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 سمه تعالیاب

 دانشگاهی برتر آموختگاندانش از رفاهی ـ فرهنگی هايیبانيپشتشناسایی و  نامةشيوه

 (رهنمون)طرح شهيد 

 

 مقدمه

مصاو    «دانشاگای   برتار  آموختگاا  دانا   از پشاتیبان   و شناساای   نامۀآیین» 4 مادة 3و تبصرة  3 مادة تبصرة استناد به

 4 ماادة  از« 3- »و « 4-الا  » یايبنا   ساازي اجرایا   منظاور  باه  و 13/3/1394در تااری    امناي بنیاد مل  نخبگا ییئت

كارگیري ، حمایت از جذ  و به آموختگا  برتر دانشگای  در مقاطع مختلشناسای  دان  ی ف با نامۀ مذكور وآیین

و رفع بخش  از نیازیاي معیشات  ایان   كشور آموختگا  برتر ایران  در اجتماع دان ا   ارتقاي فرینگ اسالم  نیزو  آنا 

گاذاري  ناا   «رینماو   شاهی   طار  »، با عناوا   دكتر محم عل  رینمو داشت یاد شهی  ه گرام بكه  نامهوهیش نیا ،اجتماع

 شود.م ت وین به شر  زیر  ،ش ه

 

 هاریفتع :1 ةماد

 شود:یا م یاي كامل آ گزین عبارتاختصاري زیر، جاییاي نامه، عنوا در این شیوه

 ؛«نخبگا   مل ادیبن» جايبه« بنیاد. »ال 

 ما ار   صاحت  كه كشور از خارج یا داخل فناوري و پژوی  ، عال آموزش مراكز از یك یر جايبه «علم  مؤسسۀ».  

 عاال   شاوراي  ایا  ، درما  و آموزش پزشای  و به اشت وزارت یا، تحقیقات و فناوري علو  وزارت، به تأیی  آ  صادرة

 ؛باش رسی ه  فرینگ  انقال 

 ؛«بنیاد سازا آین ه معاو » جايبه «سازا آین همعاو  »و « بنیاد سازا آین ه معاونت» جايبه «سازا آین همعاونت ». ج

 تااری   در بنیااد  امنااي ییئات  مصاو   «دانشاگای   برتر آموختگا دان  از پشتیبان  و شناسای  نامۀآیین» جايبه «نامهیینآ»د. 

 ؛13/3/1394

ناماه مشاخ    این شایوه  4مادة  4-4كه تركیب آ ، در بن   «آموختگا  برتركارگروه شناسای  دان »به جاي  «كارگروه» .ای

 ش ه است؛

اي و دكتاري حرفاه   ،ارشا  كارشناس  ،یاي تحصیل  كارشناس دوره آموختگا دان  از كی یر جاي به« آموختهدان »  و.

یا كه یا یا دانشجویا  این دورهمؤسسه یاي علو  پزشی یاي تخص  و فوق تخص  رشتهو نیز دورهدكتري تخصص  

 ؛  ش نآموخته خوایدر سال تحصیل  زما  ثبت درخواست دان 

 ؛«شون نامه برگزی ه م این شیوه كه بر اساس آموختگان یر یك از دان »جاي به« برگزی ه»ز. 
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فنا  و  »، « علاو  پزشای  و به اشات   »، « علاو  پایاه  »، « علاو  انساان   »یااي  جااي یار یاك از زمیناه    به«  لیتحص ۀنیزم» . 

كه رشتۀ تحصیل  یر یك از متقاضیا ، باه تشاخی  معاونات    « ینر و معماري»و « ي و منابع طبیع كشاورز»، «مهن س 

 شود.بن ي م یا دستهسازا ، در یی  از آ آین ه

 

 برگزیدگان انتخاب نحوة :2 ةماد
 

 نصاا   حا   ، لیتحص م ر  نیآخر اساس بر بای  ،نامهشیوه این يیاپشتیبان  از من يبهره براي آموختگا ،دان . 2-1

 :باشن  ش ه برگزی ه كارگروه توسطو  كرده كسب پیوست ج ول از را ریز

 ؛امتیاز 120 كمدست كارشناس ،. ال 

 امتیاز؛ 180  كمدست ،ايحرفه يدكتر و ارش  كارشناس  . 

