
 

 8 از 1 صفحه

 سمه تعالیاب

 بنيانکارهاي دانشوایجاد کسب براي برتر آموختگاندانش ازي بانيپشت نامةشيوه

 رضوي()طرح شهيد 

 

 مقدمه

 «سند راهبردی کشورر در امورر نخبنوان   »( جامعههای نخبه در افراد و گروهسازی برای اثرگذاری )زمینه 3راهبرد کالن بر اساس 

 نامو  آيوی  »  4 موادة  4و  3 هوای هو تبصور  3 مادة تبصرة استناد بهو  11/7/1391در تاريخ  مصرب شررای عالي انقالب فرهنني

 هدف با و 13/3/1394امنای بنیاد ملي نخبنان در تاريخ هیئتمصرب  «دانشناهي برتر آمرختناندانش از پشتیباني و شناسايي

داشوت يواد   ه گراموي بو کوه   نامهرهیش  يا ،بنیان کشرربرم دانشدر زيست آمرختنان برتراشتغال و اثرگذاری دانش حمايت از

 .تدوي  شده است ،گذاری شدهنام «رضری شهید طرح»، با عنران رضری سیدمحمدتقيشهید 

 ها. تعریف1مادة 

 شرد:ها ميهای کامل آنجاينزي  عبارتهای اختصاری زير، نامه، عنراندر اي  شیره

 ؛«بنیاد ملي نخبنان»جای به« بنیاد»الف. 

 مودار   صوحت  کوه  کشورر  از خوار   يوا  داخول  فناوری و پژوهش ،يعال آمرزش مراکز از يك هر جایبه« همؤسس»ب. 

 عوالي  شررای اي ي وپزشک آمرزش و درمان ،بهداشت وزارت يا فناوری و قاتیتحق ،علرم وزارت، به تأيید آن صادرة

 ؛باشدرسیده  فرهنني انقالب

 ؛«سازان بنیادمعاون آينده»جای به« سازانمعاون آينده»و  «سازان بنیادمعاونت آينده»جای هب« سازانمعاونت آينده» . 

 تواريخ  در بنیاد امنایهیئت مصرب «دانشناهي برتر آمرختناندانش از پشتیباني و شناسايي نام آيی »به جای « نامهآيی ». د

 ؛13/3/1394

نامه مشوخ   اي  شیره 4مادة  4و4که ترکیب آن، در بند  «آمرختنان برترکارگروه شناسايي دانش»جای به« کارگروه» .هو

 شده است؛

ای و دکتوری حرفوه   ،ارشود کارشناسوي  ،های تحصویلي کارشناسوي  دوره آمرختناندانش از كي هر» جایبه« آمرختهدانش». و

ها کوه  ها يا دانشجريان اي  دورههای علرم پزشکي مؤسسههای تخص  و فرق تخص  رشتهدکتری تخصصي و نیز دوره

 ؛«د شدنآمرخته خراهدانش ،در سال تحصیلي زمان ثبت درخراست

 ؛«شرنده مينامه برگزيداي  شیره 2آمرختنان که بر اساس مادة هر يك از دانش»به جای « برگزيده» . ز

بنیاد  محررهای دانشجريي مسئلههتنام  حمايت از هسهای دانشجريي که بر اساس شیرههر يك از هسته»به جای « فناورهست  ». ح

گروهي »يا  «اندرسانده طرح به اتمام ةاند و کار خرد را در يك دور)طرح شهید احمدی روش ( شکل گرفته ملي نخبنان
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ايو    2ة مواد از برگزيودگان   ،آناعضای  از سرم دوآمرختنان که حداقل دانشجريان يا دانشنفره متشکل از  3حداقل 

 ؛«باشندنامه شیره

  ؛«شرندپذيرفته مينامه هايي که بر اساس اي  شیرههر يك از پیشنهاده» به جای« پیشنهاده». ط

 از سوری شوده  هوای اراهوه  ارزيوابي پیشونهاده  بورای   نهادهای تخصصي کوه از طورف بنیواد   هر يك از »جای به« کارگزار».ی

