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 سمه تعالیاب

 براي جذب در نهادهاي فناورانه دانشگاهي برتر آموختگاندانش ازي بانيپشت نامةشيوه

 مقدم(هرانيت)طرح شهيد 

 
 مقدمه

مصرو    «دانشرگای   بةترة  آموختگرا  دانر   از پشرتنبان   و شناسرای   نامر  آیرن  » 4 مراد   3و تبصرة    3 مراد   تبصرة   استناد به

 یرد   برا  نام  مركوور و آین  4 ماد « 1- » بند سازياجةای  منظور به و 13/3/1394  نخبگا  در تاریخ امناي بنناد ملّینئت

داشرت یراد شرهند    ه گةامر  بر وه  نامهوهنش  یا ،آموختگا  بةتة دانشگای  در نهادیاي فناوران  وشورجك  دان  حمایت از

 .شده استبه شةح زیة تدوی   ،گكاري شدهنام «مقدمتهةان  شهند طةح»مقدم، با عنوا  تهةان حس  

 

 هاتعريف .1مادة 

 شود:یا م یاي وامل آ یاي اختصاري زیة، جایگزی  عبارتنامه، عنوا در ای  شنوه

 ؛«بنناد مل  نخبگا »جاي  به« مل  بنناد»الف. 

 ؛«وشور یايیة یك از بننادیاي نخبگا  استا »به جاي « بنناد استان » . 

 مردار   صرتت  وه وشور از خارج یا داخل فناوري و پژوی  ، عال آموزش مةاوز از یك یة جاي به«   علم مؤسس». ج

 عرال   شروراي  ایر    وپزشر   آموزش و درما  ،بهداشت وزارت یا فناوري و قاتنتتق علوم، وزارت، به تأیند آ  صادر 

 ؛باشدرسنده  فةینگ  انقال 

 ؛«مل  سازا  بننادمعاو  آینده»جاي  به« سازا معاو  آینده»و  «مل  سازا  بننادمعاونت آینده»جاي  به« سازا معاونت آینده». د

و یراي علرو و فنراوري    پرار  ، مةاورز رشرد  یراي مسرتقة در   شرةوت » یة یك از نهادیای  از قبنلجاي  به« نهاد فناورانه». یر

و « یراي خرال   شرةوت » ،«بننرا  یراي دانر   شرةوت » ،«یرا زایشر  دانشرگاه  دانشرگای  یرا   یاي شةوت» ،«یادیندهشتا 

 وزارتعلمر  و فنراوري ریاسرت جمهروري یرا       معاونت از سويشده ارائهتعاریف بنا بة وه  «صنعت اقتصادي یاي بنگاه»

فنراوري صرورت    دانر  و  یا با متوریتیاي آ فعالنتمعد  و تجارت،  ،و یا وزارت صنعت فناوري و قاتنتتق ،علوم

 پكیةد؛م 

 در ملر   بننراد  امنراي ینئرت  مصرو   «دانشرگای   بةتة آموختگا دان  از پشتنبان  و شناسای  نام آین »به جاي « نامهآین ». و

 ؛13/3/1394 تاریخ

نامره مشرخ    ای  شرنوه  4ماد   4-4در بند  ،وه تةونب آ  «آموختگا  بةتةدان وارگةوه شناسای  »جاي  به« وارگةوه». ز

 شده است؛
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اي و دوترةي حةفره   ،ارشرد وارشناس  ،یاي تتصنل  وارشناس دوره آموختگا دان  از كی یة جاي به« آموختهدان ». ح

یرا وره   یا دانشجویا  ای  دوره یامؤسسه یاي علوم پزش  یاي تخص  و فو  تخص  رشتهو ننز دورهدوتةي تخصص  

 ؛د شدنآموخته خوایدان  ،در سال تتصنل  زما  ثبت درخواست

 ؛«شوندنامه بةگزیده م آموختگان  وه بة اساس ای  شنوهیة یك از دان »به جاي « بةگزیده». ط

یا بننادیاي اسرتان  وره وفن ر  تسرهنل رونرد       مل  بنناد قةاردادیاي واریاب ِ طة  یة یك از شةوت»جاي  به« وارگزار» .ي

 «.گنةندجك  بةگزیدگا  در نهادیاي فناورانه را بة عهده م 

، « فنر  و مهندسر   »، « علوم پزش   و بهداشت»، « علوم پایه»، « علوم انسان »یاي جاي یة یك از زمننهبه«  لنتتص  ننزم» . 