  .امتیاز 220 كمدست ،تخص  و فوق تخص  ،تخصص  دكتري. ج

 . نشونم  نامهشیوه این یايپشتیبان افراد مشغول به تحصیل، مشمول  :1ة تبصر

یااي  توانن  از شرایط دورهمن ي از این تسهیالت، نم تحصیل ، براي بهرهآموختگا  یر دورة دان دانشجویا  و  :2ة تبصر

 تحصیل  قبل  استفاده نماین .
 

یاي مؤسسها   سازي رشته، پس از اعمال ضرایب یمسا یاي تحصیل یر یك از دوره. امتیاز حاصل از میانگین كل 2-2

 گردد. شود، محاسبه متعیین م سازا  معاونت آین هكشور كه از سوي 
 

آموختگ  در ان ، امتیاز حاصل از میانگین كل دان محور ط  ش هصورت پژوی یاي تحصیل  كه بهبراي دوره :3ة تبصر

 شود.نظر گرفته نم 
 

ناماۀ ارتقااي مرتباۀ    ضریب مربوط به تع اد و ترتیب نویسن گا  در محاسبۀ امتیاز یر مقاله و كتا ، بر اساس آیاین . 2-3

شود. یمچنین در محاسبۀ امتیاز تحقیقات و فناوري( محاسبه م  ،ییئت علم  )مصو  وزارت علو علم  اعضاي 

عالوه بر لحاظ ضریب مربوط به تع اد و ترتیب یمیاارا ، ما ت زماا  اجاراي طار  و مبلا        یاي پژویش ، طر 

 شود.طر  نیز در نظر گرفته م 

 شود.م در یر یمای ، ح اكثر به دو مقاله امتیاز داده . 2-4

كارشناسا  ارشا ، امتیااز حا اكثر پانل مقالاه و       كارشناس  و یاي هدور آموختگا دان  مجموع امتیاز مقاالتمحاسبۀ در . 2-5

 شود.م  نظر گرفته ترین امتیازات را براي متقاض  دارن ، دردانشجویا  دورة دكتري، ح اكثر ده مقاله كه بی 

شود؛ ضامناً  نظر گرفته م  یافته باش ، امتیاز درخاتمه اي از آ طور كامل یا مرحلهبهه یاي پژویش  ك. صرفاً براي طر 2-6

ان ، در صورت موافقات یاا رضاایت اساتاد راینمااي متقاضا  در       یای  كه در دورا  دانشجوی  اجرا ش هامتیاز طر 

 شود.زما  اجراي طر ، لحاظ م 

یاای  باا موضاوعات    شاود و باراي كتاا    ا تخص  متقاض  لحااظ ما   یاي علم  مرتبط بیا براي كتا . امتیاز كتا 2-7

 شود.یا، امتیازي در نظر گرفته نم المسائل و نظایر آ حل ،یایا و آزمو مجموعۀ پرس 
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 سازا  است.. تعیین فهرست انتشارات مورد تأیی  بنیاد با معاونت آین ه2-8

آموختگ  و تاری  بیشینۀ تاری  دان »و « تاری  درخواست»فاصلۀ زمان  بین ازاي یر سال امتیاز یر فعالیت پژویش ، به. 2-9

 شود.، در ضریب دوسو  ضر  م «انجا  فعالیت

ذكار نشا ه   پیوسات  یاا در جا ول   روی ادیاي نخبگان  مورد تأیی  بنیاد مل  كاه عناوا  آ    دریافت  ازسق  امتیاز . 2-10

