی)و تخصص دورة کل میانگین
(40  ( دکتر  -17×  کل  ا   میانگین  ) حرفه   +))30  ( دکتر  -18×  کل    میانگین 

 (( یتخصص
 مع ل ترازساز هم ضری  احتسا  با

  نخواهن  کس  میانگین کل مقطع دکتر  تخصصی از  ازیامت  محورپژوهش آموختگاندانش

 .کرد 

 شود.امتیاز منفی حاصل از میانگین کل هر ی  از مقاطع تحصیلی لحا  نمی
 تخصصی دکتر  دورة کل میانگین

ارش ((+    یمیانگین کل کارشناس  -  17× )  20((+ )یمیانگین کل کارشناس  -  16× )  15)

 (( یتخصص  میانگین کل دکتر - 18× ) 40)

 50: یتخصص  دکتر ای تخصص  40:  ارش  یکارشناس  30:  احرفه  دکتر و یکارشناس 70   کشور نمونه  دانشجو

 سال ازا  هر نیمامتیاز به 5 20 سابقه ت ری 

 سال ازا  هر نیمامتیاز به 3   15 دستیار  آموزشی اساتی  در دانشگا   

 مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور 

 60 اول

 30 دوم   

 20 سوم 

 فناورانه  یهاتیفعال

 مشارکت سهم  × 350 خوارزمی جشنوار 

 است.  200 برابر ازیامت  ح اکثر

 350 جشنوار  راز  

 مشارکت سهم  × 350 ( ر ابتیها  )بخش فارابی جشنوار 

 × سهم مشارکت 120  ( مسلح)نیروها   فارسی  سلمان جشنوار 

 × سهم مشارکت 60  ایران  آزاد  روبوکاپ المللیبین مسابقا 

 × سهم مشارکت60  )دانشجویی( نانو فناور  ملی مسابقۀ

 70 نانو  فناور  و علوم آموز دانش المپیاد 

 × سهم مشارکت 100   بنیاد  در ش    برگزی   ها اختراع

 مشارکت سهم  × 350 برگزی   جایز  مصطفی 

 50 محور )طرح شهی  بابایی( و برگزی گی در مسابقا  مسئله شرکت

ها  ها  پژوهشی و کاربرد  توسعه فناور  با دستگا طرح در اجرا  همکار 

 بنیان ها  دانشو شرکت اجرایی
 ها به میلیون تومان( مجموع مبلغ طرح× مشارکت /)درص  سهم600 300

 برگزی گی در مسابقا  فناورانه

 ملی

 25 رتبه اول 

 

 15 رتبه دوم 

 10 رتبه سوم 

 المللیبین

 60 رتبه اول 

 40 رتبه دوم 

 25 رتبه سوم 

 هایفعالیت

 فرهنگی- اجتماعی

 ادیبن  ی رآن /یادب / هنر  هانامهو یش  گانیبرگز
امتیاز لحا   30متقاضیان ح اکثر ها  ادبی  هنر  و  رآنی و برا  سایر مخصوص متقاضیان رشته 50 مستع  برتر

 100 سرآم  شود.می

  5   مجوز  دارا تخصصی علمی ها انجمن پیوسته عضویت

  5 فرهنگی دانشجویی -ها  علمیها و انجمنهمکار  با تشکل

 .شود ی م ضر  دوسوم  یضر  در سال  هر  ازا به ت« یفعال انجام خیتار و یآموختگدانش خیتار  ۀنیشیب و درخواست« خی»تار  نیب( ما )تع اد یزمان ۀفاصل به توجه با  یپژوهش تیفعال هر ازیامت* 


