باسمه تعالي
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برترِ دانشگاهي
از تسهيالت خدمت نظام وظيفة تخصصي
مقدمه

به استناد تبصرههای مواد  3و  4آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برترِ دانشگاهی» ،مصوّب هیئت امناای بنیااد ملّای
نخبگان در تاریخ  ،3334/3/33و به منظور اجراییسازی بند «الف »3 -از مادّۀ  4آییننامه و با هدف استفادۀ بهیناه از توانااییهاای
برگزیدگان دانشگاهی در توسعۀ علمی ،فنّاورانه و فرهنگی كشور ،دانشآموختگانبرتارِ دانشاگاهی طبا شارایا ایان شایوهناماه
میتوانند از تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهرهمند شوند.
مادّة  :1تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوهنامه رعایت میشود:
الف .بنياد :منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب .معاونت برنامهریزی :منظور معاونت برنامهریزی و نظارت بنیاد است.
ج .مؤسسة علمي :منظور هریك از مراكزآموزش عالی ،پژوهش و فنّاوری داخلِ كشور استكه صحت مادار

صاادرۀ آنهاا

به تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت ،درمان و آماوزش پزشا؛ی؛ یاا شاورای عاالی انقاالب فرهنگای
رسیده باشد.
د .دانشآموختة برتر :منظور هر یك از دانشآموختگان مؤسسههای علمی ،موضوع بند الف 3 -از مادّۀ  4آیاینناماۀ «شناساایی
و پشتیبانی از دانشآموختگان برترِ دانشگاهی» است.
مادّة  :2شرایط مشموالن

دانشآموختگان مؤسسههای علمی درصورت احراز شرایا زیر به عنوان داناشآموختاۀبرتار مایتوانناد از تساهیالت خادمت نظاام
وظیفۀ تخصصی بهرهمند شود:
الف .بیشاز سه سال از تاریخ دانشآموختگی آنان در مقطع كارشناسی ارشد یا دكتری تخصصی نگذشته باشد.
ب .دانشآموختگان دورۀ دكتری تخصصی دستكم  381امتیاز و دانشآموختگان دورۀ كارشناسیارشاد دساتكام  331امتیااز از
جدول  3را كسب كرده باشند.
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تبصرة  :1دانشآموختگان دورههای «دكتری حرفهای» و نیاز دورههاای «تخصا

باالینی ،تخصا

پزشا؛ی و فاو تخصا »

موردتأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزش؛ی؛ بهترتیب معادل با داناشآموختگاان دورۀ «كارشناسای ارشاد» و
دورۀ «دكتری تخصصی» محسوب میشوند.
تبصرة  :2دانشجویان دورۀ دكتری تخصصی كه از پیشنهاد رسالۀ دكتریِ خاود باا موفقیات دفااع كارده باشاند ،در صاورت كساب
دستكم  341امتیاز از جدول  3مشمول مزایای این شیوهنامه میشوند.
تبصرة  :3چنانچه دانشآموختۀ دورۀ دكتری تخصصی حداقل  331امتیاز ،دانشآموختۀ دورۀ كارشناسایارشاد حاداقل  311امتیااز
و دانشجوی دورۀ دكتری تخصصی حاداقل  331امتیااز از جادول  3را كساب كارده باشاد ،پرونادۀ وی دركاارگروه نظاام
وظیفۀ دانشگاهی (موضوع مادّۀ  )4بررسی و تصمیم گیری نهایی درباارۀ اعطاای تساهیالت باه او ،باه نظار اجمااع كاارگروه
بستگی دارد.
تبصرة  :4در دورۀ خدمت نظام وظیفۀ تخصصای ،فارد بایاد در ایاران حداور داشاته و مجااز نیسات مگار در دورۀ گذرانادن رساالۀ
دكتری ،به تحصیل اشتغال داشته باشد.
تبصرة  :5در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظاموظیفۀ تخصصی در دورۀ تحصیلیِ دیگر ،بهارهمنادی از مزایاای
این مادّه در پایان دورۀ بعد ،منوط به احراز شرایا مذكور در این شیوهنامه برای مقطع جدید خواهد بود.
مادّة  :3تسهيالت

مشموالن این جایزه با معرفی بنیاد ،دورۀ خدمت نظاموظیفۀ خود را ،مشتملبر « دورۀ آموزش نظاامی» و « اجارای طرحای پژوهشای،
فنّاورانه ،فرهنگی یا مشابهآن» ،طی وكارت پایان خدمت دریافت میكنند.
تبصرة  :1موضوع و م؛ان اجرای طرحهای این بند بر اساس تشخی

ستادكلّ نیروهای مسلح تعیین میشود.