  شود.بر اساس مقررات مصو  بنیاد مل ، تعیین و در امتیازیاي متقاضیا  لحاظ م  است،

، باراي  «فناوراناه و فرینگا    ،پژویشا   ،آموزشا  یااي  ساایر فعالیات  »ش ه در ج ول پیوست براي ردی  منظور. 2-11

یمیاري با نهادیاي ملا  و اساتان  در راساتاي رشا  و پیشارفت       ،الملل مواردي یمچو  كسب جوایز معتبر بین

گرفته ش ه كه به دلیل عمومیت ن اشتن، در ج ول لحاظ نشا ه اسات. امتیااز     یا، در نظركشور و موارد نظیر آ 

 شود.م  تعیین سازا معاونت آین ه با تشخی این ردی  براي متقاض ، 
 

  لیتحصا  ۀنا یزم كاه   متقاضا   قبل  لیتحص يیادوره/ دوره  آموختگدان  كل نیانگیم از حاصل  منف ازیمتا: 4تبصرة 
   .شود نم لحاظ دارد، يو آخرین مقطع تحصیل   لیتحص ۀنیزم با  متفاوت

 
 تسهيالت اعتبارها و :3ة ماد

 

منا ي از یار یاك  از تساهیالت زیار كاه بار اسااس نظار          توانن  درخواست خاود را باراي بهاره   یر یك از برگزی گا  م 

 :به بنیاد ارائه نماین ش ه یاي تعییندر فرصتمن ي از آ  شناخته ش ه باشن ، كارگروه، مجاز به بهره

یااي  نیاز براي جاذ  در دساتگاه  یاي موردمهارت یاي یادگیريزینهدرص  از ی 75اعتبار توانمن ي شغل ، معادل . ال 

 دولت  یا نهادیاي عموم ، تا یك سال پس از تاری  برگزی گ ؛

 ؛، تا سه سال پس از تاری  برگزی گ ساخت مسین / وا  خری . 

دو سااال پااس از تاااری   سااال خورشاای ي شااامل زمااا  ثباات درخواساات یااا تااا ی یااۀ ازدواج، در صااورت ازدواج در . ج

 برگزی گ ؛

 باه منظاور  ، كنن ه در خصوص وضعیت فرد از بنیاداستعال  نهادیاي عموم  یادولت   يیادستگاه یر یك از. معرف  به د

 ، تاا دو باالدسات  باه آ   نهادیااي   ابالغ  از سويیا یا نهاد و  ش ه در دستگاه گرفته نظر از مزایاي در ويمن ي بهره

 سال پس از تاری  برگزی گ ؛

یاا، بار اسااس    ابه آ سافریاي زیاارت  و مشا    ،از قبیال وا  اضاطراري   یالت فرینگ  اعالم  از ساوي بنیااد  سایر تسه. یا

 ز تاری  برگزی گ .تا دو سال پس ا مقررات بنیاد،
 

 كن .میزا  یر یك از تسهیالت این ماده را رئیس بنیاد تعیین م  :1ة تبصر

یاا نهااد    دساتگاه  ازیا موردن  مهاارت آموزشا  و   يیاا دوره گذرانا    به منوط ،«د» بن  التیتسه از يمن بهره :2 ةتبصر

 خصاوص  نیا ا در ادیا بن كه است  كارگزاراناعالم  از سوي  ای و (دستگاه  یتشخ بهبرگزی ه ) استخ ا   متقاض

 .كن  م  معرف
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 و اعتبار الز  با تأیی  رئیس بنیاد است. ، منوط به وجود شرایط«یا»اعطاي تسهیالت بن   :3 ةتبصر

 

 فرایند اجرا :4ة ماد
 

 شود:م  یاي ذیل ط نامه،گا شیوه این اجراي براي

 .كن م  اعال  زمان  مشخ  ةدور براي را نامهشیوه اینتسهیالت  از استفاده سهمیۀ ،بنیاد رئیس. 4-1

