باسمه تعالی

دانشآموختگانبرتردانشگاهی 

یهايفرهنگیـرفاهیاز
شيوهنامةشناساییوپشتيبان 

(طرحشهيدرهنمون)


مقدمه 
به استناد تبصرة مادة  3و تبصرة  2مادة « 4آییننامۀ شناساای و پشاتیبان از دانا آموختگاا برتار دانشاگای »
مصوب ییئتامناي بنیاد مل نخبگا در تاریخ  1394/3/13و به منظور اجرای سازي بندیاي «الا  »4-و «ب-
 »3از مادة  4آییننامۀ مذكور و با یدف شناسای دان آموختگا برتر دانشگای در مقاطع مختل  ،حمایت از
جذب و بهكارگیري آنا و نیز ارتقاي فرینگ اسالم ا ایران در اجتماع دان آموختگا برتر كشاور و رفاع
بخش از نیازیاي معیشت این اجتماع ،این شیوهنامه كه به گرام داشت یاد شهید دكتار ممماديل رینماو  ،باا
ينوا «طرح شهید رینمو » نامگذاري شده ،به شرح زیر تدوین م شود.
ریفها 
مادة:1تع 
در این شیوهنامه ،ينوا یاي اختصاري زیر ،جایگزین يبارتیاي كامل آ یا م شود:
ال « .بنیاد» بهجاي «بنیاد مل نخبگا »؛
ب« .مؤسسۀ يلم » به جاي یر یك از مراكز آموزش يال  ،پژوی

و فناوري داخل یا خارج از كشاور كاه صامت

مدارك صادرة آ  ،به تأیید وزارت يلوم ،تمقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت ،درما و آموزش پزشك و یاا
شوراي يال انقالب فرینگ رسیده باشد؛
ج« .معاونت آیندهسازا » بهجاي «معاونت آیندهسازا بنیاد» و «معاو آیندهسازا » بهجاي «معاو آیندهسازا بنیاد»؛
د« .آییننامه» بهجاي «آییننامۀ شناسای و پشتیبان از دان آموختگا برتر دانشگای » مصاوب ییئاتامنااي بنیااد در
تاریخ 1394/3/13؛
یا« .كارگروه» به جاي «كارگروه شناسای دان آموختگا برتر» كه تركیب آ  ،در بناد  4-4ماادة  4ایان شایوهناماه
مشخص شده است؛
و« .دان آموخته» به جاي یر یك از دان آموختگا دورهیااي تمصایل كارشناسا  ،كارشناسا ارشاد ،دكتاري
حرفهاي و دكتري تخصص و نیز دورهیاي تخصص و فاو تخصاص رشاتهیااي يلاوم پزشاك مؤسساهیاا یاا
دانشجویا این دورهیا كه در سال تمصیل زما ثبت درخواست دان آموخته خوایند شد؛
ز« .برگزیده» بهجاي «یر یك از دان آموختگان كه بر اساس این شیوهنامه برگزیده م شوند».

مادة:2نحوةانتخاببرگزیدگان 
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 .1-2دان آموختگا  ،براي بهرهمندي از پشتیبان یاي این شیوهنامه ،باید بر اساس آخرین مدرك تمصیل  ،حد
نصاب زیر را از جدول پیوست كسب كرده و توسط كارگروه برگزیده شده باشند:
ال  .كارشناس  ،دستكم  120امتیاز؛
ب .كارشناس ارشد و دكتري حرفهاي ،دستكم  180امتیاز؛
ج .دكتري تخصص  ،تخصص و فو تخصص ،دستكم  220امتیاز.
تبصرة :1افراد مشغول به تمصیل ،مشمول پشتیبان یاي این شیوهنامه نم شوند.
تبصرة :2دانشجویا و دان آموختگا یر دورة تمصیل  ،براي بهرهمندي از این تسهیالت ،نم توانناد از شارایط
دورهیاي تمصیل قبل استفاده نمایند.
 .2-2امتیاز حاصل از میانگین كل یر یك از دورهیاي تمصیل  ،پس از ايمال ضارایب یمساا ساازي رشاته ا
مؤسسهیاي كشور كه از سوي معاونت آیندهسازا تعیین م شود ،مماسبه م گردد.