تبصرة  :2زمان دورۀ خدمت نظاموظیفۀ تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورۀ رسمی نظاموظیفۀ سایر مشاموالن هامتاراز اسات كاه
براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین میشود.
تبصرة  :3مشموالن این شیوهنامه مجازند قبل از دریافت كارت پایان خدمت و پا

از طای دورۀ آماوزش نظاامی ،در دساتگاههاای

غیر نظامی به استخدام درآیند.
تبصرة  :4پرداخت حقو دورۀ نظاموظیفۀ تخصصی ،مطاب با مقررات ستادكلّ نیروهای مسلح صورت میپذیرد.
مادّة  :4فرایند اجرا

فرایند اجرای این جایزه به شرح زیر است:
الف .فرد متقاضی ،اطالعات خود را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاری میكند.
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ب .پ

از محاسبۀ امتیاز و راستیآزمایی اطالعات به كمك بنیادهای نخبگانی اساتانِ محال تحصایل /سا؛ونت متقاضای،

«كارگروه نظام وظیفۀ دانشگاهی» متش؛ل از ی؛ی از مدیران حوزۀ معاونت برنامهریازی (ريای

كاارگروه) ،دو تان از

صاحبنظران فعالیتهاای نخبگاانی و نماینادۀ ادارۀ كال حراسات بنیااد ،بعاد از ارزیاابی و محاسابۀ امتیااز متقاضایان،
برگزیدگان نهایی را تعیین میكند .اعدای این كارگروه با تأیید ريی

بنیاد برگزیاده و باا ح؛ام معااون برناماهریازی

منصوب میشوند.
ج .برگزیده كاربرگ «اطالعات فردی دانشآموختۀ برتر» را ت؛میل و برای بنیاد ارسال میكند.
د .بنیاد ،مشموالن را به ستاد كلّ نیروهای مسلّح معرفی میكند.
تبصرة  :1فرض بنیاد ،صحت اطالعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچاه در هار مرحلاه از بررسای مشاخ

شاود

متقاضی اطالعاتی را خالف واقع اظهاركرده است ،از تمامی تسهیالت بنیاد محروم میشود و عادم صاداقت وی
به دستگاههای ذیربا اعالم و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری میشود.
تبصرة  :2چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود ،متقاضی مجاز اسات باا ارتقاای فعالیاتهاای نخبگاانی خاود صارفا
یكبار دیگر (و در محدودۀ دورۀ مجاز پ

از دانشآموختگی) ،درخواست خود را در سامانه بارگذاری كند.

مادّة  :5تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مس؛وت ،تفسیر مفاد ،طراحی نظام اجراییِ شیوهنامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیاینناماه و شایوهناماه ،بار عهادۀ
معاونت برنامهریزی است و الزم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوهنامه را تهیه و ارايهكند.
تبصره :معاون برنامهریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوهنامه ،مصادی دیگر فعالیتهای نخبگاانی و تغییار امتیااز مصاادی
موجود را شناسایی و در جدول  3اعمال كند تا درصورت نهایی شدن ،بهطور دايمی در شیوهنامه لحاظ شود.
مادّة  :6تصویب و اجرا

این شیوهنامه مشتمل بر یك مقدمه ،شش مادّه و دوازده تبصره به تصاویب ريای
تاریخ  3331/39/93الزم است و پ

بنیااد ملّای نخبگاان رساید و اجارای آن تاا

از آن اصالحات الزم در شیوهنامه اعمال میشود.

سورنا ستاری
معاون علمي و فنّاوری رئيس جمهور
و رئيس بنياد ملّي نخبگان
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ﺟﺪﻭﻝ :1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ)ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮِ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ /

)ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ(

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

)ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ(
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ
)ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ(

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ /
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﺍﺯ  150ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﺍﺯ  150ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺯ  75ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺯ  75ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﺗﺒﺔ ) 10ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ( ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ
- 17) *25ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ

ﻱﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

- 17/5) *50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

- 17/5) *40ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

- 17/5) *50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/
- 18) *50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ

-

ﺍﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ(

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ(

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﺸﻮﺭﻱ

ﺍ  80ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍ  80ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻳﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻤﺎ

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﻱﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ-ﻱﭘﮋﻭﻫﺶ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﺗﺎ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ(

ﺗﺎ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ(

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ
)ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 300ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ) 30ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ(ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ ﺿﺮﻳﺐ 20ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺍﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ

ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  100 ،80ﻭ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 140
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ(

ﻧﮕﺎﺭﺵ  /ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺏ(

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺏ(

ﻧﮕﺎﺭﺵ  /ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺼﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ(

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ(

ﺛﺒﺖ ژﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 1

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 2

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 3

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺩﺑﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ
ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺍﺩﺑﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ،ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻭ

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 1000ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ(

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ
ﻓﻨّﺎﻭﺭﺍﻧﻪ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
)ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ /ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﺗﺎ  5ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

 30ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

 30ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ

 40ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
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ﺗﺎ  5ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

 40ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ  20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ.

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ
ﺫﻱ ﺭﺑﻂ

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ
ﺫﻱ ﺭﺑﻂ

ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺟﺪﻭﻝ 1
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ
ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  230ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  110ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  110ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ

ﺟﻮﺍﻥ

ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ
ﺭﺍﺯﻱ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻮﺍﻥ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ
ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻭﻝ

0

ﺗﺎ 150

ﺩﻭﻡ

0

ﺗﺎ 120

ﺳﻮﻡ

0

ﺗﺎ 100

ﭘﺰﺷﻜﻲ

0

ﺍﺯ  100ﺗﺎ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ

0

ﺍﺯ  100ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ

0

ﺍﺯ  100ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ
ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ
ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﺗﺎ  230ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺏ

ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ

ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺩﺍﻧ
ﺸ
ﺠﻮ
ﻳﻲ

ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﻋﻠﻤﻲ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺶ
ﺩﺍﻧ
ﻣﻮ
ﺁ
ﺯﻱ

ﻣﻠﻲ

ﻃﻼ

ﻧﻘﺮﻩ
ﺑﺮﻧﺰ
ﻃﻼ

ﻧﻘﺮﻩ
ﺑﺮﻧﺰ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  40ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
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ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  40ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ

