باسمهتعالی
شیوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برتر از تسهیالت خدمت نظام وظیفة تخصصی
(طرح شهید صیاد شیرازی)
مقدمه
به استناد تبصرة مادة  3و تبصرة  2مادة « 4آییننامۀ شناساای و پشاتیبان از دانا آموختگاا برتار دانشاگای » مصاو ییئا
امنای بنیاد مل نخبگا در تاریخ  3334/3/33و به منظور اجرای سازی بند «الف ا »3از ماادة  4آیاینناماۀ ماورور و بار اساا
دستورعمل اجرای نحوة ارائه تسهیالت و خدمات اداری به نخبگا  ،استعدادیای برتر و پژویشگرا (موضاو ابال یاۀ شامارة
/501/31/2م /4/مورخ  3335/2/1ستاد رل نیرویای مسلح) ،این شیوهنامه ره به گرام داشا یااد شاهید ساههبد علا اایاد
شیرازی ،با عنوا «طرح شهید ایاد شیرازی» نامگواری شده ،با یاد اساتاادة بهیناه از صراا خادم مداد نظاام وییااۀ
برگزیدگا دانشگای داخل و خارج از رشور ،برای حل مسائل دساتگاهیاای مختلاف رشاور از یا

ساو و تساهیل شارای

خدم آنا از سوی دیگر ،تدوین شده اس .
مادة :1تعاریف
در این شیوهنامه ،عنوا یای اختصاری زیر ،جایگزین عبارتیای رامل آ یا م شود:
الف« .بنیاد» بهجای «بنیاد مل نخبگا »؛
« .نیروهای مسلح» بهجای «ستاد رل نیرویای مسلح»؛
ج« .معاونت آیندهسازان» بهجای «معاون آیندهسازا بنیاد» و «معاون آیندهسازان» بهجای «معاو آیندهسازا بنیاد»؛
د« .مرکز تعامالت بینالملل» بهجای «مررز تعامالت بینالملل علم و صناوری معاون علم و صناوری ریاس جمهوری»؛
یا « .مرکز شرکتهای دانشبنیان» بهجای «مررز شارر یاا و مسسساات دانا بنیاا معاونا علما و صنااوری ریاسا
جمهوری»؛
و« .کارگروه» بهجای «رارگروه شناسای مشموال تسهیالت نظام وییاه» ره ترریب آ  ،در بند  4-1ماادة  1ایان شایوهناماه
مشخص شده اس ؛
ز« .آییننامه» بهجای «آییننامۀ شناسای و پشتیبان از دان آموختگا برتر دانشاگای » مصاو ییئا امناای بنیااد در تااریخ
3334/3/33؛
ح« .مؤسسة علمی» به جای یر ی

از مرارز آموزش عال  ،پژوی

و صناوری داخل یا خارج از رشور ره ااح مادار

اادرة آ  ،به تأیید وزارت علوم  ،تحدیدات و صناوری  ،وزارت بهداش  ،درماا و آماوزش پزشا

و یاا شاورای عاال

اندال صرینگ رسیده باشد؛
ط« .دانشآموخته» بهجای یر ی

از دان آموختگا دورهیای تحصیل رارشناس  ،رارشناس ارشاد  ،درتاری حرصاهای

و درتری تخصص و نیز دورهیای تخصص و صوق تخصص رشتهیای علوم پزش

صفحه  1از01

مسسسهیای علم ؛

ی« .نهادهای توسعه فناوری و نوآوری» بهجای ستادیای توسعۀ صناورییای رایباردی معاونا علما و صنااوری ریاسا
جمهوری  ،شتا دیندهیای رسبوراار دارای مواوز از مرراز شاتا دیا ناوآوری معاونا علما و صنااوری ریاسا
جمهوری ،اندوقیای سرمایهگواری جسورانه دارای مووز از سازما باور و اوراق بهاادار  ،ااندوقیاای پاژوی

و

صناوری یردولت  ،شارر یاای سارمایهگاواری خررپاویر باه تأییاد انومان اانا رارصرماای ااندوقیاا و نهادیاای
سرمایهگواری خررپویر؛
« .شرکت فناور» بهجای یر ی

از شرر یای صعال در حوزة صناوری (از جملاه ،شارر یاا و مسسساهیاای دانا بنیاا

مشمول مزایای قانو «حمای از شرر یا و مسسسات دان بنیا و تواریسازی نوآوری و اختراعاات» مصاو مولا
شورای اسالم در تاریخ  3333/3/1و شرر یای مستدر در مرارز رشد و پار یای علم و صناوری  ،شرر یاای خاالق
و شرر یای معرص شده از سوی نهادیای توسعۀ صناوری و نوآوری) مورد تأیید مررز شرر یای دانا بنیاا راه دارای
اطالعات ایهارنامۀ مالیات به صروش رسانده و ارائه ررده باشد.