 «.شرندتعیی  مي ،برگزيدگان

 گانبرگزید . نحوة انتخاب2مادة 

که واجد حداقل يکوي از   متقاضیانياز میان نامه، اي  شیره 4مادة  1و4شده در بند   تعیی تا سقف سهمیسازان، معاونت آينده

 اند، تعودادی را منظرر بررسي به بنیاد اراهه کردهبهو پیشنهادة خرد را  باشندبرده و ترسط کارگروه برگزيده شده شرايط زير 

 کند:مي نامه انتخابشیرهاي   هایپشتیبانيمندی از بهرهبرای 

ی هاامتیاز آن از مجمرع فعالیت 60که حداقل اساس آخري  مدر  تحصیلي، حد نصاب زير را آمرختناني که بر دانش .1و2

؛ و آوردهای تخصصي ف مجمرعه رقابت ،بهايي )کارآفريني(، سلمان فارسي )نیروهای مسلح(های شیخجشنراره ؛مهارتي

 باشند: از جدول پیرست کسب کرده ،باشد های برگزيدة بنیاداختراع

 امتیاز؛ 140کارشناسي، الف. 

 امتیاز؛ 200ای، کارشناسي ارشد و دکتری حرفه ب.

 امتیاز. 250فرق تخص ، ، تخص  و  . دکتری تخصصي

 فناورانه نهادهای در ذبج آمرختنان برتر دانشناهي برایاز دانشپشتیباني  شیره نام» بر اساسآمرختناني که . دانش2و2

يکوي از   بوا برگزيوده و حوداقل يوك سوال     « 12/8/1399مصرب رهوی  بنیواد در تواريخ     ،)طرح شهید تهراني مقدم(

 د.نداشته باش (فناورانه نهاد به تأيیدمرفق ) همکاری ،  مذکررنامشیره نهادهای فناوران  مد نظر

 ؛هوای مهوارتي  امتیاز از مجمرع فعالیت 60حداقل برگزيده و ، های زيرنامهبر اساس  يکي از شیرهآمرختناني که دانش .3و2

؛ و آوردهوای تخصصوي فو    مجمرعوه رقابوت   ،بهايي )کارآفريني(، سولمان فارسوي )نیروهوای مسولح(    شیخ هایجشنراره

 :باشند جدول پیرست را کسب کرده های برگزيدة بنیاداختراع

، «ی )طورح شوهید رموران(   دورة پسوادکتر  التیاز تسوه  دانشوناهي  برتور  آمرختناندانش مندیبهره نام شیره»الف. 

 ،10/12/1398مصرب رهی  بنیاد در تاريخ 

، «(رهنمورن )طرح شوهید   دانشناهي برتر آمرختناندانشرفاهي از  وهای فرهنني  شناسايي و پشتیبانينام  شیره»ب. 

 .15/6/1399مصرب رهی  بنیاد در تاريخ 

وی در  شودة کسوب کوه امتیواز   طرح شهید احمدی روش  های دانشجريي هر يك از دورههای هستهاعضای هر يك از  .4و2

   حاضر در آن دوره باالتر باشد. از مترسط امتیازات افراد ،طرح شهید احمدی روش 
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 . اعتبارها و تسهيالت3مادة 

 :شرندمند بهره زيرتسهیالت  از ترانندمي برگزيدگانهر يك از . 1و3

هوای يوادگیری   درصود از هزينوه   75وکوار، معوادل   انودازی کسوب  راه ترانمنودی  یسازی يا ارتقوا الف. اعتبار ترانمند

 مراکوز ترسوط  کوه   يهاياز طريق شرکت در دوره بنیانوکار دانشاندازی کسبمررد نیاز برای راههای مهارت

 ؛، تا يك سال پ  از تاريخ برگزيدگيشرندمي برگزار مررد تأيید بنیاد

 ؛. وام خريد/ ساخت مسک ، تا سه سال پ  از تاريخ برگزيدگيب

شوامل زموان ثبوت درخراسوت يوا توا دو سوال پو  از تواريخ          هدي  ازدوا ، در صررت ازدوا  در سال خررشیدی  .  

