باسمه تعالی
شيوهنامة پشتيباني از دانشآموختگان برتر براي ایجاد کسبوکارهاي دانشبنيان
(طرح شهيد رضوي)

مقدمه
بر اسااا راهبرد کالن ( 3زمینهسااازب براب اگرارارب افراد و اروههاب نخبه در جامعه) «ساانر راهبردب کراارر در امرر
نخبگان» مصرب شرراب عالی انقالب فرهنگی در تاريخ  1391/7/11و به استناد تبصرة مادة  3و تبصرههاب  2و  3مادة 4
«آيیننامۀ شااناسااايی و پرااتیبانی از دانشآمرختگان برتر دانرااگاهی» مصاارب هیئتامناب بنیاد ملی نخبگان در تاريخ
 1394/3/13و با هرف حمايت از ا شتغال و اگرارارب دانشآمرختگان برتر در زي ستبرم دانشبنیان ک ررر ،اين شیرهنامه
که به ارامیداشت ياد شهیر سیرمحمرتقی رضرب ،با عنران «طرح شهیر رضرب» نامارارب شره ،تروين شره است.
مادة  .1تعریفها
در اين شیرهنامه ،عنرانهاب اختصارب زير ،جايگزين عبارتهاب کامل آنها میشرد:
الف« .بنیاد» بهجاب «بنیاد ملی نخبگان»؛
ب« .مؤسااسااه» بهجاب هر يك از مراکز آمرزش عالی ،پژوهش و فناورب داخل يا خارج از کراارر که صااحت مرارك
صادرة آن ،به تأيیر وزارت علرم ،تحقیقات و فناورب يا وزارت بهرا شت ،درمان و آمرزش پز شکی و يا شرراب عالی
انقالب فرهنگی رسیره باشر؛
ج« .معاونت آينرهسازان» بهجاب «معاونت آينرهسازان بنیاد» و «معاون آينرهسازان» بهجاب «معاون آينرهسازان بنیاد»؛
د« .آيیننامه» به جاب «آيیننامۀ شنا سايی و پ رتیبانی از دانشآمرختگان برتر دان رگاهی» م صرب هیئتامناب بنیاد
در تاريخ 1394/3/13؛
هاا ا« .کاراروه» بهجاب «کاراروه شناسايی دانشآمرختگان برتر» که ترکیب آن ،در بنر 4اااا 4مادة  4اين شیرهنامه
مرخص شره است؛
و« .دانشآمرخته» بهجاب «هر يك از دانشآمرختگان دورههاب تح صیلی کار شنا سی ،کار شنا سیار شر ،دکترب حرفهاب و
دکترب تخصصی و نیز دورههاب تخصص و فرق تخصص رشتههاب علرم پزشکی مؤسسهها يا دانرجريان اين دورهها که
در سال تحصیلی زمان گبت درخراست ،دانشآمرخته خراهنر شر»؛
ز « .برازيره» به جاب «هر يك از دانشآمرختگان که بر اسا مادة  2اين شیرهنامه برازيره میشرنر»؛
ح« .هسااتۀ فناور» به جاب «هر يك از هسااتههاب دانرااجريی که بر اسااا شاایرهنامۀ حمايت از هس اتههاب دانرااجريی
مساائلهمحرر بنیاد ملی نخبگان (طرح شااهیر احمرب روشاان) شااکل ارفتهانر و کار خرد را در يك دورة طرح به اتمام
رسانرهانر» يا «اروهی حراقل  3نفره مترکل از دانرجريان يا دانشآمرختگان که حراقل دو سرم از اعضاب آن ،از
برازيراان مادة  2اين شیرهنامه باشنر»؛
ط« .پیرنهاده» به جاب «هر يك از پیرنهادههايی که بر اسا اين شیرهنامه پريرفته میشرنر»؛
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ب«.کارازار» بهجاب «هر يك از نهادهاب تخ ص صی که از طرف بنیاد براب ارزيابی پی رنهادههاب ارائه شره از سرب
برازيراان ،تعیین میشرنر».
مادة  .2نحوة انتخاب برگزیدگان
معاونت آينرهسازان ،تا سقف سهمیۀ تعیینشره در بنر 4ااا 1مادة  4اين شیرهنامه ،از میان متقاضیانی که واجر حراقل
يکی از شرايط زير برده و ترسط کاراروه برازيره شره باشنر و پیرنهادة خرد را بهمنظرر بررسی به بنیاد ارائه کردهانر،
تعرادب را براب بهرهمنرب از پرتیبانیهاب اين شیرهنامه انتخاب میکنر:
2اااااا .1دانشآمرختگانی که بر اسااا آخرين مررك تحصاایلی ،حر نصاااب زير را که حراقل  60امتیاز آن از مجمرع
فعالیتهاب مهارتی؛ جراانرارههاب شاایخبهايی (کارآفرينی) ،ساالمان فارساای (نیروهاب مساال ) ،مجمرعه رقابتهاب
تخصصی فنآورد؛ و اختراعهاب برازيرة بنیاد باشر ،از جرول پیرست کسب کرده باشنر:
الف .کارشناسی 140 ،امتیاز؛
ب .کارشناسی ارشر و دکترب حرفهاب 200 ،امتیاز؛
ج .دکترب تخصصی ،تخصص و فرق تخصص 250 ،امتیاز.
2اااا .2دانشآمرختگانی که بر اسا « شیره نامۀ پرتیبانیاز دانشآمرختگان برتر دانرگاهی براب جرب در نهادهاب
فناورانه (طرح شااهیر تهرانی مقرم) ،مصاارب رئیب بنیاد در تاريخ  »1399/8/12برازيره و حراقل يك سااال با
يکی از نهادهاب فناورانۀ مر نظر شیرهنامۀ مرکرر ،همکارب مرفق (به تأيیر نهاد فناورانه) داشته باشنر.
2ااااا .3دانشآمرختگانی که بر اسااا يکی از شاایرهنامههاب زير ،برازيره و حراقل  60امتیاز از مجمرع فعالیتهاب
مهارتی؛ جرنرارههاب شیخبهايی (کارآفرينی) ،سلمان فارسی (نیروهاب مسل ) ،مجمرعه رقابتهاب تخصصی فنآورد؛
و اختراعهاب برازيرة بنیاد جرول پیرست را کسب کرده باشنر:
الف « .شیرهنامۀ بهرهمنرب دانشآمرختگان برتر دانرگاهی از تسهیالت دورة پسادکترب (طرح شهیر چمران)»،
مصرب رئیب بنیاد در تاريخ ،1398/12/10
ب « .شیرهنامۀ شنا سايی و پ رتیبانیهاب فرهنگی ااا ا رفاهی از دانشآمرختگان برتر دان رگاهی (طرح شهیر
رهنمرن)» ،مصرب رئیب بنیاد در تاريخ .1399/6/15
2اا .4هر يك از اعضاب هستههاب دانرجريی هر يك از دورههاب طرح شهیر احمرب روشن که امتیاز کسبشرة وب در
طرح شهیر احمرب روشن ،از مترسط امتیازات افراد حاضر در آن دوره باالتر باشر.
مادة  .3اعتبارها و تسهيالت
3ا .1هر يك از برازيراان میتراننر از تسهیالت زير بهرهمنر شرنر:
الف .اعتبار ترانمنرساااازب يا ارتقاب ترانمنرب راهانرازب کسااابوکار ،معادل  75درصااار از هزينههاب يادایرب
مهارتهاب مررد نیاز براب راهانرازب ک سبوکار دانشبنیان از طريق شرکت در دورههايی که تر سط مراکز
مررد تأيیر بنیاد برازار میشرنر ،تا يك سال پب از تاريخ برازيرای؛
ب .وام خرير /ساخت مسکن ،تا سه سال پب از تاريخ برازيرای؛

صفحه  2از 8

ج .هريۀ ازدواج ،در صااررت ازدواج در سااال خررشاایرب شااامل زمان گبت درخراساات يا تا دو سااال پب از تاريخ
برازيرای.
3ا .2هر يك از هستههاب فناور که پیرنهادة آنها بر اسا فراينر اجرايی ذکر شره در مادة  4پريرفته شرد ،تا دو سال
پب از تاريخ پريرش پیرنهاده میتراننر از تسهیالت زير بهرهمنر شرنر:
الف .حمايت مالی اولیۀ بالعرض؛
ب .امکانات دفترب (مکان استقرار) ،به مرت يك سال؛
ج .حمايت مالی بالعرض به صررت پلکانی در دو نربت ،در صررت تأ سیب شرکت و جرب سرمايه ظرف مرت
سه سال پب از تاريخ پريرش پیرنهاده و تأيیرکارازار ناظر.
تبصرة  .1سقف هر يك از تسهیالت اين ماده را رئیب بنیاد و میزان دقیق آن را معاونت آينرهسازان تعیین میکنر.
تبصرة  .2بهرهمنرب از تسهیالت بنر 3اااا ،1منرط به عرم استفاده از آنها در ساير تسهیالت بنیاد است .عالوه بر اين،
افراد مرغرل به تحصیل ،مرمرل تسهیالت بخش «ب» بنر 3ا 1نمیشرنر.
تبصرة  .3تسهیالت بنر 3ا 2اين ماده ،به شرکتهايی که مريرعامل آنها مرغرل به تحصیل است ،اعطا نمیشرد.
تبصرة  .4براب بهرهمنرب از تسهیالت بخش «ج» بنر 3اا ا 2اين ماده ،الزم است حراقل دو سرم از اعضاب هیئتمريرة
مؤسب شرکت ،برازيرة مادة  2باشنر.
تبصرة  .5هر يك از برازيراان و هستههاب فناور ،فقط يك بار مرمرل پرتیبانیهاب اين شیرهنامه میشرنر.
مادة  .4فرایند اجرا
براب اجراب اين شیرهنامه،اامهاب ذيل طی میشرد:
4اااا .1رئیب بنیاد ،سهمیۀ بهرهمنرب از اعتبارات و تسهیالت مادة  ،3شامل سقف تعراد و سقف مبالغ حمايت را براب
دورة زمانی مرخص اعالم میکنر.
4اااا .2دانشآمرختگان متقا ضی ،در بازههاب زمانی تعیین شره از سرب معاونت آينره سازان ،اطالعات خرد را در سامانۀ
اطالعاتی بنیاد بارارارب و درخراست خرد را براب بهرهمنرب از تسهیالت در سامانه گبت میکننر.
تب صرة  .1چنانچه در هر مرحله از برر سی ها م رخص شرد متقا ضی اطالعاتی خالف واقع را به بنیاد ارائه کرده ا ست،
عالوه بر محرومیت از پرااتیبانیهاب اين شاایرهنامه ،از ساااير تسااهیالت و حمايتهاب بنیاد محروم و عرم
صراقت وب به مراجع ذبربط ،اعالم می شرد و حق پیایرب مرضرع به صررت حقرقی نیز براب بنیاد محفرظ
خراهر برد .ترخیص مصاديق مربرط به اين بنر ،بر عهرة معاونت آينرهسازان است.
4ا .3معاونت آينرهسازان با همکارب بنیادهاب نخبگان استانی ،پرونرههاب متقاضیان را بررسی و راستیآزمايی میکنر.
4اااا .4کاراروه ،مترکل از معاون آينره سازان (رئیب کاراروه) ،يکی از مريران حرزة معاونت آينره سازان (به انتخاب معاون
آينرهسااازان) بهعنران نايب رئیب کاراروه و حراقل سااه تن از صاااحبنظران حرزة فعالیتهاب نخبگانی (به پیراانهاد
معاون آينرهسازان و مرافقت رئیب بنیاد) ،پب از ارزيابی و محاسبۀ امتیاز نهايی متقاضیان ،برازيراان را تعیین میکنر.

صفحه  3از 8

تب صرة  .2چنانچه متقا ضی در کاراروه برازيره ن ررد ،در صررت ارتقاب فعالیتهاب آمرز شی ،پژوه ری ،فناورانه و فرهنگی
خرد ،میترانر پب از ار شت حراقل سه ماه از اعالم نتیجۀ کاراروه ،درخرا ست مجرد خرد را براب بهرهمنرب از
اين تسهیالت ،در سامانه گبت نماير.
4اااا .5هر يك از هستههاب فناور ،در بازههاب زمانی تعیین شره از سرب معاونت آينره سازان ،پیرنهادة خرد را در سامانۀ
اطالعاتی بنیاد بارارارب و درخراست خرد را براب بهرهمنرب از تسهیالت در سامانه گبت میکننر.
تب صرة  .3هر يك از ه ستههاب فناور میتراننر در هر زمان صرفاً يك پی رنهاده را براب ارزيابی ارائه کننر و در صررت رد
پیرنهاده ،پیرنهادة جرير را ارائه نماينر .در هر صررت ،مهلت ارسال پیرنهادهها ،حراکثر تا دو سال پب از اتمام کار
هسته در طرح شهیر احمرب روشن يا آخرين تاريخ برازيرای هر يك از اعضاب هسته است.
تب صره  .4پی رنهادة ارائه شره از سرب ه ستۀ فناور ،نباير از لحاظ مالکیت فکرب يا معنرب معارض يا مرعی دا شته با شر.
چنانچه پیرنهاده از طرح شهیر احمرب روشن حاصل شره باشر ،باير حق مالکیت اعضاب هستۀ دانرجريی طرح،
با رضايت افراد و به روشنی در پیرنهاده مرخص شره باشر.
4اا ا .6معاونت آينرهسازان ،هر يك از پیرنهادههاب دريافتی را براب داورب به يکی کارازاران بنیاد ارسال میکنر و کارازاران،
پب از ارزيابی تخصصی پیرنهادهها و برازارب جلسات تخصصی با اعضاب هستهها ،نتايج را به همراه مبلغ پیرنهادب
براب اعطاب تسهیالت مادة  3و فراينر نظارت بر پیررفت کار ،به معاونت آينرهسازان اعالم میکننر.
تب صرة  .5کارازاران پب از عقر قرارداد با بنیاد و بر ا سا
باشنر.

مفاد قرارداد ،میتراننر در يك يا چنر زمینه با بنیاد همکارب دا شته

4ا .7معاونت آينرهسازان ،هستههاب فناور مرمرل تسهیالت اين شیرهنامه را معرفی میکنر.
 4ا .8هستههاب فناور ،مطابق برنامۀ مرخصشره ترسط کارازار ناظر ،اقرامات الزم براب تأسیب شرکت ،جرب سرمايهارار
و ساير مراحل تکمیلی براب آمادهسازب محصرالت و خرمات را انجام میدهنر.
4ا .9بنیاد مبالغ حمايتی را بر اسا شرايط مرکرر در مادة  ،3به برازيراان و هستههاب فناور اعطا میکنر.

مادة  .5تفسير مفاد و موارد خاص
شرح مرارد م سکرت و تف سیر مفاد اين شیرهنامه ،بر عهرة معاونت آينره سازان و ت صمیمایرب در مراردب که به ت رخیص
معاونت آينرهسازان ،مرارد خاص شناخته میشرنر ،بر عهرة شرراب معاونان بنیاد است.
مادة  .6نظارت و ارزیابي
6اااا .1کارازاران ،وظیفۀ نظارت بر عملکرد برازيراان را بر اسا پیرنهادة مصرب بر عهره دارنر هر ساله ازارشی را از
وضعیت شرکتهاب تأسیبشره بر اسا اين شیرهنامه ،به بنیاد ارائه میکننر.
6اااا .2معاونت آينره سازان مرظف است سالیانه حُسن اجراب آيیننامه و اين شیرهنامه و نتايج آن را بر اسا شاخصهاب
زير ،ارزيابی و ازارش آن را به رئیب بنیاد ارائه کنر:
الف .تعراد افراد شناسايیشره و تنرع رشتههاب تحصیلی آنان؛
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ب .نرع ،میزان و زمان بهرهمنرب افراد برازيره و میزان رضايت آنان از بنیاد و کارازاران؛
ج .سرعت و سهرلت فراينر شناسايی و اعطاب تسهیالت؛
د .تعراد شرکتهاب تأسیب شره و عملکرد آنها در سالهاب اول تا سرم؛
ها .میزان کارايی و مرفقیت کارازاران؛
و .میزان اگربخری و اگرارارب تسهیالت اعطاشره.
مادة  .7تصویب و اجرا

اين شیرهنامه ،م رتمل بر يك مقرمه ،هفت ماده ،ده تب صره و يك جرول پیر ست ،در تاريخ  1399/10/24به ت صريب رئیب
بنیاد ملی نخبگان رسیر و و از تاريخ  1399/11/1اجرا میشرد.

جدول امتياز حاصل از فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي ،فناورانه و فرهنگي براي بهرهمندي از مزایاي طرح شهيد رضوي
حداکثر امتياز
عنوان فعاليت

دانشآموزي
(صرفاً یك المپياد که
دارد ،در نظر گرفته ميشود).

المپيادهاي

دانشجویي
وزارت
بهداشت

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

رتبههاي

طال

200

75

75

گروهي

نقره

150

50

50

(هر نفر)

برنز

75

25

25

رتبههاي
با معرفي

فعاليتهاي آموزشي

ملي

با معرفي وزارت علوم

علمي

کارشناسي ارشد و دکتري حرفهاي

تخصصي ،تخصص و فوق تخصص

دانشآموختگان دورة کارشناسي

جهاني

بيشترین امتياز را براي فرد

دانشآموختگان دورههاي

دانشآموختگان دورههاي دکتري

انفرادي

آزمون سراسري ورود به دانشگاه از دورة تحصيلي متوسطه

( / 6رتبه – )1001

( / 10رتبه – )1001

(صرفاً یك آزمون که بيشترین امتياز را براي فرد دارد ،در نظر گرفته ميشود).

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

آزمونهاي جامع علوم پایة پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي و آزمون پيشکارورزي پزشكي

-

رتبه × 220 – 20

رتبه × 110 – 10

(تا صفر)

(تا صفر)

ميانگين کل دانشآموختگي دورة کارشناسي

( - 17ميانگين کل) × 100

( - 17ميانگين کل) × 75

( - 17ميانگين کل) × 50

ميانگين کل دانشآموختگي دورة کارشناسي ارشد

-

( - 17/5ميانگين کل) × 60

( - 17/5ميانگين کل) × 40

ميانگين کل دانشآموختگي دورة دکتري حرفهاي

-

( - 17ميانگين کل) × 120

( - 17ميانگين کل) × 80

ميانگين کل دانشآموختگي دورة دکتري تخصصي

-

-

( - 18ميانگين کل) × 50

در نشریههاي بسيار معتبر
(از قبيل  Natureو )Science

فعاليتهاي پژوهشي

مقاالت

( / 20رتبه – )1001

هر مقاله × 100 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالههاي منتشرشده /پذیرفتهشده براي انتشار در

در نشریة داراي رتبة Q1

هر مقاله × 50 :ضریب جایگاه نویسنده

نشریههاي با نمایة معتبر بينالمللي

در نشریة داراي رتبة Q2

هر مقاله × 40 :ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة داراي رتبة Q3

هر مقاله × 25 :ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة داراي رتبة Q4

مقالههاي منتشرشده /پذیرفتهشده براي انتشار در نشریههاي علمي  -پژوهشي
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هر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده
هر مقاله × 30 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالههاي منتشرشده /پذیرفتهشده براي انتشار در نشریههاي علمي  -ترویجي

هر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالههاي ارائهشده به صورت سخنراني در همایشهاي معتبر علمي (داخلي و بينالمللي)

هر مقاله × 10 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالههاي ارائهشده به صورت پوستر در همایشهاي معتبر علمي (داخلي و بينالمللي)

هر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده
هر طرح × 50 :ضریب جایگاه همكار و مبلغ طرح

همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي مصوب مؤسسهها

(بدون محدودیت سقف تعداد طرح)

انتشارت علمي مورد تأیيد بنياد
نگارش کتاب کامل علمي
کتابها

سایر انتشارات

اثر برگزیدة کتاب سال حوزه

 × 100ضریب جایگاه نویسنده

سایر کتابهاي علمي

 × 10ضریب جایگاه نویسنده

نگارش فصل کتاب معتبر علمي
ترجمة کتاب کامل علمي

فعاليتهاي مهارتي

 × 100ضریب جایگاه نویسنده

 × 20ضریب جایگاه نویسنده

انتشارت علمي مورد تأیيد بنياد

 × 25ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

 × 5ضریب جایگاه نویسنده

شرکت در برنامه هاي کارآموزي و کارورزي ویژه (با تأیيد معاونت آیندهسازان)

20

برگزیدگي در مسابقات مهارتي دانشجویي (با تأیيد دانشگاه و معاونت آیندهسازان)

هر یك  5و مجموعاً 10

شرکت در مسابقات مسئلهمحور طرح شهيد بابایي (با تأیيد معاونت آیندهسازان)

هر یك  5و مجموعاً ( 15بر اساس ميزان حضور)

برگزیدگي در مسابقات مسئلهمحور طرح شهيد بابایي

( 50بر اساس رتبه)

عضویت در هستههاي مسئلهمحور پژوهشي /فناورانه (طرح شهيد احمدي روشن)

هر سال  100و مجموع سالهاي مختلف 100
(بر اساس نظر دریافتي از مسئول هسته و مدیر طرح)
( 30بهازاي هر نيمسال) و مجموعاٌ 90

دستياري فناورانه در دانشگاه (با تأیيد معاونت آینده سازان)

هر سه ماه  10و مجموعاً براي دورة کارشناسي  ،30براي دورة کارشناسي ارشد  60و براي دورههاي دکتري

سابقة همكاري با نهادهاي فناورانه

تخصصي ،تخصص و فوق تخصص 80
اختراع سطح 1

اختراعهاي برگزیدهشده در بنياد
(صرفاً یك مورد که بيشترین امتياز را براي فرد دارد)

 × 150سهم مشارکت

اختراع سطح 2

 × 100سهم مشارکت

اختراع سطح 3

 × 60سهم مشارکت

ادامة جدول امتياز حاصل از فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي ،فناورانه و فرهنگي براي بهرهمندي از مزایاي طرح شهيد رضوي
حداکثر امتياز
عنوان فعاليت

دانشآموختگان دورة کارشناسي

دانشآموزي
جوان
خوارزمي

دانشجویي و آزاد

بينالمللي

محقق برگزیده
رازي

رتبه اول
رتبه دوم

 × 50سهم مشارکت

رتبه سوم

 × 20سهم مشارکت

رتبه اول

 × 120سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 100سهم مشارکت

رتبه سوم

 × 80سهم مشارکت

رتبه اول

 × 350سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 300سهم مشارکت

رتبه سوم

 × 250سهم مشارکت

رتبه اول

350

رتبه دوم

300

رتبه سوم

250
120

محقق دانشجو

100

جشنوارههاي مورد
جوان
فارابي (بخشهاي رقابتي)
بزرگسال

سلمان فارسي
(نيروهاي مسلح)

طرحهاي سامانهاي ،طرحهاي علمي و
دانشي و محققين

رتبه اول

 × 120سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 100سهم مشارکت

رتبه سوم

 × 80سهم مشارکت

رتبه اول

 × 350سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 300سهم مشارکت

رتبه سوم

 × 250سهم مشارکت

رتبة اول

 × 120سهم مشارکت

رتبة دوم

 × 100سهم مشارکت

رتبة سوم

 × 80سهم مشارکت
 × 120سهم مشارکت

طرحهاي فناورانه (طرح برتر)
رتبة اول
طراحان کسب و کار دانشجویي

کارشناسي ارشد و دکتري حرفهاي
 × 70سهم مشارکت

محقق جوان

تأیيد بنياد

دانشآموختگان دورههاي

 × 36سهم مشارکت

رتبة دوم

 × 30سهم مشارکت

شيخ بهایي

رتبة سوم

 × 24سهم مشارکت

(فنآفریني)

رتبة اول

 × 36سهم مشارکت

طراحان کسب و کار آزاد

مسابقات مورد تأیيد

مسابقات بينالمللي روبوکاپ

بنياد

آزاد ایران

دانشآموزي

رتبة دوم

 × 30سهم مشارکت

رتبة سوم

 × 24سهم مشارکت

رتبة اول

 × 35سهم مشارکت

رتبة دوم

 × 25سهم مشارکت

رتبة سوم

 × 15سهم مشارکت
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دانشآموختگان دورة دکتري

دانشجویي

رتبة اول

 × 60سهم مشارکت

رتبة دوم

 × 50سهم مشارکت

رتبة سوم

 × 40سهم مشارکت

مسابقة ملي فناوري نانو

رتبة اول تا سوم

60

(دانشجویي)

رتبههاي چهارم تا دهم

20

طال

70

نقره

50

برنز

30

االمپياد دانشآموزي علوم و فناوري نانو

کامپيوتر
مجموعه رقابتهاي تخصص
فنآورد
برق

مسابقة ریاضي دانشجویي کشور

کتاب سال جمهوري اسالمي

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

اول

100

دوم

50

سوم

25

تأليف برگزیده

 × 350ضریب جایگاه نویسنده

تأليف شایستة تقدیر

 × 300ضریب جایگاه نویسنده

ترجمة برگزیده

 × 175ضریب جایگاه نویسنده

ترجمة شایستة تقدیر

 × 150ضریب جایگاه نویسنده

ادامة جدول امتياز حاصل از فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي ،فناورانه و فرهنگي براي بهرهمندي از مزایاي طرح شهيد رضوي
حداکثر امتياز
عنوان فعاليت

دانشآموختگان دورة کارشناسي

دانشجویان نمونة کشوري

دانشآموختگان دورههاي

دانشآموختگان دورههاي دکتري

کارشناسي ارشد و دکتري حرفهاي

تخصصي ،تخصص و فوق تخصص

کارشناسي و دکتري حرفهاي ،30 :کارشناسي ارشد ،40 :تخصص یا دکتري تخصصي 50 :و مجموعاً70 :

برگزیدگان هنري/

مستعد برتر

( 100بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنياد)

ادبي /قرآني

سرآمد

( 150بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنياد)

دستياري آموزشي یا فعاليتهاي در زمينة همكاريهاي علمي-اجرایي در دانشگاه (با تأیيد معاونت اینده
سازان)

( 15بهازاي هر نيمسال) و مجموعاٌ 45

فعاليتهاي علمي-

عضویت در هيئت مدیرة انجمنهاي علمي تخصصي داراي مجوز از نهادهاي ذيریط

بهازاي هر سال عضویت  5و مجموعاً 20

اجتماعي و فرهنگي

دبيري انجمنهاي علمي دانشجویي

هر سال  5و مجموعاً 20

عضویت در کانونهاي فرهنگي و تشكلهاي دانشجویي (با تأیيد دانشگاه و تایيد معاونت آینده سازان)

هر یك  5و مجموعاً 10
هر یك  10و مجموعاً 50

شرکت در اردوهاي جهادي (اعزامي از سوي بنياد)
سایر فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي ،فناورانه و فرهنگي (به تشخيص معاونت آیندهسازان)

صفحه  7از 8

100

