باسمه تعالی
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برترِ دانشگاهی از تسهيالت دورة پسادكتری
(جايزة شهيد دكتر چمران)
مقدمه

به استناد تبصرة مواد  3و  4آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجراییسااز بنا «الا »2 -
از مادّة  4آییننامه و با ه ف ارتقا تواناییها پژوهشی ،فنّاورانه و آموزشی دانشآموختگان برتر دانشاگا هاا ،پژوهشاگا هاا و
سایر مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور ،دانشآموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط ایان شایو ناماه مایتواننا از تسايیت
دورة پسادكتر در قالب «جایزة شيی دكتر چمران» ،به پاس خ ما علمی شيی دكتر مصطفی چمران ،بير من شون .
مادّة  :1تعاريف

برا رعایت اختصار ،تعاری

زیر در این شیو نامه رعایت میشود:

الف .بنياد  :منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب .وزارت علوم :منظور وزار علوم ،تحقیقا و فنّاور است.
ج .وزارت بهداشت :منظور وزار بي اشت ،درمان و آموزش پزشكی است.
د .مؤسسة علمی :منظور هریك از مراكزآموزش عالی ،پژوهش و فنّاور داخل یا خارج ازكشور استكه صحت ما ار

صاادرة

آنيا به تأیی وزار علوم ،تحقیقا و فنّاور ؛ وزار بي اشت ،درماان و آماوزش پزشاكی؛ یاا شاورا عاالی انقاتي فرهنگای
رسی باش .
ه .آييننامه :منظور «آییننامۀ شناسایی و پشتیبانی از داناشآموختگاان برتار دانشاگاهی» مصاوّي هیتات امناا بنیااد در تااری
 3334/3/33است.
و .معاونت برنامهريزی :منظور معاونت برنامهریز و نظار بنیاد است.
ز .معاونت توسعه :منظور معاونت توسعۀ م یریت و منابع بنیاد است.
ح .دانشآموختة برتر :منظور هر یك از دانشآموختگان موضوع آییننامه و مشمول بن «ال  »2 -از مادّة  4آییننامه است.
مادّة  :2شرايط مشموالن

دانشآموختگان دورة دكتر تخصصیِ مورد تأیی وزار علوم  /وزار بي اشت و نیز دانش آموختگان دور ها تخصص و فوق
تخصص مورد تأیی وزار بي اشت درصور احراز شرایط زیر به عنوان دانشآموختۀ برتر میتوانن از جایزة شيی دكتار چماران
بير من شون :

صفحه  1از6

ال ا  .باایش از سااه سااال از تاااری دانااشآمااوختگی آنااان در م سسااههااا علماای داخاال كشااور و باایش از شااش سااال از تاااری
دانشآموختگی آنان در م سسهها علمی خارج از كشور نگذشته باش .
ي .دستكم  353امتیاز از فعالیتها نخبگانی من رج در ج ول  3و بیشترین امتیاز را در قیااس باا ساایر متقاضایان در دورة زماانی
بررسی كسب كرد باشن .
تبصره :چنانچه متقاضی ،ح اكثر د درص كمتر از امتیاز بن «ي» را كسب كرد باش  ،در فراین شناسایی وارد میشاود و تصامیم-
گیر نيایی دربارة اعطا تسيیت به و  ،به نظر اجماع كارگرو ِ موضوع مادّة  5بستگی دارد.
مادة  :3تسهيالت جايزة شهيد دكترچمران

مشموالن این جایز از تسيیت زیر بير من میشون :
 .3-3گذران ن دورة پسادكتر زیرنظر استاد میزبان در یكی از م سسهها علمیِ كشور مطابق مقررا بنیاد
 .2-3دریافت كارمزد معادل با حقوق و مزایا استادیار پایۀ یك در سال پذیرش پژوهشگر
 .3-3دریافت حق بیمۀ اشتغال مطابق مقررا م سسۀ متبوع و نیز حق بیمۀ تكمیلی پژوهشگر مطابق مقررا بنیاد
–  »4از مادّة  4آییننامه

 .4-3دریافت تسيیت فرهنگی  -رفاهی مطابق بن «ال
 .5-3اعطا اعتبار ارتباطا علمی شامل:

ال  .كمكهزینۀ شركت در یك مجمع علمی خارجی
ي .كمكهزینۀ شركت در دو مجمع علمی داخلی
ج .كمكهزینۀ عضویت در انجمنها علمی ملّی و بینالمللی
د .كمكهزینۀ اشترا

نشریهها علمی داخلی و خارجی

تبصرة  :1م ّ زمان دورة پسادكتر ح اكثر یك ساال اسات و در صاور نیاا ِز اساتاد میزباان و عملكارد مناساب پژوهشاگر ،باه
تشخیص بنیاد ،تم ی این تسيیت برا ح اكثر یكسال دیگر امكانپذیر است.
تبصرة  :2پژوهشگر دورة پسادكتر مجاز نیست در طول دور  ،هیچگونه اشتغال دیگر (به صور پیمانی یا رسمی)،كه منجار باه
پرداخت حق بیمه برا و شود ،داشته باش .
تبصرة  :3موضوع مجامع علمی بن « -5-3ال » و « -5-3ي» بای مرتبط با حوزة فعالیات علمای دورة پساادكتر و همارا باا ارا اۀ
مقاله درآن مجمع باش .
تبصرة  :4پژوهشگر میتوان اعتبار بن « -5-3ال » را برا شركت دركارگاهی آموزشی مرتبط با حوزة فعالیاتهاا علمایِ خاود
هزینهكن .
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تبصرة  :5م

زمان استفاد از تسيیت بن « »4-3تا دو سال پس از تاری برگزی ش ن  ،اعتبارا بنا « -5-3الا » و « -5-3ي»