 .برگزيدگي

تا دو سوال پو    پذيرفته شرد،  4 شده در مادة ها بر اساس فرايند اجرايي ذکرآن ةکه پیشنهاد های فناوريك از هستههر  . 2و3

 :شرندمند بهره زيرتسهیالت  از ترانندمياز تاريخ پذيرش پیشنهاده 

 ؛ بالعرض . حمايت مالي اولی الف

 به مدت يك سال؛ ،استقرار( مکان. امکانات دفتری )ب

ظورف مودت   سی  شرکت و جذب سرمايه تأ در صررت ،حمايت مالي بالعرض به صررت پلکاني در دو نربت.  

 .ناظرکارگزار يیدتأو  پذيرش پیشنهادهسه سال پ  از تاريخ 

 کند.تعیی  ميسازان و میزان دقیق آن را معاونت آيندههر يك از تسهیالت اي  ماده را رهی  بنیاد  سقف .1تبصرة 

افوراد  ، منرط به عدم استفاده از آنها در ساير تسهیالت بنیواد اسوت. عوالوه بور ايو ،      1و3مندی از تسهیالت بند بهره .2تبصرة 

  شرند.نمي 1و3بند « ب»مشغرل به تحصیل، مشمرل تسهیالت بخش 

 شرد.ها مشغرل به تحصیل است، اعطا نميهايي که مديرعامل آنبه شرکتاي  ماده،  2و3 تسهیالت بند .3تبصرة 

موديرة  ضوای هیئوت  الزم اسوت حوداقل دو سورم از اع   ايو  مواده،    2وو 3بند «  »بخش مندی از تسهیالت بهره برای .4 ةتبصر

 .باشند 2 ةماد ةبرگزيدس  شرکت، مؤ

 شرند.نامه ميهای اي  شیرهمشمرل پشتیباني ، فقط يك بارهای فناورو هسته برگزيدگانهر يك از  .5 تبصرة

 

 فرایند اجرا .4ة ماد

 شرد:مي های ذيل طينامه،گامشیره اي  اجرای برای

 ةدور بورای  را لغ حمايوت اشامل سقف تعداد و سوقف مبو   ،3 ةاعتبارات و تسهیالت ماد از مندیبهره سهمی  بنیاد، رهی  .1و4

 .کندمي اعالم زماني مشخ 

  سوامان  در را خورد  اطالعوات  ،سوازان معاونوت آينوده   سوری  از شوده تعیوی   زمواني  هوای بوازه  در ،آمرختنان متقاضيدانش .2و4

 .دنکنيممندی از تسهیالت در سامانه ثبت هو درخراست خرد را برای بهر یبارگذار بنیاد ياطالعات
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ها مشخ  شرد متقاضي اطالعاتي خالف واقع را به بنیاد اراهه کرده اسوت، عوالوه   رنانچه در هر مرحله از بررسي .1تبصرة 

های بنیاد محروم و عودم صوداقت وی بوه    نامه، از ساير تسهیالت و حمايتهای اي  شیرهبر محرومیت از پشتیباني

قورقي نیوز بورای بنیواد محفوره خراهود بورد.        صررت حگیری مرضرع بهشرد و حق پيربط، اعالم ميمراجع ذی

 سازان است.تشخی  مصاديق مربرط به اي  بند، بر عهدة معاونت آينده
 

 کند.آزمايي ميهای متقاضیان را بررسي و راستيسازان با همکاری بنیادهای نخبنان استاني، پروندهمعاونت آينده .3و4
 

بوه انتخواب معواون    ) سوازان نوده يآ معاونت حرزة مديران از يکي، )رهی  کارگروه( سازانندهيآ معاون از متشکل کارگروه،. 4و4

)به پیشونهاد معواون    نخبناني هایفعالیت حرزة نظرانصاحب از ت  سه حداقل و کارگروه رهی  نايبعنران سازان( بهآينده

 .کندتعیی  مي را برگزيدگان متقاضیان، امتیاز نهايي محاسب  و ارزيابي از پ سازان و مرافقت رهی  بنیاد(، آينده
 

فناورانوه و فرهننوي    ،پژوهشوي  ،های آمرزشوي رنانچه متقاضي در کارگروه برگزيده نشرد، در صررت ارتقای فعالیت .2تبصرة 