 ۀساامان  در را خاود  اطالعاات  ،ساازا  معاونات آینا ه   سوي از ش هتعیین زمان  یايبازه در ،آموختگا  متقاض دان . 4-2

 . نكن ممن ي از تسهیالت، در سامانه ثبت و درخواست خود را براي بهر يبارگذار بنیاد  اطالعات
 

بنیااد ارائاه كارده اسات،      یا مشخ  شود متقاض  اطالعات  خالف واقع را باه چنانچه در یر مرحله از بررس  :1ة تبصر

یااي بنیااد محارو  و عا       ، از ساایر تساهیالت و حمایات   ناماه یاي این شایوه عالوه بر محرومیت از پشتیبان 

صورت حقاوق  نیاز باراي بنیااد ملا        گیري موضوع بهشود و حق پی  م ربط اعالص اقت وي به مراجع ذي

 سازا  است.بر عه ة معاونت آین ه، مصادیق مربوط به این بن  تشخی محفوظ خوای  بود. 
 

 .كن آزمای  م یاي متقاضیا  را بررس  و راست سازا ، با یمیاري بنیادیاي نخبگا  استان ، پرون همعاونت آین ه. 4-3

ساازا (  به انتخاا  معااو  آینا ه   ) سازا ن هیآ معاونت حوزة م یرا  از یی  یا سازا ن هیآ معاو  از متشیل كارگروه،. 4-4

سازا  و )به پیشنهاد معاو  آین ه نخبگان  یايفعالیت حوزة نظرا صاحب از تن سه كمدست و كارگروه رئیسعنوا  به

 .كن تعیین م  را برگزی گا  متقاضیا ، نهای  امتیاز محاسبۀ و ارزیاب  از پس، اد(موافقت رئیس بنی
 

فناوراناه و   ،پژویشا   ،یااي آموزشا   كارگروه برگزیا ه نشاود، در صاورت ارتقااي فعالیات      چنانچه متقاض  در : 2تبصرة 

سه ماه از اعال  نتیجۀ كارگروه، درخواست مج د خود را براي كم توان  پس از گذشت دستفرینگ  خود، م 

  .من ي از این تسهیالت در سامانه ثبت نمای بهره
 

مفااد  و بر اسااس   یاسایر نهادبه طور مستقیم یا از طریق  ،استان  نخبگا  بنیادیايسازا ، با یمیاري معاونت آین ه. 4-5

  .نكم  پشتیبان برگزی گا  از ، نامهاین شیوه

 

 تفسير مفاد و موارد خاص: 5مادة 
 

كه  يگیري در مواردسازا  و تشخی  و تصمیمبر عه ة معاونت آین ه ،نامهشر  موارد مسیوت و تفسیر مفاد این شیوه

 .بر عه ة شوراي معاونا  بنیاد مل  است شون ،سازا ، موارد خاص شناخته م به تشخی  معاونت آین ه

 

 ارزیابینظارت و  :6 ةماد
 

زیار،   یايشاخ اساس را بر و نتایل آ  نامه نامه و این شیوهحُسن اجراي آیینسازا  موظ  است سالیانه معاونت آین ه

 :به رئیس بنیاد ارائه كن  آ  را ارزیاب  و گزارش

 ؛آنا یاي تحصیل  و تنوع رشته ش هی شناسا افراد تع اد. 6-1
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  ؛ی اعطا التیتسهاز  ش هی شناسا افراد من يو زما  بهره زا یم ،نوع. 6-2

 ؛فراین  شناسای  و اعطاي تسهیالت و سهولت . سرعت6-3

 ؛دریافت  ش ه از تسهیالت ن مبهره افراد تیرضا زا یم. 6-4

 ش ه.تسهیالت اعطا گذاريو اثر میزا  اثربخش . 6-5

 