ایهارنامۀ مالیات باشد و راالیا و خدمات خود را بر اسا
مادة  :2نحوة انتخاب برگزیدگان

متداضیا  ،برای بهرهمندی از تسهیالت این شیوهنامه ،در اورت احراز شرای ی

از بندیای سهگانۀ زیر ،برگزیده م شوند:

 .1-2دانشآموختگان فناور

متداضیان ره ی

از اعضای مسس

ی

شرر صناور (عضو اولین دورة ییئ مدیرة شرر ) یا حداقل ساه مااه مادیرعامل

آ باشد و یا در حال حاضر به اورت تماموق در شرر مورد نظر ،مشغول به صعالی باشد ره برای دس رم سهمااه اخیار،
سابدۀ بیمۀ پرداخت در شرر داشته و بر اسا

آخرین مدر

تحصیل  ،دارای شرای زیر باشند:

 .3-3-2دان آموختۀ دورة رارشناس ره دس رم  00امتیاز از مومو امتیازیای مرباوط باه «اختارا یاای برگزیادهشاده در
بنیاد مل » « ،صعالی در شرر یا» و «جشنوارهیای مورد تأیید بنیااد» و در موماو  ،دسا رام  30امتیااز از موماو
امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس رارگروه برگزیده شده باشد.
 .2-3-2دان آموختۀ دورة رارشناس ارشاد یاا درتاری حرصاهای راه دسا رام 00امتیااز از موماو امتیازیاای مرباوط باه
«اخترا یای برگزیادهشاده در بنیااد» « ،صعالیا در شارر یاا» و «جشانوارهیاای ماورد تأییاد بنیااد» و در موماو ،
دس رم  300امتیاز از مومو امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس رارگروه برگزیده شده باشد.
 .3-3-2دانشووی دورة درتری تخصص ره از پیشنهاد رسالۀ درتری خود با موصدی دصا ررده و دس رام  00امتیااز از موماو
امتیازیای مربوط به «اخترا یای برگزیدهشده در بنیاد» « ،صعالی در شرر یا» و «جشنوارهیاای ماورد تأییاد بنیااد» و
در مومو  ،دس رم  330امتیاز از مومو امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس راارگروه برگزیاده شاده
باشد.
 .4-3-2دان آموختۀ دورة درتری تخصص ره دس رم  00امتیاز از مومو امتیازیای مربوط به «اخترا یای برگزیادهشاده
در بنیاد» « ،صعالی در شرر یا» و «جشنوارهیای مورد تأیید بنیااد» و در موماو  ،دسا رام  320امتیااز از موماو
امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس رارگروه برگزیده شده باشد.
 .2-2دانشآموختگان داخل کشور

متداضیان ره بر اسا

آخرین مدر

تحصیل  ،دارای شرای زیر یستند:

صفحه  2از01

 .3-2-2دان آموختۀ دورة رارشناس ارشد یا درتری حرصهای ره دارای ی

از شرای زیر اس :

الف .دس رم 330امتیاز از مومو امتیازیای جدول پیوس رساب رارده باشاد و موماو امتیااز متداضا از بخا
صعالی یای آموزش بیشتر از اار باشد.
 .دس رم 30امتیاز از مومو امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس رارگروه برگزیده شده باشد.
 .2-2-2دانشووی دورة درتری تخصص ره از پیشنهاد رسالۀ درتری خود با موصدی دصا ررده و دارای ی

از شرای زیر اس :

الف .دس رم 330امتیاز از مومو امتیازیای جدول پیوس رساب رارده باشاد و موماو امتیااز متداضا از بخا
صعالی یای آموزش بیشتر از اار باشد.
 .دس رم 30امتیاز از مومو امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس رارگروه برگزیده شده باشد.
 .3-2-2دان آموختۀ دورة درتری تخصص ره دارای ی

از شرای زیر اس :

الف .دس رم  310امتیاز از مومو امتیازیای جدول پیوس رسب رارده باشاد و موماو امتیااز متداضا از بخا
صعالی یای آموزش بیشتر از اار باشد.
 .دس رم  330امتیاز از مومو امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس رارگروه برگزیده شده باشد.
 .3-2دانشآموختگان خارج از کشور

متداضیان ره بر اسا

آخرین مدر

تحصیل  ،دارای شرای زیر یستند:

 .3-3-2دان آموختۀ دورة رارشناس ارشد یا درتری حرصهای مسسسهیای علم خارج از رشور راه دسا رام  30امتیااز از
مومو امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس رارگروه برگزیده شده باشد.
 .2-3-2دان آموختاۀ دورة درتاری تخصصا مسسساهیاای علما خاارج از رشاور راه دسا رام  330امتیااز از موماو
امتیازیای جدول پیوس رسب ررده و توس رارگروه برگزیده شده باشد.
تبصرة  :1دورهیای تخصص و صوق تخصص رشتهیای علوم پزش

 ،معادل دورة «درتری تخصص » محسو م شوند.