تبصرة:3براي دورهیاي تمصایل كاه باهصاورت پاژوی مماور طا شادهاناد ،امتیااز حاصال از میاانگین كال
دان آموختگ در نظر گرفته نم شود.
 .3-2ضریب مربوط به تعداد و ترتیب نویسندگا در مماسبۀ امتیاز یر مقاله و كتاب ،بر اساس آییننامۀ ارتقاي
مرتبۀ يلم ايضاي ییئت يلم (مصوب وزارت يلوم ،تمقیقات و فناوري) مماسبه م شود .یمچنین در
مماسبۀ امتیاز طرحیاي پژویش  ،يالوه بر لماظ ضریب مربوط به تعداد و ترتیب یمكارا  ،مادت زماا
اجراي طرح و مبلغ طرح نیز در نظر گرفته م شود.
 .4-2در یر یمای  ،حداكثر به دو مقاله امتیاز داده م شود.
 .5-2در مماسبۀ مجموع امتیاز مقاالت دان آموختگا دورهیاي كارشناس و كارشناسا ارشاد ،امتیااز حاداكثر پان
مقاله و دانشجویا دورة دكتري ،حداكثر ده مقاله كه بی ترین امتیازات را باراي متقاضا دارناد ،در نظار گرفتاه
م شود.
 .6-2صرفاً براي طرحیاي پژویش كه بهطور كامل یاا مرحلاهاي از آ خاتماهیافتاه باشاد ،امتیااز در نظار گرفتاه
م شود؛ ضمناً امتیاز طرحیای كه در دورا دانشجوی اجرا شدهاند ،در صورت موافقت یاا رضاایت اساتاد
راینماي متقاض در زما اجراي طرح ،لماظ م شود.
 .7-2امتیاز كتابیا براي كتابیاي يلم مارتبط باا تخصاص متقاضا لمااظ ما شاود و باراي كتاابیاای باا
موضويات مجمويۀ پرس یا و آزمو یا ،حلالمسائل و نظایر آ یا ،امتیازي در نظر گرفته نم شود.
 .8-2تعیین فهرست انتشارات مورد تأیید بنیاد با معاونت آیندهسازا است.
 .9-2امتیاز یر فعالیت پژویش  ،بهازاي یر سال فاصلۀ زمان بین «تاریخ درخواست» و «بیشینۀ تاریخ دان آماوختگ
و تاریخ انجام فعالیت» ،در ضریب دوسوم ضرب م شود.
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 .10-2سق

امتیاز دریافت از رویدادیاي نخبگان مورد تأیید بنیاد مل كه ينوا آ یا در جادول پیوسات ذكار

نشده است ،بر اساس مقررات مصوب بنیاد مل  ،تعیین و در امتیازیاي متقاضیا لماظ م شود.
 .11-2ردی

منظورشده در جدول پیوست براي «سایر فعالیتیاي آموزشا  ،پژویشا  ،فناوراناه و فرینگا »،

براي مواردي یمچو كسب جوایز معتبر بینالملل  ،یمكاري با نهادیاي مل و استان در راستاي رشاد
و پیشرفت كشور و موارد نظیر آ یا ،در نظر گرفته شده كه به دلیل يمومیت نداشتن ،در جادول لمااظ
نشده است .امتیاز این ردی

براي متقاض  ،با تشخیص معاونت آیندهسازا تعیین م شود.