سرازا ، در  رشت  تتصنل  یة یك از متقاضنا ، به تشخن  معاونرت آینرده  وه « ینة و معماري»و « ي و منابع طبنع وشاورز»

 شود.بندي م یا دستهی   از آ 

 

 نحوة انتخاب برگزيدگان. 2مادة 

بة اساس آخةی  مدر  تتصنل ، حرد نصرا    نامه، باید یاي ای  شنوهمندي از پشتنبان آموختگا  بةاي بهةه. دان 2-1

 وةده و توسط وارگةوه بةگزیده شده باشند:زیة را از جدول پنوست وسب 

 امتناز؛ 120وو وارشناس ، دستالف. 

 امتناز؛ 180وو اي، دستارشد و دوتةي حةفهوارشناس   .

 امتناز. 220وو ، دستتخص  و فو  تخص  ،ج. دوتةي تخصص 

یراي  توانند از شةایط دورهتسهنالت، نم مندي از ای  آموختگا  یة دور  تتصنل ، بةاي بهةهدان دانشجویا  و  .1تبصرة 

 تتصنل  قبل  است اده نمایند.

سرازي  ، پس از اعمال ضرةایب یمسرا   یاي تتصنل یة یك از دورهنمةات )معدل( . امتناز حاصل از منانگن  ول 2-2

 گةدد.شود، متاسبه م تعنن  م سازا  معاونت آیندهسوي  وشور وه از علم  یايمؤسسهر  رشته

نمرةات  انرد، امتنراز حاصرل از منرانگن  ورل      مترور طر  شرده   صورت پژوی  یاي تتصنل  وه بهبةاي دوره . 2ة تبصر

 شود.آموختگ  در نظة گةفته نم دان )معدل( 

نامر  ارتقراي مةتبر     ضةیب مةبوط به تعداد و تةتنب نویسندگا  در متاسب  امتناز یة مقاله و وترا ، برة اسراس آیرن     . 2-3

شود. یمچنرن  در متاسرب  امتنراز    تتقنقات و فناوري( متاسبه م  ،ینئت علم  )مصو  وزارت علومعلم  اعضاي 

عالوه بة لتاظ ضةیب مةبوط به تعداد و تةتنب یم ارا ، مدت زما  اجةاي طرةح و مبلرط طرةح     یاي پژویش ، طةح

 شود.ننز در نظة گةفته م 

 شود.م  در یة یمای ، حداوثة به دو مقاله امتناز داده. 2-4
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ارشد، امتناز حداوثة پرن  مقالره و   وارشناس یاي وارشناس  و هدور آموختگا دان  . در متاسب  مجموع امتناز مقاالت2-5

 شود.نظة گةفته م  تةی  امتنازات را بةاي متقاض  دارند، در  دوتةي، حداوثة ده مقاله وه بنشدور آموختگا دان 

 .شرود نظرة گةفتره مر     یافته باشرد، امتنراز در   اي از آ  خاتمهطور وامل یا مةحله وه بهیاي پژویش  . صةفاً بةاي طةح2-6

اند، در صورت موافقت یا رضایت استاد راینمراي متقاضر    یای  وه در دورا  دانشجوی  اجةا شدهضمناً امتناز طةح

 شود.در زما  اجةاي طةح، لتاظ م 

یرای  برا موضروعات    شرود و برةاي وترا    مةتبط با تخص  متقاض  لتاظ مر  یاي علم  یا بةاي وتا . امتناز وتا 2-7

 شود.یا، امتنازي در نظة گةفته نم المسائل و نظایة آ حل ،یایا و آزمو مجموع  پةس 

 سازا  است.با معاونت آینده ،مل  . تعنن  فهةست انتشارات مورد تأیند بنناد2-8

آموختگ  و بنشنن  تاریخ دان »و « تاریخ درخواست»ازاي یة سال فاصل  زمان  بن   امتناز یة فعالنت پژویش ، به. 2-9

 شود.، در ضةیب دوسوم ضة  م «تاریخ انجام فعالنت

ذورة نشرده   پنوست یا در جدول وه عنوا  آ  مل  رویدادیاي نخبگان  مورد تأیند بنناد دریافت  ازسقف امتناز . 2-10