مندی از اي  سه ماه از اعالم نتیج  کارگروه، درخراست مجدد خرد را برای بهره حداقلتراند پ  از گذشت خرد، مي

  .تسهیالت، در سامانه ثبت نمايد
 

 ياطالعوات   سامان در را خرد ةپیشنهاد ،سازانمعاونت آينده سری از شدهتعیی  زماني هایبازه در ،های فناورهستههر يك از  .5و4

 .دنکنيممندی از تسهیالت در سامانه ثبت هو درخراست خرد را برای بهر یبارگذار بنیاد
 

نود و در صوررت رد   ناراهوه ک ارزيوابي   را بورای يوك پیشونهاده   صورفا    ند در هر زموان نتراميهای فناور هستهيك از هر  .3ة تبصر

اتموام کوار    ها، حداکثر توا دو سوال پو  از   در هر صررت، مهلت ارسال پیشنهادهد. نپیشنهادة جديد را اراهه نمايپیشنهاده، 

 است. از اعضای هسته هر يك تاريخ برگزيدگيآخري   هسته در طرح شهید احمدی روش  يا

داشوته باشود. رنانچوه    يا مودعي  معنری معارض يا  فکریمالکیت  لحاهاز نبايد  ،فناور  هست از سریشده اراهه ةپیشنهاد .4تبصره 

رضوايت   بوا  ،طرحشجريي ندا  شهید احمدی روش  حاصل شده باشد، بايد حق مالکیت اعضای هست طرحپیشنهاده از 

 مشخ  شده باشد. در پیشنهاده افراد و به روشني
 

، پ  انکارگزار کند و ميداوری به يکي کارگزاران بنیاد ارسال  ی دريافتي را برایهاهر يك از پیشنهادهسازان، معاونت آينده. 6و4

 بورای پیشونهادی   مبلوغ ، نتواي  را بوه هموراه    هوا تخصصي با اعضای هستهبرگزاری جلسات و ها پیشنهادهارزيابي تخصصي از 

 د.نکناعالم مي سازان، به معاونت آيندهو فرايند نظارت بر پیشرفت کار 3 ةماد اعطای تسهیالت
 

 با بنیاد همکاری داشته باشند. ترانند در يك يا رند زمینهکارگزاران پ  از عقد قرارداد با بنیاد و بر اساس مفاد قرارداد، مي .5تبصرة 
 

 کند.نامه را معرفي ميفناور مشمرل تسهیالت اي  شیرههای سازان،  هستهمعاونت آينده. 7و4
 

گوذار و  جذب سرمايه ،شده ترسط  کارگزار ناظر، اقدامات الزم برای تأسی  شرکتهای فناور، مطابق برنام  مشخ هسته. 8و4

 .دهندسازی محصرالت و خدمات را انجام ميساير مراحل تکمیلي برای آماده

 کند.های فناور اعطا مي، به برگزيدگان و هسته3را بر اساس شرايط مذکرر در مادة  بنیاد مبالغ حمايتي. 9و4
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 موارد خاص و. تفسير مفاد 5مادة 

گیوری در موراردی کوه بوه تشوخی       سوازان و تصومی   نامه، بر عهودة معاونوت آينوده   شرح مرارد مسکرت و تفسیر مفاد اي  شیره

 .شرند، بر عهدة شررای معاونان بنیاد استميسازان، مرارد خاص شناخته معاونت آينده

 

 ارزیابينظارت و . 6 ةماد

از را بور عهوده دارنود هور سواله گزارشوي        مصرب  برگزيدگان را بر اساس پیشنهادة  کارگزاران، وظیف  نظارت بر عملکرد. 1و6

 د.کننبه بنیاد اراهه مي ،نامهاي  شیرهبر اساس شده های تأسی وضعیت شرکت

زيور،   هوای شواخ  اسواس  را بر و نتاي  آن نامه نامه و اي  شیرهحُس  اجرای آيی سازان مرظف است سالیانه معاونت آينده. 2و6

 :به رهی  بنیاد اراهه کند آن را ارزيابي و گزارش

 ؛آنانهای تحصیلي و تنرع رشته شدهييشناسا افراد تعدادالف. 