تبصرة  :2دانشوویا و دان آموختگا یر مدرع تحصیل  ،برای بهارهمنادی از ایان تساهیالت ،نما توانناد از شارای مدااطع
تحصیل قبل استااده رنند.
تبصرة  :3متداضیا موضو بندیای  3-2و  2-2این ماده ،برای بهرهمندی از تسهیالت این شیوهنامه ،حدارثر ی

سال پا

از

دان آموختگ صرا دارند برای بهرهمندی از این تسهیالت ،پروندة خود را رامل و درخواسا خاود را باه بنیااد
ارائه نمایند.
تبصرة  :4یر شرر صناور م تواند بدو ًا ی

نار و بهازای یر سه میلیارد ریال صروش سالیانه (براسا ایهارنامۀ مالیاات ) یاا باه

ازای یر پنج نار رارشنا شا ل تماموق در شرر (بر اسا صهرس بیمه) ،ی
در بند  3-2این ماده معرص رند .این سهمیه برای مدت ی

تن دیگار را باا شارای ماورور

سال (و بر اسا سال ماال شارر ) تعیاین ما شاود و

ارصاً در یما سال قابل استااده اس .
تبصرة  :5برای تعیین سهمیۀ اندوقیای سرمایهگواری جسورانه و شتا دیندهیای رسبورار بر اسا تبصارة  4ایان مااده،
به جای محاسبۀ صروش مندرج در ایهارنامۀ مالیات  ،از میازا سارمایهگاواری آ یاا در شارر یاای صنااور اساتااده
م شود.

صفحه  3از01

تبصرة  :6شتا دیندهیای رسبورار موازند به میزا سهمیۀ مورور در تبصارة  4ایان مااده ،اصارادی را راه در شاتا دیناده
سابدۀ بیمه ندارند اما در حال حاضر در آ مستدر یستند ،برای بهرهمندی از این تسهیالت معرص نمایند.
تبصرة  :7شرر یای صناوری ره قبالً معیاریای آییننامۀ ارزیاب شرر یا و مسسسات دان بنیا را احراز رارده بودناد ولا
در حال حاضر صاقد آ یساتند ،حادارثر باه مادت شا

مااه از آخارین تااریخ برخاورداری از شارای  ،ما توانناد

متداضیا بند  3-2این ماده را برای بهرهمندی از این تسهیالت معرص نمایند.
تبصرة  :8در اورت ره بیمۀ اصراد صعال در اندوقیای سرمایهگواری جسورانه ،از طریق اندوق یا مدیر ااندوق پرداخا
شده باشد ،مبنای محاسبه ،بیمۀ پرداخت از طریق اندوق یا مدیر اندوق (حسب مورد) اس .
تبصرة  :9چنانچه صرد در حین گوراند دورة خدم نظاموییاه باشد ،سابدۀ بیماۀ پرداختا تاا قبال از تااریخ شارو خادم
وی ،درنظرگرصته م شود.
تبصرة  :11مدار

دورهیای تحصیل ط شده در خارج از رشور ،باید توس وزارت علوم  ،تحدیداات و صنااوری یاا وزارت

بهداش  ،درما و آموزش پزش

(حسب مورد) ارزشیاب و تأیید شده باشد.

مادة  :3نحوة محاسبة امتیازها
امتیاز متداضیا یر ی
اسا

از بندیای  2-2 ، 3-2و  3-2مادة  2این شیوهنامه ،بر اسا ستو یاای متناایر در جادول پیوسا و بار

بندیای زیر ،محاسبه م شود.

 .3-3امتیاز حاال از میانگین رل یر ی

از دورهیای تحصیل  ،پ

از اعمال ضرایب یمسا سازی رشته-مسسسهیاای علما

رشور ره از سوی معاون آیندهسازا تعیین م شود ،محاسبه م گردد.
تبصره :برای دورهیای تحصیل ره بهاورت پژوی محور ط شدهاند ،امتیااز حااال از میاانگین رال دانا آماوختگ در
نظر گرصته نم شود.
 .2-3حداقل مومو امتیازیای مربوط به صعالی یای آموزش  ،اار لحاظ م شود.
 .3-3ضریب مربوط به تعداد و ترتیب نویسندگا در محاسبۀ امتیاز یر مداله و رتا  ،بر اسا آیاینناماۀ ارتداای مرتباۀ علما
اعضااای ییئا علما (مصااو وزارت علااوم  ،تحدیدااات و صناااوری) محاساابه ما شااود .یمچناین در محاساابۀ امتیااز
طرحیای پژویش  ،عالوه بر در نظر گرصتن ضریب مربوط به تعداد و ترتیاب یم اارا  ،مادت زماا اجارای طارح و
مبلغ طرح نیز در نظر گرصته م شود.
 .4-3در یر یمای  ،حدارثر به دو مداله امتیاز داده م شود.
 .1-3در محاسبۀ مومو امتیاز مداالت دانشوویا و دان آموختگا دورة درتری تخصص  ،امتیااز حادارثر ده مدالاه و ساایر
متداضیا  ،حدارثر پنج مداله ره بی ترین امتیازات را برای متداض دارند ،درنظر گرصته م شود.
 .0-3ارصاً برای طرحیای پژویش ره بهطور رامل یا مرحلهای از آ  ،خاتمهیاصته باشد ،امتیااز درنظار گرصتاه ما شاود؛ ضامناً
امتیاز طرحیای ره در دورا دانشووی اجرا شدهاند ،در اورت مواصد یا رضای استاد راینمای متداضا در زماا
اجرای طرح ،لحاظ م شود.
 .5-3امتیاز رتا یا برای رتا یای علم مرتب با تخصص متداض لحاظ م شود و برای رتا یای با موضاوعات موموعاۀ
پرس یا و آزمو یا  ،حلالمسائل و نظایر آ یا ،امتیازی در نظر گرصته نم شود.
 .3-3تعیین صهرس انتشارات مورد تأیید بنیاد با معاون آیندهسازا اس .

صفحه  4از01

 .3-3امتیاز یر صعالی پژویش  ،بهازای یر سال صاالۀ زمان بین «تاریخ درخواس » و «بیشینۀ تاریخ دانا آماوختگ و تااریخ
انوام صعالی » ،در ضریب دوسوم ضر م شود.
 . 30-3سدف مومو امتیازیای مربوط به عضاوی در ییئا مسسا

 ،عضاوی در ییئا مادیره  ،مادیری عامال و ساایر

سمَ یای مدیریت در شرر یا ،برای دان آموختگا صناور 51 ،لحاظ م شود.
 .33-3سدف امتیاز دریاصت از جشنوارهیا و مسابدهیای مورد تأیید بنیاد ره عنوا آ یا در جدول پیوس ذرر نشاده اسا  ،بار
اسا

مدررات مصو بنیاد ،تعیین و در امتیازیای متداضیا لحاظ م شود.

 .32-3ردیف منظورشده در جدول پیوس برای «سایر صعالی یای آموزش  ،پژویش  ،صناوراناه و صرینگا » ،بارای ماواردی
یمچو رسب جوایز معتبر بینالملل  ،یم اری با نهادیای مل و استان در راستای رشاد و پیشارص رشاور و ماوارد
نظیر آ یا ،در نظرگرصته شده ره به دلیال عمومیا نداشاتن ،در جادول لحااظ نشاده اسا  .امتیااز ایان ردیاف بارای
متداض  ،با تشخیص معاون آیندهسازا تعیین م شود.

مادة  :4تسهیالت
متداضیا برگزیده ،دورة خدم نظاموییاۀ خود را در قالاب «دورة آماوزش نظاام » و اجارای «طرحا پژویشا  ،صناوراناه ،
صرینگ یا مشابه آ » ،ط ورارت پایا خدم دریاص م رنند.
تبصرة  :1تعیین موضو  ،م ا  ،زما شرو و مدت اجرای طرحیای مورور در بناد صاوق ،بار اساا مداررات و رویاهیاای
اجرای نیرویای مسلح اس ره مدت آ  ،حداقل به میزا نیم از دورة رسم نظاموییااۀ ساایر مشاموال یامتاراز
(پ

از رسر خدم یای قانون دیگر با مواصد نیرویای مسلح) اس .

تبصرة  :2پرداخ حدوق دورة نظاموییاۀ مشموال این تسهیالت ،بر اسا مدررات نیرویای مسالح ااورت ما پاویرد راه
میزا آ  ،حداقل بهمیزا سایر مشموال یمتراز اس .
تبصرة  :3در زما دورة خدم نظاموییاۀ تخصص  ،صرد باید در ایرا حضور داشاته باشاد و یرگوناه خاروج وی از رشاور،
ارصاً با مووز نیرویای مسلح ام ا پویر اس .
تبصرة  :4مشموال  ،یمزما با انوام خدم نظاموییاه ،موااز نیساتند (مگار در دورة گوراناد رساالۀ درتاری) باه تحصایل
اشتغال داشته باشند .در اورت ادامۀ تحصایل صارد مشامول در دورة تحصایل دیگار در حاین خادم نظااموییااه،
بهرهمندی از این تسهیالت در پایا دورة تحصیل جدید ،منوط به احراز مودد شرای بهارهمنادی از ایان تساهیالت
(با توجه به دورة تحصیل جدید متداض ) خواید بود.
مادة  :5فرایند اجرا
 .3-1یر ی

از متداضیا  ،در بازهیای زمان تعیینشده از سوی معاون آیندهسازا  ،پروندة خود را در سامانۀ اطالعاات بنیااد،

ت میل و درخواس خود را برای بهرهمندی از این تسهیالت ،در سامانه ثب م نماید.
 .2-1معاون آیندهسازا  ،با یم اری مررز تعامالت بینالملل و مرراز شارر یاای دانا بنیاا (حساب ماورد) و بنیادیاای
نخبگا استان  ،پروندهیای متداضیا را بررس و راست آزمای م رند.
 .3-1معاون آیندهسازا  ،نتیوۀ نهاای برگزیادگا بخا یاای -3-2-2الاف -2-2-2 ،الاف و -3-2-2الاف از بناد  2-2را
تعیین م رند.
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 .4-1رارگروه ،متش ل از معاو آیندهسازا یا ی
بهعنوا رئی

از مدیرا حوزة معاون آینادهساازا (باه انتخاا معااو آینادهساازا )

رارگروه  ،نمایندة ادارهرل حراس بنیاد  ،دس رم سه تن از ااحبنظرا حوزة صعالیا یاای نخبگاان

(به پیشنهاد معاو آیندهسازا و مواصد رئی

بنیاد)  ،نماینادة مرراز شارر یاای دانا بنیاا (در جلساات مرباوط باه

بررس پروندهیای متداضیا مشمول بند  3-2مادة  2ایان شایوهناماه) و نماینادة مرراز تعاامالت باینالملال (در جلساات
مربوط به بررس پروندهیای متداضیا مشمول بند  3-2مادة  2این شیوهنامه) ،پ

از ارزیاب و محاسابۀ امتیااز متداضایا ،

برگزیدگا از بندیای  3-2و  3-2و بخ یای  -2-2-2 ، -3-2-2و  -3-2-2از بند  2-2را تعیین م رند.
 .1-1پ

از ت میل اطالعات مورد نیاز نیرویای مسلح از سوی برگزیدگا  ،معاون آیندهساازا آناا را باه نیرویاای مسالح،

معرص و به آنا اطال رسان م رند ره مابد مراحل را از طریق مرجع معرص شده از ساوی نیرویاای مسالح پا گیاری
نمایند.
تبصرة  :1چنانچه متداضا در راارگروه برگزیاده نشاود ،در ااورت ارتداای صعالیا یاای آموزشا  ،پژویشا  ،صناوراناه و
صرینگ خود ،م تواند پ

از گوش دس رم سه ماه از اعالم نتیوۀ راارگروه ،درخواسا موادد خاود را بارای

بهرهمندی از این تسهیالت ،در سامانه ثب نماید.
تبصرة  :2مسئولی دریاص درخواسا یاای متداضایا بناد  3-2ماادة  2ایان شایوهناماه (دانا آموختگاا صنااور) و بررسا
صعالی یای آنا در شرر یای صناور ،بر عهدة مررز شرر یای دان بنیاا و بررسا ساایر ماوارد پرونادة آناا ،
تش یل جلسهیای مربوط رارگروه و تنظیم اورتجلسهیای آ یا ،بر عهدة معاون آیندهسازا اس .
تبصرة  :3مسئولی دریاص درخواس یای متداضیا بناد  3-2ماادة  2ایان شایوهناماه (دانا آموختگاا خاارج از رشاور) و
بررسا صعالیا یاای آناا  ،بار عهادة مرراز تعاامالت باینالملال و تشا یل جلساهیاای مرباوط راارگروه و تنظاایم
اورتجلسهیای آ یا ،بر عهدة معاون آیندهسازا اس .
تبصرة  :4یر ی

از مشموال بند  3-2مادة  2این شیوهنامه (دان آموختگا خاارج از رشاور) ،باهمنظاور بهارهمنادی از ایان

تسهیالت ،حدارثر ش

ماه پ

از برگزیدگ صرا دارند به رشور بازگردند و پ

از اعالم مررز تعامالت باین-

الملل مبن بر بازگش برگزیده به رشور ،به نیرویای مسلح معرص م شوند.
تبصرة  :5چنانچه در یر مرحله از بررس یا مشخص شود متداض اطالعات خال واقع را به بنیاد ارائه ررده اسا  ،عاالوه بار
محرومی از این تسهیالت ،از سایر تسهیالت و حمای یای بنیاد ،محروم و عادم ااداق وی باه مراجاع ذیربا ،
اعالم م شود و حق پ گیری موضو به اورت حداوق نیاز بارای بنیااد محااوظ خوایاد باود .تشاخیص مصاادیق
مربوط به این بند ،بر عهدة معاون آیندهسازا اس .
مادة  :6تفسیر مفاد  ،موارد خاص و نظارت
 .3-0شرح موارد مس وت و تاسیر مااد این شیوهنامه ،بر عهدة معاون آیندهسازا و تشخیص و تصمیمگیری در ماواردی راه
به تشخیص معاون آیندهسازا  ،موارد خاص شناخته م شوند ،بر عهدة شورای معاونا بنیاد مل اس .
 .2-0معاون آیندهسازا مویف اس یر سال ،گزارش از اجرای این شیوهنامه را به رئی
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بنیاد ارائه نماید.

مادة  :7تصویب و اجرا
این شیوهنامه مشتمل بر ی

مددمه  ،یا ماده  ،بیس تبصره و ی

جدول پیوس  ،در تااریخ  3333/3/3باه تصاویب رئای

بنیاد مل نخبگا رسید و از تاریخ  3333/3/3جایگزین «شیوهنامۀ بهرهمندی دان آموختگا برتر ایران
خدم نظام وییاۀ تخصص » مصو رئی

بنیاد و ابال

یارمدیم از تساهیالت

باه شامارة /1/20523د ماورخ « ، 3331/5/5شایوهناماۀ بهارهمنادی

دان آموختگا برتر صناور از تسهیالت خدم نظام وییاۀ تخصص » مصو رئی

بنیااد در تااریخ  3330/33/5و «شایوهناماۀ

بهرهمنادی دانا آموختگاا برتار دانشاگای از تساهیالت خادم نظاام وییااۀ تخصصا » مصاو رئای

بنیااد در تااریخ

 3330/33/30و ااالحات و الحاقات بعدی آ یا م شود.

سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
و رئیس بنیاد ملی نخبگان
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جدول امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی  ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی برای بهرهمندی از تسهیالت نظام وظیفه
حداكثر امتیاز
عنوان فعالیت

دانشآموختگان فناور
كارشناسی

دانشآموزی

جهانی

(صرفاً یك المپیاد كه
بیشترین امتیاز را برای فرد
ملی

دارد ،در نظر گرفته میشود).

المپیادهای

با معرفی وزارت علوم

علمی

،تحقیقات و فناوری

دانشجویی

با معرفی

فعالیتهای
آموزشی

آموزش

كارشناسی ارشد

دكتری تخصصی

كارشناسی ارشد

دكتری تخصصی

كارشناسی ارشد

طال

052

052

002

052

002

052

002

نقره

005

032

022

032

022

032

022

برنز

022

002

02

002

02

002

02

طال

075

02

02

02

02

02

02

نقره

005

72

02

72

02

72

02

برنز

75

02

32

02

32

02

32

اول

322

022

022

022

022

022

022

دوم

022

75

75

75

75

75

75

سوم

022

52

52

52

52

52

52

طال

322

022

022

022

022

022

نقره

022

75

75

75

75

75

برنز

022

52

52

52

52

52

52

رتبههای

طال

022

75

75

75

75

75

75

گروهی

نقره

052

52

52

52

52

52

52

(هر نفر)

برنز

انفرادی

پزشكی

75

05

05

05

05

05

05

آزمون سراسری ورود به دانشگاه از مقطع تحصیلی متوسطه

( /0رتبه – )0220

( / 02رتبه – )0220

( / 02رتبه – )0220

( / 02رتبه – )0220

( / 02رتبه – )0220

( / 02رتبه – )0220

( / 02رتبه – )0220

(صرفاً یك آزمون كه بیشترین امتیاز را برای فرد دارد ،در نظر گرفته میشود).

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

آزمونهای جامع علوم پایة پزشكی  ،دندانپزشكی و داروسازی و آزمون پیشكارورزی پزشكی

-

رتبه × 002 – 02

رتبه × 002 - 02

رتبه × 002 – 02

رتبه × 002 - 02

رتبه × 002 – 02

رتبه × 002 - 02

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

( - 07میانگین كل)

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

× 022

میانگین كل مقطع كارشناسی
میانگین كل مقطع كارشناسی ارشد

-

میانگین كل دورة دكتری حرفهای

-

میانگین كل دورة دكتری تخصصی

-

022

52

022

52

022

52

( - 07/5میانگین كل)

( - 07/5میانگین كل)

( - 07/5میانگین كل)

( - 07/5میانگین كل)

( - 07/5میانگین كل)

( - 07/5میانگین كل)

× 022

× 02

× 022

× 02

× 022

× 02

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

( - 07میانگین كل) ×

002

02

002

02

002

02

-

اختراع ثبتشده در مراجع معتبر خارجی

-

-

( - 00میانگین كل) ×
52
 × 022سهم مشاركت
 × 052سهم مشاركت

اختراع سطح 0
اختراع سطح 0

 × 32سهم مشاركت

در دورة كارشناسی یا دكتری حرفهای

52

در دورة كارشناسی ارشد

52

در دورة دكتری تخصصی

022

دریافت بورس تحصیلی از دانشگاه خارجی

( 022با توجه به نوع بورس)

دریافت پژوهانه از دانشگاه خارجی

به ازای هر  02هزار دالر امریكا  02امتیاز

گذراندن دورة پسادكتری در دانشگاه خارجی

022
هر مقاله × 022 :ضریب جایگاه نویسنده

(از قبیل  Natureو )Science
مقالههای منتشرشده /پذیرفتهشده برای انتشار در نشریههای با

در نشریة دارای رتبة Q1

هر مقاله × 52 :ضریب جایگاه نویسنده

نمایة معتبر بینالمللی

در نشریة دارای رتبة Q2

هر مقاله × 02 :ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة دارای رتبة Q3

هر مقاله × 05 :ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة دارای رتبة Q4

هر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالههای منتشرشده /پذیرفتهشده برای انتشار در نشریههای علمی  -پژوهشی

پژوهشی

-

52

 × 02سهم مشاركت

در نشریههای بسیار معتبر

فعالیتهای

( - 00میانگین كل) ×

 × 022سهم مشاركت

تحصیل در یكی از چهارصد دانشگاه برتر جهان

كشور

52

اختراع تجاریشده

اختراع سطح 3

خارج از

( - 00میانگین كل) ×
-

اختراعهای برگزیدهشده در بنیاد

فعالیتهای

دكتری تخصصی

022

بهداشت ،
درمان و

دانشآموختگان داخل كشور

75

رتبههای

وزارت

دانشآموختگان خارج از كشور

هر مقاله × 32 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالههای منتشرشده /پذیرفتهشده برای انتشار در نشریههای علمی  -ترویجی

هر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالههای ارائهشده به صورت سخنرانی در همایشهای معتبر علمی (داخلی و بینالمللی)

هر مقاله × 02 :ضریب جایگاه نویسنده

مقالههای ارائهشده به صورت پوستر در همایشهای معتبر علمی (داخلی و بینالمللی)

هر مقاله × 5 :ضریب جایگاه نویسنده

همكاری در اجرای طرحهای پژوهشی مصوب مؤسسههای علمی (داخل كشور)

هر طرح × 52( :ضریب جایگاه همكار و مبلغ و مدت زمان اجرای طرح) و مجموعاً 052

فعالیت پژوهشی در مؤسسهها و شركتهای خارجی معتبر

به ازای هر سال 02 ،برای دانشآموختگان دورة كارشناسی ارشد (حداكثر  0سال) و  05برای دانشجویان و دانشآموختگان دورة دكتری تخصصی (حداكثر  5سال)

انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد
نگارش كتاب كامل علمی

سایر
انتشارات

كتابها

 × 022ضریب جایگاه نویسنده

اثر برگزیده كتاب سال

 × 022ضریب جایگاه نویسنده

جمهوری اسالمی  /حوزه

 × 02ضریب جایگاه نویسنده

سایر كتابهای علمی

نگارش فصل كتاب معتبر علمی
ترجمة كتاب كامل علمی

 × 02ضریب جایگاه نویسنده

انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

 × 05ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

 × 5ضریب جایگاه نویسنده
كارشناسی و دكتری حرفهای ، 32 :كارشناسی ارشد ، 02 :دكتری تخصصی 52 :و مجموعاً72 :

دانشجویان نمونة كشوری
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ادامة جدول امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی  ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی برای بهرهمندی از تسهیالت نظام وظیفه
حداكثر امتیاز
عنوان فعالیت

دانشآموختگان فناور

كارشناسی ارشد

دكتری تخصصی

-

-

-

كارشناسی

-

02

52

عضویت در هیئت مؤسس (اولین دورة هیئت مدیره)

( 02شركتهای فناور)

-

-

-

عضویت در هیئت مدیره به مدت حداقل سه ماه

هر ماه ( 0شركتهای فناور) و مجموعاً 52

-

02

مدیریت عامل به مدت حداقل سه ماه

هر ماه ( 0شركتهای فناور) و مجموعاً 75

-

75

سایر سِمَتهای مدیریتی به مدت حداقل سه ماه

هر ماه ( 0شركتهای فناور) ،به تشخیص كارگروه و مجموعاً 52

-

-

52

-

52

میزان فروش شركت

شركتها

هر سه ماه ( 02شركتهای فناور) و مجموعاً برای كارشناسی  ، 02برای
كارشناسی ارشد  75و برای دكتری تخصصی 02

همكاری در طرحهای فناورانه /نوآورانة خارجی
رتبه اول
دانشآموزی
جوان
خوارزمی

 × 72سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 52سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 02سهم مشاركت

رتبه اول

 × 002سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 022سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 02سهم مشاركت

دانشجویی و آزاد

رتبه اول

 × 352سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 322سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 052سهم مشاركت

بینالمللی

رتبه اول

352

رتبه دوم

322

رتبه سوم

052

محقق برگزیده
رازی
محقق جوان

002

محقق دانشجو

022
رتبه اول

 × 002سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 022سهم مشاركت

فارابی (بخشهای

رتبه سوم

 × 02سهم مشاركت

رقابتی)

رتبه اول

 × 352سهم مشاركت

جشنوارههای

جوان

مورد تأیید
بنیاد

بزرگسال

رتبه دوم

 × 322سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 052سهم مشاركت

رتبة اول

 × 002سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 022سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 02سهم مشاركت

طرحهای سامانهای  ،طرحهای

سلمان فارسی
(نیروهای مسلح)

علمی و دانشی و محققین

 × 002سهم مشاركت

طرحهای فناورانه (طرح برتر)
رتبة اول
طراحان كسب و كار دانشجویی

رتبة دوم

 × 32سهم مشاركت

شیخ بهایی

رتبة سوم

(فنآفرینی)

رتبة اول

 × 30سهم مشاركت

دانشآموزی
مسابقات بینالمللی
روبوكاپ آزاد ایران
دانشجویی

تأیید بنیاد

 × 30سهم مشاركت

 × 00سهم مشاركت

طراحان كسب و كار آزاد

مسابقات مورد

دكتری تخصصی

كارشناسی ارشد

هر سه میلیارد ریال فروش ( 5شركتهای فناور) و مجموعاً 32

مدت زمان فعالیت به عنوان همكار تماموقت
فعالیت در

كارشناسی ارشد

دانشآموختگان داخل كشور

رتبة دوم

 × 32سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 00سهم مشاركت

رتبة اول

 × 35سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 05سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 05سهم مشاركت

رتبة اول

 × 02سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 52سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 02سهم مشاركت

مسابقة ملی فناوری نانو

رتبههای اول تا سوم

02

(دانشجویی)

رتبههای چهارم تا دهم

02

طال

72

نقره

52

برنز

32

االمپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو

كامپیوتر
مجموعه رقابتهای
تخصصی فنآورد
برق

مسابقة ریاضی دانشجویی كشور

رتبة اول

00

رتبة دوم

02

رتبة سوم

00

رتبة اول

00

رتبة دوم

02

رتبة سوم

00

اول

022

دوم

52

سوم

05

صفحه  9از01

دكتری تخصصی

دانشآموختگان خارج از كشور

ادامة جدول امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی  ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی برای بهرهمندی از تسهیالت نظام وظیفه
حداكثر امتیاز
عنوان فعالیت

دانشآموختگان فناور
كارشناسی

فعالیتهای علمی-اجتماعی و
فرهنگی

برگزیدگان هنری /ادبی /قرآنی

كارشناسی ارشد

دانشآموختگان داخل كشور
كارشناسی ارشد

دكتری تخصصی

دریافت پیشنهاد همكاری از مراكز علمی-پژوهشی /صنعتی معتبر داخل كشور

-

دستیاری آموزشی  ،فعالیتهای علمی-اجرایی یا فناورانه در دانشگاه (با تأیید بنیاد)

( 05بهازای هر نیمسال) و مجموعاٌ 05

دكتری تخصصی

022

(بر حسب رتبة دانشگاه و میزان فعالیت)

عضویت در هیئت مدیرة انجمنهای علمی تخصصی دارای مجوز از نهادهای ذیریط

بهازای هر سال عضویت  5و مجموعاً 02

دبیری انجمنهای علمی دانشجویی

هر سال  5و مجموعاً 02

عضویت در كانونهای فرهنگی و تشكلهای دانشجویی (با تأیید دانشگاه و بنیاد)

هر یك  5و مجموعاً 02

شركت در اردوهای جهادی (اعزامی از سوی بنیاد)

هر یك  02و مجموعاً 52

مستعد برتر

( 022بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد)

سرآمد

( 052بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد)
022

صفحه  11از01

كارشناسی ارشد
02

(بر اساس نظر دریافتی از مسئول هسته و مدیر طرح)

سایر فعالیتهای آموزشی  ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی (به تشخیص معاونت آیندهسازان)

دكتری تخصصی

022

هر سال  022و مجموع سالهای مختلف 022

عضویت در هستههای مسئلهمحور پژوهشی /فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)

دانشآموختگان خارج از كشور