 تصویب و اجرا :7ة ماد
 

باه تصاویب    15/6/1399 در تااری   ،جا ول پیوسات   یاك  و تبصره یشت ،هماد تیف ،یك مق مهمشتمل بر  ،نامهاین شیوه

« دانشاگای  آموختگاا  برتار   دانا  حمایات از  ناماۀ  شیوه»جایگزین  1/9/1399  یتار از وو  نخبگا  رسی  مل رئیس بنیاد 

 .شودم و اجرای   (27/1/1398د مورخ /50372/5ابالغ  به شمارة )

 

 سورنا ستاري

 معاون علمی و فناوري رئيس جمهوري

  و رئيس بنياد ملی نخبگان
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 طرح شهيد رهنمونهاي مندي از پشتيبانیبراي بهره فناورانه و فرهنگی ،پژوهشی ،هاي آموزشیجدول امتياز حاصل از فعاليت

 عنوان فعاليت
 حداكثر امتياز

دورة  آموختگاندانش

 كارشناسی

 هايدوره آموختگاندانش

 ايو دكتري حرفه كارشناسی ارشد

دورة  آموختگاندانش

 دكتري

 هاي آموزشیفعاليت

المپيادهاي 

 علمی

 آموزيدان 

 

)صرفاً یك المپیاد كه بیشترین امتیاز 

نظر گرفته را براي فرد دارد، در 

 شود.(م 

 جهان 

 120 150 250 طال

 100 130 225 نقره

 80 110 200 برنز

 مل 

 60 90 175 طال

 40 70 125 نقره

 30 60 75 برنز

 دانشجوی 

 

 با معرف  وزارت علو 

 100 100 300 اول

 75 75 200 دو 

 50 50 100 سو 

با معرف  

وزارت 

 به اشت

 یاي انفراديرتبه

 100 100 300 طال

 75 75 200 نقره

 50 50 100 برنز

 یاي گروی رتبه

 )یر نفر(

 75 75 200 طال

 50 50 150 نقره

 25 25 75 برنز

 آزمو  سراسري ورود به دانشگاه از دورة تحصیل  متوسطه

 شود.(براي فرد دارد، در نظر گرفته م )صرفاً یك آزمو  كه بیشترین امتیاز را 

 (1001 –/ )رتبه  6

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20

 )تا صفر(

 - كارورزي پزشی پزشی  و داروسازي و آزمو  پی دن ا  ،یاي جامع علو  پایۀ پزشی آزمو 
 220 – 20×  رتبه

 (صفر تا)

 110 – 10×  رتبه

 (صفر تا)

 50× میانگین كل(  - 17) 75× میانگین كل(  - 17) 100× میانگین كل(  - 17) آموختگ  دورة كارشناس میانگین كل دان 

 40× میانگین كل(  - 5/17) 60× میانگین كل(  - 5/17) - آموختگ  دورة كارشناس  ارش میانگین كل دان 

 80× میانگین كل(  - 17) 120× میانگین كل(  - 17) - ايآموختگ  دورة دكتري حرفهمیانگین كل دان 

 50× میانگین كل(  - 18) - - آموختگ  دورة دكتري تخصص میانگین كل دان 

 هاي پژوهشیفعاليت

 مقاالت

یاي با ش ه براي انتشار در نشریهیاي منتشرش ه/ پذیرفتهمقاله

 الملل نمایۀ معتبر بین

 یاي بسیار معتبردر نشریه

 (Scienceو  Natureاز قبیل )
 ضریب جایگاه نویسن ه×  100یر مقاله: 