مادة:3اعتبارهاوتسهيالت 
یر یك از برگزیدگا م توانند درخواست خود را براي بهرهمندي از یر یك از تسهیالت زیر كه بر اساس نظار
كارگروه ،مجاز به بهرهمندي از آ شناخته شده باشند ،در فرصتیاي تعیینشده به بنیاد ارائه نمایند:
ال  .ايتبار توانمندي شغل  ،معادل  75درصد از یزینهیااي یاادگیري مهاارتیااي موردنیااز باراي جاذب در
دستگاهیاي دولت یا نهادیاي يموم  ،تا یك سال پس از تاریخ برگزیدگ ؛
ب .وام خرید /ساخت مسكن ،تا سه سال پس از تاریخ برگزیدگ ؛
ج .یدیۀ ازدواج ،در صورت ازدواج در سال خورشیدي شامل زما ثبت درخواست یا تا دو ساال پاس از تااریخ
برگزیدگ ؛
د .معرف به یر یك از دستگاهیاي دولت یا نهادیاي يموم استعالمكننده در خصوص وضعیت فارد از بنیااد،
به منظور بهرهمندي وي از مزایاي در نظر گرفتاه شاده در دساتگاه یاا نهااد و یاا ابالغا از ساوي نهادیااي
باالدست به آ  ،تا دو سال پس از تاریخ برگزیدگ ؛
یا .سایر تسهیالت فرینگ ايالم از سوي بنیاد از قبیال وام اضااراري ،سافریاي زیاارت و مشاابه آ یاا ،بار
اساس مقررات بنیاد ،تا دو سال پس از تاریخ برگزیدگ .
تبصرة :1میزا یر یك از تسهیالت این ماده را رئیس بنیاد تعیین م كند.
تبصرة :2بهرهمندي از تسهیالت بند «د» ،منوط به گذراند دورهیاي آموزش و مهارت موردنیاز دساتگاه یاا
نهاد متقاض استخدام برگزیده (به تشخیص دستگاه) و یا ايالم از ساوي كاارگزاران اسات كاه بنیااد در
این خصوص معرف م كند.
تبصرة :3ايااي تسهیالت بند «یا» ،منوط به وجود شرایط و ايتبار الزم با تأیید رئیس بنیاد است.

مادة:4فراینداجرا 

براي اجراي این شیوهنامه،گامیاي ذیل ط م شود:
 .1-4رئیس بنیاد ،سهمیۀ استفاده از تسهیالت این شیوهنامه را براي دورة زمان مشخص ايالم م كند.
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 .2-4دان آموختگا متقاض  ،در بازهیاي زمان تعیینشده از سوي معاونت آیندهساازا  ،اطالياات خاود را در
سامانۀ اطاليات بنیاد بارگذاري و درخواست خود را براي بهرمندي از تسهیالت ،در سامانه ثبت م كنند.

تبصرة :1چنانچه در یر مرحله از بررس یا مشخص شود متقاض اطاليات خالف واقع را به بنیاد ارائه كارده
است ،يالوه بر ممرومیت از پشتیبان یاي این شیوهنامه ،از سایر تسهیالت و حمایتیاي بنیاد ممروم
و يدم صداقت وي به مراجع ذيربط ايالم م شود و حق پیگیري موضوع باه صاورت حقاوق نیاز
براي بنیاد مل ممفوظ خواید بود .تشخیص مصادیق مربوط به این بند ،بر يهدة معاونت آیندهسازا
است.
 .3-4معاونت آیندهسازا  ،با یمكاري بنیادیاي نخبگا استان  ،پرونادهیااي متقاضایا را بررسا و راسات آزماای
م كند.
 .4-4كارگروه ،متشكل از معاو آیندهسازا یاا یكا از مادیرا حاوزة معاونات آینادهساازا (باه انتخااب معااو
آیندهسازا ) بهينوا رئیس كارگروه و دستكم ساه تان از صااحبنظارا حاوزة فعالیاتیااي نخبگاان (باه
پیشنهاد معاو آیندهسازا و موافقت رئیس بنیاد) ،پس از ارزیاب و مماسبۀ امتیاز نهای متقاضایا  ،برگزیادگا
را تعیین م كند.
تبصرة:2چنانچه متقاض در كارگروه برگزیده نشود ،در صورت ارتقاي فعالیتیاي آموزش  ،پژویش  ،فناورانه
و فرینگ خود ،م تواند پس از گذشت دستكم سه ماه از اياالم نتیجاۀ كاارگروه ،درخواسات مجادد
خود را براي بهرهمندي از این تسهیالت در سامانه ثبت نماید.
 .5-4معاونت آیندهسازا  ،با یمكاري بنیادیاي نخبگا استان  ،به طور مستقیم یاا از طریاق ساایر نهاادیاا و بار
اساس مفاد این شیوهنامه ،از برگزیدگا پشتیبان م كند.

مادة:5تفسيرمفادومواردخاص 

شرح موارد مسكوت و تفسیر مفاد این شیوهنامه ،بر يهدة معاونت آیندهساازا و تشاخیص و تصامیمگیاري در
مواردي كه به تشخیص معاونت آیندهسازا  ،موارد خاص شناخته م شوند ،بر يهدة شوراي معاونا بنیااد ملا
است.

مادة:6نظارتوارزیابی 
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معاونت آیندهسازا موظ

اسات ساالیانه حُسان اجاراي آیاینناماه و ایان شایوهناماه و نتاای آ را بار اسااس

شاخصیاي زیر ،ارزیاب و گزارش آ را به رئیس بنیاد ارائه كند:
 .1-6تعداد افراد شناسای شده و تنوع رشتهیاي تمصیل آنا ؛
 .2-6نوع ،میزا و زما بهرهمندي افراد شناسای شده از تسهیالت اياای ؛
 .3-6سريت و سهولت فرایند شناسای و ايااي تسهیالت؛
 .4-6میزا رضایت افراد بهرهمند شده از تسهیالت دریافت ؛
 .5-6میزا اثربخش و اثرگذاري تسهیالت ايااشده.

مادة:7تصویبواجرا 

این شیوهنامه ،مشتمل بر یك مقدمه ،یفت ماده ،یشت تبصره و یاك جادول پیوسات ،در تااریخ  1399/6/15باه
تصویب رئیس بنیاد مل نخبگا رسید و و از تاریخ  1399/9/1جایگزین «شیوهناماۀ حمایات از دانا آموختگاا
برتر دانشگای » (ابالغ به شمارة /5/50372د مورخ  )1398/1/27و اجرای م شود.

سورناستاري 
معاونعلمیوفناوريرئيسجمهوري 
ورئيسبنيادملینخبگان
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جدول امتياز حاصل از فعاليتهاي آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی براي بهرهمندي از پشتيبانیهاي طرح شهيد رهنمون
حداكثرامتياز
عنوانفعاليت

دانشآموختگاندورة


دورههاي 
دانشآموختگان 


دانشآموختگاندورة


كارشناسی

كارشناسیارشدودكتريحرفهاي

دكتري

طال

250

150

120

نقره

225

130

100

برنز

200

110

80

طال

175

90

60

نقره

125

70

40

برنز

75

60

30

اول

300

100

100

دوم

200

75

75

سوم

100

50

50

طال

300

100

100

نقره

200

75

75

برنز

100

50

50

طال

200

75

75

نقره

150

50

50

برنز

75

25

25

آزمو سراسري ورود به دانشگاه از دورة تمصیل متوساه

( / 6رتبه – )1001

( / 10رتبه – )1001

( / 20رتبه – )1001

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

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

رتبه × 220 – 20

رتبه × 110 – 10

(تا صفر)

(تا صفر)

دان آموزي

جهان

(صرفاً یك المپیاد كه بیشترین امتیاز
را براي فرد دارد ،در نظر گرفته

مل

م شود).

المپيادهاي

با معرف وزارت يلوم

علمی

دانشجوی

رتبهیاي انفرادي

با معرف
وزارت
بهداشت

فعاليتهايآموزشی


رتبهیاي گروی
(یر نفر)

-

آزمو یاي جامع يلوم پایۀ پزشك  ،دندا پزشك و داروسازي و آزمو پی كارورزي پزشك

( - 17میانگین كل) × 100

( - 17میانگین كل) × 75

( - 17میانگین كل) × 50

میانگین كل دان آموختگ دورة كارشناس ارشد

-

( - 17/5میانگین كل) × 60

( - 17/5میانگین كل) × 40

میانگین كل دان آموختگ دورة كارشناس

میانگین كل دان آموختگ دورة دكتري حرفهاي

-

( - 17میانگین كل) × 120

( - 17میانگین كل) × 80

میانگین كل دان آموختگ دورة دكتري تخصص

-

-

( - 18میانگین كل) × 50

در نشریهیاي بسیار معتبر
(از قبیل  Natureو )Science
مقالهیاي منتشرشده /پذیرفتهشده براي انتشار در نشریهیاي با
نمایۀ معتبر بینالملل
مقاالت 

در نشریۀ داراي رتبۀ Q1

یر مقاله × 50 :ضریب جایگاه نویسنده

در نشریۀ داراي رتبۀ Q2

یر مقاله × 40 :ضریب جایگاه نویسنده

در نشریۀ داراي رتبۀ Q3

یر مقاله × 25 :ضریب جایگاه نویسنده

در نشریۀ داراي رتبۀ Q4

یر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالهیاي منتشرشده /پذیرفتهشده براي انتشار در نشریهیاي يلم  -پژویش

فعاليتهايپژوهشی 


یر مقاله × 100 :ضریب جایگاه نویسنده

یر مقاله × 30 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالهیاي منتشرشده /پذیرفتهشده براي انتشار در نشریهیاي يلم  -ترویج

یر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالهیاي ارائهشده به صورت سخنران در یمای یاي معتبر يلم (داخل و بینالملل )

یر مقاله × 10 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالهیاي ارائهشده به صورت پوستر در یمای یاي معتبر يلم (داخل و بینالملل )

یر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده
یر طرح × 50 :ضریب جایگاه یمكار و مبلغ طرح

یمكاري در اجراي طرحیاي پژویش مصوب مؤسسهیا
انتشارت يلم مورد تأیید بنیاد
نگارش كتاب كامل يلم
كتابها 


سایر انتشارات

اثر برگزیدة كتاب سال حوزه

 × 100ضریب جایگاه نویسنده

سایر كتابیاي يلم

 × 10ضریب جایگاه نویسنده

نگارش فصل كتاب معتبر يلم
ترجمۀ كتاب كامل يلم

 × 100ضریب جایگاه نویسنده

 × 20ضریب جایگاه نویسنده

انتشارت يلم مورد تأیید بنیاد

 × 25ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

 × 5ضریب جایگاه نویسنده
كارشناس و دكتري حرفهاي ،30 :كارشناس ارشد ،40 :تخصص یا دكتري تخصص  50 :و مجموياً70 :

دانشجویا نمونۀ كشوري

برگزیدگانهنري/ادبی/

مستعد برتر

( 100بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد مل )

قرآنی

سرآمد

( 150بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد مل )
( 15بهازاي یر نیمسال) و مجموياٌ  30براي دان آموختگا دورة كارشناس ارشد و  90براي دان آموختگا دورهیاي تخصص یا دكتري

دستیاري آموزش  ،فعالیتیاي يلم -اجرای یا فناورانه در دانشگاه (با تأیید بنیاد)

فعاليتهايعلمی-

اجتماعیوفرهنگی 

تخصص
یر سال  100و مجموع سالیاي مختل

يضویت در یستهیاي مسئلهممور پژویش  /فناورانه (طرح شهید احمدي روشن)

100

(بر اساس نظر دریافت از مسئول یسته و مدیر طرح)
بهازاي یر سال يضویت  5و مجموياً 20

يضویت در ییئت مدیرة انجمنیاي يلم تخصص داراي مجوز از نهادیاي ذيریط
دبیري انجمنیاي يلم دانشجوی

یر سال  5و مجموياً 20

يضویت در كانو یاي فرینگ و تشكلیاي دانشجوی (با تأیید دانشگاه و بنیاد)

یر یك  5و مجموياً 10

شركت در اردویاي جهادي (ايزام از سوي بنیاد)

یر یك  10و مجموياً 50
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منديازپشتيبانیهايطرحشهيدرهنمون


برايبهره
حاصلازفعاليتهايآموزشی،پژوهشی،فناورانهوفرهنگی

ادامةجدولامتياز
حداكثرامتياز
عنوانفعاليت

دان آموزي
جوا
دانشجوی و آزاد

خوارزم

بینالملل

ممقق برگزیده
رازي

رتبه اول
رتبه دوم

 × 50سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 20سهم مشاركت

رتبه اول

 × 120سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 100سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 80سهم مشاركت

رتبه اول

 × 350سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 300سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 250سهم مشاركت

رتبه اول

350

رتبه دوم

300

رتبه سوم

250
120

ممقق دانشجو

100

جشنوارههايموردتأیيد

جوا
فاراب (بخ یاي رقابت )
بزرگسال

طرحیاي سامانهاي ،طرحیاي يلم و دانش و

سلما فارس

ممققین

(نیرویاي مسلح)

كارشناسی

كارشناسیارشدودكتريحرفهاي

دكتري

 × 70سهم مشاركت

ممقق جوا

بنيادملی 

دانشآموختگاندورة


دورههاي 
دانشآموختگان 


دانشآموختگاندورة


رتبه اول

 × 120سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 100سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 80سهم مشاركت

رتبه اول

 × 350سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 300سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 250سهم مشاركت

رتبۀ اول

 × 120سهم مشاركت

رتبۀ دوم

 × 100سهم مشاركت

رتبۀ سوم

 × 80سهم مشاركت
 × 120سهم مشاركت

طرحیاي فناورانه (طرح برتر)
رتبۀ اول
طراحا كسب و كار دانشجوی

 × 36سهم مشاركت

رتبۀ دوم

 × 30سهم مشاركت

شیخ بهای

رتبۀ سوم

 × 24سهم مشاركت

(فنآفرین )

رتبۀ اول

 × 36سهم مشاركت

طراحا كسب و كار آزاد

دان آموزي
مسابقات بینالملل روبوكاپ آزاد
ایرا
دانشجوی

رتبۀ سوم

 × 24سهم مشاركت

رتبۀ اول

 × 35سهم مشاركت

رتبۀ دوم

 × 25سهم مشاركت

رتبۀ سوم

 × 15سهم مشاركت

رتبۀ اول

 × 60سهم مشاركت

رتبۀ دوم

 × 50سهم مشاركت

رتبۀ سوم

 × 40سهم مشاركت

مسابقۀ مل فناوري نانو

رتبۀ اول تا سوم

60

(دانشجوی )

رتبهیاي چهارم تا دیم

20

طال

70

نقره

50

برنز

30

االمپیاد دان آموزي يلوم و فناوري نانو

مسابقاتموردتأیيدبنياد
ملی

كامپیوتر
مجمويه رقابتیاي تخصص فنآورد
بر

مسابقۀ ریاض دانشجوی كشور
تألی
تألی

كتاب سال جمهوري اسالم

اختراعیاي برگزیدهشده در بنیاد مل

رتبۀ دوم

 × 30سهم مشاركت

رتبۀ اول

24

رتبۀ دوم

20

رتبۀ سوم

16

رتبۀ اول

24

رتبۀ دوم

20

رتبۀ سوم

16

اول

100

دوم

50

سوم

25

برگزیده

 × 350سهم مشاركت

شایستۀ تقدیر

 × 300سهم مشاركت

ترجمۀ برگزیده

 × 175سهم مشاركت

ترجمۀ شایستۀ تقدیر

 × 150سهم مشاركت

اختراع ساح 1

 × 100سهم مشاركت

اختراع ساح 2

 × 60سهم مشاركت

اختراع ساح 3

 × 30سهم مشاركت

فعالیت در نهادیاي فناورانه ،پژویشكدهیا ،اندیشكدهیا و موارد مشابه ،با ارائۀ سوابق بیمه

25

سایر فعالیتیاي آموزش  ،پژویش  ،فناورانه و فرینگ (به تشخیص معاونت آیندهسازا )

100
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