  شود.، تعنن  و در امتنازیاي متقاضنا  لتاظ م مل  بنناداست، بة اساس مقةرات مصو  

، برةاي  «فناورانره و فةینگر    ،پژویشر   ،آموزشر  یراي  سایة فعالنرت »شده در جدول پنوست بةاي ردیف منظور. 2-11

یم اري با نهادیاي ملر  و اسرتان  در راسرتاي رشرد و پنشرةفت       ،الملل مواردي یمچو  وسب جوایز معتبة بن 

گةفته شده وه به دلنل عمومنت نداشت ، در جدول لتاظ نشرده اسرت. امتنراز     یا، در نظةوشور و موارد نظنة آ 

 شود.م  تعنن  سازا معاونت آینده با تشخن ای  ردیف بةاي متقاض ، 
 

  لنتتصر   نر نزم وره   متقاضر   قبلر   لنتتصر  يیرا دوره/ دوره  آمروختگ دانر   ورل   نانگنم از حاصل  من  ازنمتا: 3تبصرة 
   .شود نم لتاظ دارد، يو آخةی  مقطع تتصنل   لنتتص  ننزم با  مت اوت

 

 تسهيالت اعتبارها و .3ة ماد

نظرة ورارگةوه،   مندي از یة یك  از تسهنالت زیة وره برة اسراس    توانند درخواست خود را بةاي بهةهیة یك از بةگزیدگا  م 

 :ارائه نمایند مل  به بنناد ،شدهیاي تعنن مندي از آ  شناخته شده باشند، در فةصتمجاز به بهةه

یرادگنةي  یراي توانمندسرازي شرامل    شرةوت در بةنامره  یراي  درصد از یزینره  75معادل ، اعتبار توانمندي مهارت الف. 

 ؛پس از تاریخ بةگزیدگ  یك سالتا جك  در نهادیاي فناورانه،  بةاي ننازیاي موردمهارت

درصد  75. تسهنالت جك  در نهادیاي فناوران  وشور، از طةیق پةداخت بخش  از وارمزد و حق بنم  بةگزیده تا سقف  

وارگنةند  وي، تا دو سال مایه در نهاد فناوران  بهسازا ، بةاي ط  دور  آزمایش  حداوثة سهبه تشخن  معاونت آینده

 بةگزیدگ ؛ پس از تاریخ
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دو سرال پرس از تراریخ    ترا   ثبرت درخواسرت یرا   در صرورت ازدواج در سرال خورشرندي شرامل زمرا       یدی  ازدواج،  . ج

 ؛بةگزیدگ 

 . وام خةید/ ساخت مس  ، تا سه سال پس از تاریخ بةگزیدگ ؛د

 تا دو سال پس از تاریخ بةگزیدگ . مل ، الت فةینگ  اعالم  از سوي بنناد. سایة تسهنیر

 وند.تعنن  م مل  منزا  یة یك از تسهنالت ای  ماده را رئنس بنناد  .1تبصرة 

 .دنشونم ای  ماده  «د»و «  »افةاد مشغول به تتصنل، مشمول تسهنالت بندیاي  .2تبصرة 

 است. مل  رئنس بنناد با تأیندو اعتبار الزم شةایط وجود منوط به  ،«یر»بند تسهنالت  اعطاي .3ة تبصر

 

 فرايند اجرا .4ة ماد
 

 شود:م  یاي ذیل ط نامه،گامشنوه ای  اجةاي بةاي

 .وندم  اعالم زمان  مشخ   دور بةاي را نامهشنوه تسهنالت ای  از است اده سهمن  ،مل  بنناد رئنس. 4-1

  سرامان  در را خرود  اطالعرات  ،سرازا  معاونرت آینرده   سروي  از شدهتعنن  زمان  یايبازه در ،آموختگا  متقاض دان . 4-2

 .دنون ممندي از تسهنالت، در سامانه ثبت و درخواست خود را بةاي بهة يبارگكار مل  بنناد  اطالعات

ارائه وةده اسرت،   مل  یا مشخ  شود متقاض  اطالعات  خال  واقع را به بننادچنانچه در یة مةحله از بةرس  .1تبصرة 

، مترةوم و عردم   ملر   یراي بننراد  نامه، از سایة تسهنالت و حمایتیاي ای  شنوهعالوه بة متةومنت از پشتنبان 

ملر   صرورت حقروق  ننرز برةاي بننراد       گنةي موضوع بهشود و حق پنم م ربط اعالبه مةاجع ذي ،صداقت وي

 سازا  است.عهد  معاونت آینده مت وظ خواید بود. تشخن  مصادیق مةبوط به ای  بند، بة

 وند.آزمای  م یاي متقاضنا  را بةرس  و راست سازا ، با یم اري بننادیاي استان ، پةوندهمعاونت آینده. 4-3

 سرازا ( بره  به انتخا  معاو  آینده) سازا ندهیآ معاونت حوز  مدیةا  از ی   یا سازا ندهیآ معاو  از متش ل وارگةوه،. 4-4

سرازا  و  )به پنشنهاد معراو  آینرده   نخبگان  یايفعالنت حوز  نظةا صاحب از ت  سه وودست و وارگةوه رئنسعنوا  

 .وندتعنن  م  را بةگزیدگا  متقاضنا ، نهای  امتناز متاسب  و ارزیاب  از پس، (مل  ادموافقت رئنس بنن

فناورانه و فةینگ   ،پژویش  ،یاي آموزش ارتقاي فعالنتچنانچه متقاض  در وارگةوه بةگزیده نشود، در صورت   .2تبصرة 

منردي  سه ماه از اعالم نتنج  وارگةوه، درخواست مجدد خود را بةاي بهةهوو تواند پس از گكشت دستم  ،خود

 .از ای  تسهنالت در سامانه ثبت نماید

 .وندمعةف  م  بةگزیده نظةمدبنناد استان  وارگزارا  و بةگزیدگا  را به از یة یك سازا ، معاونت آینده. 4-5
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یراي  شده و در صورت لزوم با انجام مصاحبه، توانمندي. یة یك از وارگزارا ، با بةرس  سوابق بةگزیدگا  معةف 4-6

صرورت   ننراز را بره  یراي مورد مقایسه و فهةست مهرارت « یاي شغل  نهادیاي فناورانهننازمندي»آنا  را ارزیاب  و با 

 وند.به بةگزیدگا  اعالم م  م تو ،
 

 توانند در یك یا چند زمننهو بة اساس م اد قةارداد، م مل  یا بننادیاي استان  قةارداد با بنناد پس از عقد وارگزارا   .3تبصرة 

 یم اري داشته باشند.مل  با بنناد 
 

یراي آموزشر  را برة اسراس فهةسرت      نامره، دوره ای  شرنوه  3ماد   «الف»بةگزیدگا  در مدت زما  مكوور در بند . 4-7

نامره،  ای  شنوه 3ماد   1تبصة  و  «الف» بند بة اساسشده آ  را تا سقف تعنن گكرانند و یزین  اعالم  وارگزار م 

 ونند.دریافت م مل  از بنناد 

بره مردت سره مراه منعقرد و تصرویة        یم راري آزمایشر   نهاد فناورانه قةاردادي با بةگزیده بةاي  ،معةف  وارگزار با. 4-8

 وند.به وارگزار ارسال م منظور ارائه به بنناد مل ، بهقةارداد را 

 ،وارگنةند  بةگزیده مبن  بة پةداخت حقرو  و حرق بنمر  وي   وارگزار پس از دریافت مستندات از نهاد فناوران  به. 4-9

 دید.ارائه م  مل گزارش  از وضعنت عمل ةد بةگزیده به بنناد 

بة اسراس گرزارش ورارگزار بره     را  ای  شنوه نامه( 3)مطابق بند   ماده  حقو  سه ماه بةگزیده بخش  از مل  بنناد. 4-10

 .وندپةداخت م  نهاد فناورانه

ورارگنةي آزمایشر ،   پرس از پایرا  دور  بره   در صورت جك  بةگزیده در نهاد فناورانه و عقرد قرةارداد برا وي،    .  4-11

 .دیدم گزارش  از عمل ةد فةد بةگزیده به بنناد ارائه  ،در انتهاي سال اولوارگزار 
 

 موارد خاص وتفسير مفاد  .5مادة 

گنرةي در مرواردي وره بره تشرخن       سازا  و تصمنونامه، بة عهد  معاونت آیندهشةح موارد مس وت و ت سنة م اد ای  شنوه

 .شوند، بة عهد  شوراي معاونا  بنناد مل  استم سازا ، موارد خاص شناخته معاونت آینده

 

 ارزيابينظارت و  .6 ةماد

 . وارگزارا ، وفن   نظارت بة عمل ةد نهادیاي فناوران  طة  قةارداد خود را بة عهده دارند.6-1

وارگزارا  استا  خرود را برة عهرده دارنرد و الزم اسرت در ابترداي یرة سرال          . بننادیاي استان ، وفن   نظارت بة عمل ةد6-2

 .سازا  ارسال ونندنامه در استا  خود در سال پن  از آ  را به معاونت آیندهنامه و شنوهگزارش  از اجةاي آین شمس ، 

 یراي شاخ اساس را بة و نتای  آ  نامه نامه و ای  شنوهحُس  اجةاي آین سازا  موفف است سالنانه معاونت آینده. 6-3

 :ارائه وند مل  به رئنس بنناد آ  را زیة، ارزیاب  و گزارش

 ؛آنا یاي تتصنل  و تنوع رشته شدهی شناسا افةاد تعدادالف. 

  ؛ی اعطا التنتسهاز  شدهی شناسا افةاد منديو زما  بهةه زا نم ،نوع . 
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 ؛فةایند شناسای  و اعطاي تسهنالت و سهولت سةعتج. 

 ننازیاي شغل  نهادیاي فناورانه؛تنوع . منزا  تناسب تخص  و مهارت بةگزیدگا  با د

 ؛یاآ جك  بةگزیدگا  در احصاي ننازیاي شغل  نهادیاي فناورانه و . منزا  وارآی  و موفقنت وارگزارا  در یر

 ؛دریافت مند شده از تسهنالت بهةه افةاد تیرضا زا نمو. 

 .وارگنةندهاز دیدگاه نهادیاي به شدهتسهنالت اعطا گكاريو اثة منزا  اثةبخش . ز

 تصويب و اجرا .7ة ماد
رئرنس   بره تصرویب   12/8/1399 تراریخ در  ،جدول پنوسرت  یكو  تبصةه شتی ،هماد تی  ،یك مقدمهمشتمل بة نامه ای  شنوه

آموختگرا  بةترة دانشرگای  از تسرهنالت     مندي دان بهةهنام  شنوه»جایگزی   1/10/1399 خیتار از وو  نخبگا  رسند مل بنناد 

 (25/1/1398د مرور   /50303/5ابالغ  به شرمار   مصو  رئنس بنناد و )« مقدم(جك  در نهادیاي فناورانه )جایز  شهند تهةان 

 .شودم 

 

 سورنا ستاري

 معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري 

 و رئيس بنياد ملي نخبگان
  



 

 9 از 7 صفحه

 مقدمهرانیتمزاياي طرح شهيد مندي از براي بهره فناورانه و فرهنگی ،پژوهشی ،هاي آموزشیجدول امتياز حاصل از فعاليت

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 دورة كارشناسي آموختگاندانش
 هايدوره آموختگاندانش

 ايو دكتري حرفه كارشناسي ارشد

 دكتري هايدوره آموختگاندانش

 تخصص و فوق تخصص ،تخصصي

هاي فعاليت 

 آموزشي

المپيادهاي 

 علمي

 آموزيدانش
 

)صرفاً يك المپياد كه 

بيشترين امتياز را براي فرد 

دارد، در نظر گرفته 

 شود.(مي

 جهاني

 120 150 250 طال 

 100 130 225 نقره 

 80 110 200 برنز

 ملي

 60 90 175 طال 

 40 70 125 نقره 

 30 60 75 برنز

 دانشجويي

 

 با معرفي وزارت علوم 

 100 100 300 اول 

 75 75 200 دوم

 50 50 100 سوم

با معرفي 

وزارت 

 بهداشت 

هاي رتبه

 انفرادي

 100 100 300 طال

 75 75 200 نقره

 50 50 100 برنز

هاي رتبه

 گروهي

 )هر نفر(

 75 75 200 طال

 50 50 150 نقره 

 25 25 75 برنز 

 آزمون سراسري ورود به دانشگاه از دورة تحصيلي متوسطه

 شود.()صرفاً يك آزمون كه بيشترين امتياز را براي فرد دارد، در نظر گرفته مي

 (1001 –/ )رتبه  6

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10  

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20   

 )تا صفر(

 - كارورزي پزشكيپزشكي و داروسازي و آزمون پيشدندان ،جامع علوم پاية پزشكيهاي آزمون
 220 – (20×  رتبه)

 (صفر تا)

 110 – (10×  رتبه)

 (صفر تا)

 50× ميانگين كل(  - 17) 75× ميانگين كل(  - 17) 100× ميانگين كل(  - 17) آموختگي دورة كارشناسيميانگين كل دانش

 40× ميانگين كل(  - 5/17) 60× ميانگين كل(  - 5/17) - آموختگي دورة كارشناسي ارشددانشميانگين كل 

 80× ميانگين كل(  - 17) 120× ميانگين كل(  - 17) - ايآموختگي دورة دكتري حرفهميانگين كل دانش

 50× ميانگين كل(  - 18) - - آموختگي دورة دكتري تخصصيميانگين كل دانش

هاي فعاليت 

 پژوهشي

 مقاالت

شده براي انتشار در هاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 الملليهاي با نماية معتبر بيننشريه

 هاي بسيار معتبردر نشريه

 (Scienceو  Natureاز قبيل )
 ضريب جايگاه نويسنده×  100هر مقاله: 

 نويسندهضريب جايگاه ×  50هر مقاله:  Q1در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  40هر مقاله:  Q2در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  25هر مقاله:  Q3در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  Q4در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  30هر مقاله:  پژوهشي -علمي هاي شده براي انتشار در نشريههاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  ترويجي -هاي علمي شده براي انتشار در نشريههاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

هاي  معتبر علمي )داخلي و شده به صورت سخنراني در همايشهاي ارائهمقاله

 المللي(بين
 ضريب جايگاه نويسنده × 10هر مقاله: 

هاي  معتبر علمي )داخلي و شده به صورت پوستر در همايشهاي ارائهمقاله

 المللي(بين
 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله: 

 ي علميهامؤسسههاي پژوهشي مصوب همكاري در اجراي طرح
 ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح×  50هر طرح: 

 (طرح بدون محدوديت سقف تعداد)

 هاكتاب

 نگارش كتاب كامل علمي

 ضريب جايگاه نويسنده×  100 ملي انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 ساير انتشارات
 ضريب جايگاه نويسنده×  100 اثر برگزيدة كتاب سال حوزه

 ضريب جايگاه نويسنده×  10 ي علميهاساير كتاب

 جايگاه نويسنده ضريب×  20 معتبر علمي  نگارش فصل كتاب

 ترجمة  كتاب كامل علمي
 ضريب جايگاه نويسنده×  25 ملي انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 ضريب جايگاه نويسنده×  5 ساير انتشارات

 هاي مهارتيفعاليت

 20 (سازانمعاونت آيندههاي كارآموزي و كارورزي ويژه )با تأييد برنامهشركت در 

 10 مجموعاً و 5 يك هر (سازانمعاونت آيندهدر مسابقات مهارتي دانشجويي )با تأييد دانشگاه و  برگزيدگي

 )بر اساس ميزان حضور( 15 مجموعاً و 5 يك هر سازان()با تأييد معاونت آينده محور طرح شهيد باباييشركت در مسابقات مسئله

 )بر اساس رتبه( 50 محور طرح شهيد باباييمسئله رويدادهاي رقابتيبرگزيدگي در 

 محور پژوهشي/ فناورانه )طرح شهيد احمدي روشن(هاي مسئلهعضويت در هسته
 100هاي مختلف و مجموع سال 100هر سال 

 )بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و  مدير طرح(

 90سال( و مجموعاٌ ازاي هر نيم)به 30  (سازانمعاونت آينده در دانشگاه )با تأييددستياري فناورانه 

 (با ارائة سوابق بيمه)نهادهاي فناورانه فعاليت در 
دكتري هاي و براي دوره 60براي دورة كارشناسي ارشد  ،30و مجموعاً براي دورة كارشناسي  10هر سه ماه 

 80تخصص و فوق تخصص  ،تخصصي

 ملي در بنيادشده هاي برگزيدهاختراع

 )صرفاً يك مورد كه بيشترين امتياز را براي فرد دارد(

 سهم مشاركت×  150 1اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  100 2اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  60 3اختراع سطح 



 

 9 از 8 صفحه

 مقدمتهرانیمندي از مزاياي طرح شهيد فناورانه و فرهنگی براي بهره ،پژوهشی ،هاي آموزشیادامۀ جدول امتياز حاصل از فعاليت

 عنوان فعاليت 

 حداكثر امتياز

آموختگان دورة دانش

 كارشناسي

 هايدورهآموختگان دانش

 ايكارشناسي ارشد و دكتري حرفه

آموختگان دورة دانش

 دكتري

هاي مورد جشنواره

 ملي تأييد بنياد

 خوارزمي 

 جوان

 آموزيدانش

 مشاركتسهم ×  70 رتبه اول

 سهم مشاركت×  50 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  20 رتبه سوم

 دانشجويي و آزاد

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبه سوم

 الملليبين

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 سهم مشاركت×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم

 رازي

 محقق برگزيده

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

 هاي رقابتي()بخش فارابي

 جوان

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبه سوم

 بزرگسال

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 سهم مشاركت×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم

 سلمان فارسي

 )نيروهاي مسلح(

هاي طرح ،ايهاي سامانهطرح

 علمي و دانشي و محققين

 سهم مشاركت×  120 رتبة اول

 سهم مشاركت×  100 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبة سوم

 سهم مشاركت×  120 فناورانه )طرح برتر(هاي طرح

 شيخ بهايي

 آفريني()فن

 طراحان كسب و كار دانشجويي

 سهم مشاركت×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

 طراحان كسب و كار آزاد

 سهم مشاركت×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

 مسابقات مورد 

 مليتأييد بنياد 

المللي روبوكاپ مسابقات بين

 آزاد ايران

 آموزيدانش

 سهم مشاركت×  35 رتبة اول

 سهم مشاركت×  25 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  15 رتبة سوم

 دانشجويي

 سهم مشاركت×  60 رتبة اول

 سهم مشاركت×  50 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  40 رتبة سوم

 مسابقة ملي فناوري نانو

 )دانشجويي(

 60 رتبة اول تا سوم

 20 هاي چهارم تا دهمرتبه

 آموزي علوم و فناوري نانواالمپياد دانش

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

هاي تخصص مجموعه رقابت

 آوردفن

 كامپيوتر

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

  16 رتبة سوم

 برق

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

 16 رتبة سوم

 مسابقة رياضي دانشجويي كشور

 100 اول

  50 دوم

 25 سوم

 كتاب سال جمهوري اسالمي

 ضريب جايگاه نويسنده×  350 تأليف برگزيده

 ضريب جايگاه نويسنده×  300 تأليف شايستة تقدير

 ضريب جايگاه نويسنده×  175 ترجمة برگزيده

 ضريب جايگاه نويسنده×  150 ترجمة شايستة تقدير

 



 

 9 از 9 صفحه

 مقدمهرانیتمندي از مزاياي طرح شهيد هاي آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی براي بهرهادامۀ جدول امتياز حاصل از فعاليت

 عنوان فعاليت 

 حداكثر امتياز

آموختگان دورة دانش

 كارشناسي

 هايدورهآموختگان دانش

 ايكارشناسي ارشد و دكتري حرفه

هاي آموختگان دورهدانش

تخصص و  ،دكتري تخصصي

 فوق تخصص

 70: مجموعاً و 50: تخصصي دكتري يا تخصص ،40: ارشد كارشناسي ،30: ايحرفه دكتري و كارشناسي دانشجويان نمونة كشوري

برگزيدگان هنري/ 

 ادبي/ قرآني

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي( 100 مستعد برتر

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي( 150 سرآمد

 -هاي علميفعاليت

 اجتماعي و فرهنگي

 اجرايي در دانشگاه -علميهاي در زمينة همكاريهاي دستياري آموزشي يا فعاليت

 ( سازانمعاونت آينده )با تأييد
 45سال( و مجموعاٌ نيمازاي هر )به 15

 20 مجموعاً و 5ازاي هر سال عضويت به ريطهاي علمي تخصصي داراي مجوز از نهادهاي ذيعضويت در هيئت مديرة انجمن

 20و  مجموعاً  5هر سال  هاي علمي دانشجوييدبيري انجمن

 10 مجموعاً و 5 يك هر (سازانمعاونت آينده هاي دانشجويي )با تأييد دانشگاه و هاي فرهنگي و تشكلعضويت در كانون

 50و مجموعاً  10هر يك  (ملي شركت در اردوهاي جهادي )اعزامي از سوي بنياد

 100 سازان(فناورانه و فرهنگي )به تشخيص معاونت آينده ،پژوهشي ،هاي آموزشيساير فعاليت

  