 ضریب جایگاه نویسن ه×  50یر مقاله:  Q1در نشریۀ داراي رتبۀ 

 ضریب جایگاه نویسن ه×  40یر مقاله:  Q2در نشریۀ داراي رتبۀ 

 ضریب جایگاه نویسن ه×  25یر مقاله:  Q3در نشریۀ داراي رتبۀ 

 ضریب جایگاه نویسن ه×  5یر مقاله:  Q4در نشریۀ داراي رتبۀ 

 ضریب جایگاه نویسن ه×  30یر مقاله:  پژویش  -یاي علم  ش ه براي انتشار در نشریهیاي منتشرش ه/ پذیرفتهمقاله

 ضریب جایگاه نویسن ه×  5یر مقاله:  ترویج  -یاي علم  ش ه براي انتشار در نشریهیاي منتشرش ه/ پذیرفتهمقاله

 ضریب جایگاه نویسن ه×  10یر مقاله:  الملل (یاي  معتبر علم  )داخل  و بینش ه به صورت سخنران  در یمای یاي ارائهمقاله

 ضریب جایگاه نویسن ه×  5یر مقاله:  الملل (یاي  معتبر علم  )داخل  و بینش ه به صورت پوستر در یمای یاي ارائهمقاله

 ضریب جایگاه یمیار و مبل  طر ×  50یر طر :  یایاي پژویش  مصو  مؤسسهیمیاري در اجراي طر 

 هاكتاب

 نگارش كتا  كامل علم 

 ضریب جایگاه نویسن ه×  100 انتشارت علم  مورد تأیی  بنیاد

 سایر انتشارات
 ضریب جایگاه نویسن ه×  100 حوزهاثر برگزی ة كتا  سال 

 ضریب جایگاه نویسن ه×  10 ي علم یاكتا  سایر

 ضریب جایگاه نویسن ه×  20 معتبر علم  نگارش فصل كتا 

 ترجمۀ  كتا  كامل علم 
 ضریب جایگاه نویسن ه×  25 انتشارت علم  مورد تأیی  بنیاد

 ضریب جایگاه نویسن ه×  5 سایر انتشارات

 70: مجموعاً و 50: تخصص  دكتري یا تخص  ،40: ارش  كارشناس  ،30: ايحرفه دكتري و كارشناس  دانشجویا  نمونۀ كشوري

برگزیدگان هنري/ ادبی/ 

 قرآنی

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد مل ( 100 مستع  برتر

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد مل ( 150 سرآم 

-هاي علمیفعاليت

 اجتماعی و فرهنگی

 اجرای  یا فناورانه در دانشگاه )با تأیی  بنیاد(-یاي علم فعالیت ،آموزش دستیاري 
یاي تخص  یا دكتري آموختگا  دورهبراي دان  90آموختگا  دورة كارشناس  ارش  و براي دان  30 مجموعاٌ وسال( ازاي یر نیم)به 15

 تخصص 

 احم ي روشن( محور پژویش / فناورانه )طر  شهی یاي مسئلهعضویت در یسته
 100یاي مختل  و مجموع سال 100یر سال 

 )بر اساس نظر دریافت  از مسئول یسته و  م یر طر (

 20 مجموعاً و 5ازاي یر سال عضویت به ریطیاي علم  تخصص  داراي مجوز از نهادیاي ذيعضویت در ییئت م یرة انجمن

 20مجموعاً و   5یر سال  یاي علم  دانشجوی دبیري انجمن

 10 مجموعاً و 5 یك یر یاي دانشجوی  )با تأیی  دانشگاه و بنیاد(یاي فرینگ  و تشیلعضویت در كانو 

 50و مجموعاً  10یر یك  شركت در اردویاي جهادي )اعزام  از سوي بنیاد(

  



 

 7 از 7 صفحه

 طرح شهيد رهنمونهاي مندي از پشتيبانیبراي بهره فناورانه و فرهنگی ،پژوهشی ،هاي آموزشیادامة جدول امتياز حاصل از فعاليت

 عنوان فعاليت
 حداكثر امتياز

آموختگان دورة دانش

 كارشناسی

 هايدورهآموختگان دانش

 ايكارشناسی ارشد و دكتري حرفه

آموختگان دورة دانش

 دكتري

هاي مورد تأیيد جشنواره

 بنياد ملی

 خوارزم 

 جوا 

 آموزيدان 

 سهم مشاركت×  70 رتبه اول

 سهم مشاركت×  50 رتبه دو 

 سهم مشاركت×  20 رتبه سو 

 دانشجوی  و آزاد

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دو 

 سهم مشاركت×  80 رتبه سو 

 الملل بین

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 سهم مشاركت×  300 رتبه دو 

 سهم مشاركت×  250 سو  رتبه

 رازي

 محقق برگزی ه

 350 رتبه اول

 300 رتبه دو 

 250 رتبه سو 

 120 محقق جوا 

 100 محقق دانشجو

 یاي رقابت ()بخ  فاراب 

 جوا 

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دو 

 سهم مشاركت×  80 رتبه سو 

 بزرگسال

 سهم مشاركت×  350 اول رتبه

 سهم مشاركت×  300 رتبه دو 

 سهم مشاركت×  250 رتبه سو 

 سلما  فارس 

 )نیرویاي مسلح(

یاي علم  و دانش  و طر  ،ايیاي سامانهطر 

 محققین

 سهم مشاركت×  120 رتبۀ اول

 سهم مشاركت×  100 رتبۀ دو 

 سهم مشاركت×  80 رتبۀ سو 

 سهم مشاركت×  120 فناورانه )طر  برتر(یاي طر 

 شی  بهای 

 آفرین ()فن

 طراحا  كسب و كار دانشجوی 

 سهم مشاركت×  36 رتبۀ اول

 سهم مشاركت×  30 رتبۀ دو 

 سهم مشاركت×  24 رتبۀ سو 

 طراحا  كسب و كار آزاد

 سهم مشاركت×  36 رتبۀ اول

 سهم مشاركت×  30 رتبۀ دو 

 سهم مشاركت×  24 رتبۀ سو 

مسابقات مورد تأیيد بنياد 

 ملی

الملل  روبوكاپ آزاد مسابقات بین

 ایرا 

 آموزيدان 

 سهم مشاركت×  35 رتبۀ اول

 سهم مشاركت×  25 رتبۀ دو 

 سهم مشاركت×  15 رتبۀ سو 

 دانشجوی 

 سهم مشاركت×  60 رتبۀ اول

 سهم مشاركت×  50 رتبۀ دو 

 سهم مشاركت×  40 رتبۀ سو 

 مسابقۀ مل  فناوري نانو

 )دانشجوی (

 60 رتبۀ اول تا سو 

 20 یاي چهار  تا دیمرتبه

 آموزي علو  و فناوري نانواالمپیاد دان 

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

 آوردیاي تخص  فنمجموعه رقابت

 كامپیوتر

 24 رتبۀ اول

 20 رتبۀ دو 

 16 سو  رتبۀ

 برق

 24 رتبۀ اول

 20 رتبۀ دو 

 16 رتبۀ سو 

 مسابقۀ ریاض  دانشجوی  كشور

 100 اول

 50 دو 

 25 سو 

 كتا  سال جمهوري اسالم 

 سهم مشاركت×  350 تألی  برگزی ه

 سهم مشاركت×  300 تألی  شایستۀ تق یر

 سهم مشاركت×  175 ترجمۀ برگزی ه

 سهم مشاركت×  150 شایستۀ تق یرترجمۀ 

 ش ه در بنیاد مل یاي برگزی هاختراع

 سهم مشاركت×  100 1اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  60 2اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  30 3اختراع سطح 

 25 یا و موارد مشابه، با ارائۀ سوابق بیمهیا، ان یشی هفعالیت در نهادیاي فناورانه، پژویشی ه

 100 سازا (فناورانه و فرینگ  )به تشخی  معاونت آین ه ،پژویش  ،یاي آموزش فعالیت سایر

 