  ؛از بنیاد و کارگزاران آنانبرگزيده و میزان رضايت  افراد مندیو زمان بهره زانیم ،نرعب. 

 ؛فرايند شناسايي و اعطای تسهیالت و سهرلت سرعت . 

 های اول تا سرم؛ها در سالسی  شده و عملکرد آنأهای تد. تعداد شرکت

 ؛و مرفقیت کارگزاران کارايي میزان . هو

 شده.تسهیالت اعطا گذاریو اثر میزان اثربخشي. و

 

 تصویب و اجرا .7ة ماد
بوه تصوريب رهوی  بنیواد      24/10/1399 در تاريخ ،جدول پیرست يكو  تبصره ده ،هماد هفت ،يك مقدمهبر مشتمل  ،نامهاي  شیره

 .شردمي اجرا 1/11/1399 خيتار از وو  نخبنان رسید ملي

 

 سورنا ستاري

 معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري 

 و رئيس بنياد ملي نخبگان
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 رضويمندي از مزاياي طرح شهيد براي بهره فناورانه و فرهنگی ،پژوهشی ،هاي آموزشیامتياز حاصل از فعاليتجدول 

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 آموختگان دورۀ كارشناسيدانش
 هایدورهآموختگان دانش

 ایكارشناسي ارشد و دكتری حرفه

های دكتری آموختگان دورهدانش

 تخصص و فوق تخصص ،تخصصي

 های آموزشيفعاليت 

المپيادهای 

 علمي

 آموزیدانش
 

)صرفاً يك المپياد كه 

بيشترين امتياز را برای فرد 

 شود.(دارد، در نظر گرفته 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 

های رتبه

 انفرادی

 100 100 300 طال

 75 75 200 نقره

 50 50 100 برنز

های رتبه

 گروهي

 )هر نفر(

 75 75 200 طال

 50 50 150 نقره 

 25 25 75 برنز 

 آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دورۀ تحصيلي متوسطه

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

 (1001 –/ )رتبه  6

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10  

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20   

 )تا صفر(

 - كارورزی پزشكيپزشكي و داروسازی و آزمون پيشدندان ،های جامع علوم پاية پزشكيآزمون
 220 – 20×  رتبه

 (صفر تا)

 110 – 10×  رتبه

 (صفر تا)

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

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

 80× ميانگين كل(  - 17) 120× ميانگين كل(  - 17) - ایآموختگي دورۀ دكتری حرفهميانگين كل دانش

 50× ميانگين كل(  - 18) - - آموختگي دورۀ دكتری تخصصيميانگين كل دانش

 های پژوهشيفعاليت 

 مقاالت

شده برای انتشار در های منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 الملليهای با نماية معتبر بيننشريه

 های بسيار معتبردر نشريه

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

 نويسندهضريب جايگاه ×  50هر مقاله:  Q1در نشرية دارای رتبة 

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

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

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

 ضريب جايگاه نويسنده×  30هر مقاله:  پژوهشي -علمي های شده برای انتشار در نشريههای منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  ترويجي -های علمي شده برای انتشار در نشريههای منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده × 10هر مقاله:  المللي(های  معتبر علمي )داخلي و بينشده به صورت سخنراني در همايشهای ارائهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  المللي(های  معتبر علمي )داخلي و بينشده به صورت پوستر در همايشهای ارائهمقاله

 هاهای پژوهشي مصوب مؤسسههمكاری در اجرای طرح
 ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح×  50هر طرح: 

 )بدون محدوديت سقف تعداد طرح(

 هاكتاب

 نگارش كتاب كامل علمي

 ضريب جايگاه نويسنده×  100 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

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

 ضريب جايگاه نويسنده×  10 ی علميهاساير كتاب

 نويسندهضريب جايگاه ×  20 معتبر علمي  نگارش فصل كتاب

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

 ضريب جايگاه نويسنده×  5 ساير انتشارات

 های مهارتيفعاليت

 20 سازان(های كارآموزی و كارورزی ويژه )با تأييد معاونت آيندهشركت در برنامه

 10 مجموعاً و 5 يك هر سازان(دانشجويي )با تأييد دانشگاه و معاونت آيندهبرگزيدگي در مسابقات مهارتي 

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

 )بر اساس رتبه( 50 محور طرح شهيد باباييبرگزيدگي در مسابقات مسئله

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

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

 90سال( و مجموعاٌ ازای هر نيم)به 30 ( معاونت آينده سازان دستياری فناورانه در دانشگاه )با تأييد 

 سابقة همكاری با نهادهای فناورانه
دكتری های و برای دوره 60برای دورۀ كارشناسي ارشد  ،30و مجموعاً برای دورۀ كارشناسي  10هر سه ماه 

 80تخصص و فوق تخصص  ،تخصصي

 شده در بنياد های برگزيدهاختراع

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

 سهم مشاركت×  150 1اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  100 2اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  60 3اختراع سطح 



 

 8 از 7 صفحه

 رضويمندي از مزاياي طرح شهيد براي بهرهفناورانه و فرهنگی  ،پژوهشی ،هاي آموزشیادامۀ جدول امتياز حاصل از فعاليت

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 آموختگان دورۀ كارشناسيدانش
 هایدورهآموختگان دانش

 ایكارشناسي ارشد و دكتری حرفه
 آموختگان دورۀ دكتریدانش

های مورد جشنواره

 تأييد بنياد 

 خوارزمي 

 جوان

 آموزیدانش

 سهم مشاركت×  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

 رازی

 محقق برگزيده

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

 های 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

 مسلح()نيروهای 

های علمي و طرح ،ایهای سامانهطرح

 دانشي و محققين

 سهم مشاركت×  120 رتبة اول

 سهم مشاركت×  100 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبة سوم

 سهم مشاركت×  120 های فناورانه )طرح برتر(طرح

 شيخ بهايي

 آفريني()فن

 طراحان كسب و كار دانشجويي

 مشاركتسهم ×  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 تأييد 

 بنياد 

المللي روبوكاپ مسابقات بين

 آزاد ايران

 آموزیدانش

 سهم مشاركت×  35 اولرتبة 

 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 فناوری نانو

 )دانشجويي(

 60 رتبة اول تا سوم

 20 های چهارم تا دهمرتبه

 آموزی علوم و فناوری نانواالمپياد دانش

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

های 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 جمهوری 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

 



 

 8 از 8 صفحه

 رضويمندي از مزاياي طرح شهيد براي بهره فناورانه و فرهنگی ،پژوهشی ،آموزشیهاي ادامۀ جدول امتياز حاصل از فعاليت

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 آموختگان دورۀ كارشناسيدانش
 هایدورهآموختگان دانش

 ایكارشناسي ارشد و دكتری حرفه

های دكتری آموختگان دورهدانش

 تخصص و فوق تخصص ،تخصصي

 70: مجموعاً و 50: تخصصي دكتری يا تخصص ،40: ارشد كارشناسي ،30: ایحرفه دكتری و كارشناسي كشوریدانشجويان نمونة 

برگزيدگان هنری/ 

 ادبي/ قرآني

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

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد( 150 سرآمد

 -های علميفعاليت

 فرهنگياجتماعي و 

معاونت اينده  اجرايي در دانشگاه )با تأييد -های علميهای در زمينة همكاریدستياری آموزشي يا فعاليت

 ( سازان
 45سال( و مجموعاٌ ازای هر نيم)به 15

 20 مجموعاً و 5ازای هر سال عضويت به ريطهای علمي تخصصي دارای مجوز از نهادهای ذیعضويت در هيئت مديرۀ انجمن

 20و  مجموعاً  5هر سال  های علمي دانشجوييدبيری انجمن

 10 مجموعاً و 5 يك هر (تاييد معاونت آينده سازان های دانشجويي )با تأييد دانشگاه و های فرهنگي و تشكلعضويت در كانون

 50و مجموعاً  10هر يك  شركت در اردوهای جهادی )اعزامي از سوی بنياد(

 100 سازان(فناورانه و فرهنگي )به تشخيص معاونت آينده ،پژوهشي ،آموزشيهای ساير فعاليت

  

 