تا شش ما پس از اتمام دورة پسادكتر و اعتبارا بن « -5-3ج» و « -5-3د» تا یك سال پس از اتمام دور است.
تبصرة  :6مبلغ اعتبار هر یك از بن ها « » 4-3و « » 5-3هر سال از سو ر یس بنیاد تعیین میشود.
تبصرة  :7پس از پایان دورة پسادكتر ،گواهینامۀ فعالیت پژوهشگر از سو استاد میزبان (موضوع مادّة  )4به و اعطا میشود.
مادّة  :4شرايط استاد ميزبان

شرایط استادمیزبان بهشرح زیر است:
ال  .یكی از اعضا هیتتعلمی م سسۀ علمی پذیرن ة دانشآموختۀ برتر باش .
ي .دارا مرتبۀ علمی دانشیار به باال باش .
ج .در پنج سال اخیر دارا دستكم سه طرح پژوهشی (خاتمهیافته یا جار ) باش .
د .در پنج سال اخیر دارا دستكم هشت مقالۀ نمایه ش در نشریهها معتبر پژوهشیِ داخلی یا نشریهها معتبر خاارجی (براسااس
نمایهها  JCRیا  )SCOPUSباش كه خود نویسن ة مس ول (عي دار مكاتبا ) مقاله باش .
مادّة  : 5فرايند اجرا
 .1-5شناسايی دانش آموختگانِ برتر

فراین شناسایی دانشآموختگانِبرتر مشمول این جایز به شرح زیر است:
ال  .ر یس بنیاد در هر سال سيمیۀ استفاد از این جایز را اعتم میكن .
ي .فرد متقاضی ،در باز ها زمانی تعیین ش از سو بنیاد ،اطتعا خود را در سامانۀ اطتعاتی بنیاد بارگذار میكن .
ی محال تحصایل /ساكونت متقاضای« ،كاارگرو شناساایی
ج .پس از راستی آزمایی اطتعاا باه كماك بنیادهاا نخبگاان اساتان ِ
دانشآموختگانبرتر» متشكل از یكی از م یران حوزة معاونت برنامهریز (ر یس كارگرو ) و ح اكثر سه تن از صااحبنظاران
فعالیتها نخبگانی ،بع از ارزیابی و محاسبۀ امتیاز متقاضیان ،برگزی گان نيایی را تعیین میكن  .اعضا این كاارگرو باا تأییا
ر یس بنیاد برگزی و با حكم معاون برنامهریز منصوي میشون .
د .بنیاد به برگزی گانِ استفاد از تسيیت دورة پسادكتر اطتع رسانی میكن .
تبصرة  :1فرض بنیاد ،صحت اطتعا بارگذار ش در سامانه است و چنانچه در هار مرحلاه از بررسای مشاخص شاود متقاضای
اطتعاتی را ختف واقع اظياركرد است ،از تمامی تسيیت بنیاد محروم میشاود و عا م صا اقت و باه دساتگا هاا
ذ ربط اعتم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیر میشود.
تبصرة  :2چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود ،متقاضی مجاز است با ارتقا فعالیتها نخبگانی خود صرفاً یاكباار دیگار
(و در مح ودة دورة مجاز پس از دانشآموختگی) ،درخواست خود را در سامانه بارگذار كن .
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 .2-5فرايند اعطای جايزه

فراین اعطا جایزة شيی دكتر چمران به شرح زیر است:
ال  .دانشآموختۀ برتر ،بای ح اكثر شش ما پس از برگزی ش ن ،م سسۀ علمی پذیرن  ،استاد میزباان و موضاوع پاژوهش خاود
را تعیینكن .
ي .پس از بررسی موضوع پژوهش و شرایط استاد میزبان در بنیاد ،معاونت برنامهریز اساامی برگزیا گان را بارا معاونات توساعۀ
بنیاد ارسال میكن .
تبصرة  :3موضوع پژوهش میبای براساس موضوعها پژوهشیِ اولویتدار كشور ،به تأیی بنیاد ،باش .
ج .معاونت توسعۀ بنیاد ،كارمزد چيار ماهۀ اول پژوهشگر را به حساي و  /م سسۀ علمی پذیرنا واریاز مایكنا و پرداخات حاق
بیمۀ پژوهشگر را از زمان شروع دور به م

یكسال انجام میده .

د  .پژوهشگر بهطور دور ا گزارش پیشرفت خود را ،كه به تأیی استاد میزبان و معاون پژوهشی م سسۀ علمی میزباان رسای اسات،
به بنیاد ارسال میكن .
ه .بنیاد پس از تأیی گزارشها پیشرفت پژوهشگر ،پرداختها دور ها بع را انجام میده .
و .در پایان دور  ،پژوهشگر گزارشكامل فعالیتها خود را پس از تأیی استاد میزبان و معاونت پژوهشایِ م سساه ،باه بنیااد ارساال
میكن .
مادّة  :6تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكو  ،تفسیر مفاد ،طراحی نظام اجرایی شیو نامه و نظار بار اجارا صاحیف مفااد آیاینناماه و شایو ناماه ،بار عيا ة
معاونت برنامهریز است و الزم است در هر سال،گزارشی از اجرا شیو نامه را تيیه و ارا ه كن .
تبصره :معاون برنامهریز مجاز است در طول زمان اجرا شیو نامه ،مصادیق دیگر فعالیتها نخبگاانی و تغییار امتیااز مصاادیق
موجود را شناسایی و در ج ول  3اعمال كن تا درصور نيایی ش ن ،بهطور دا می در شیو نامه لحاظ شود.
مادّة  :7تصويب و اجرا

این شیو نامه مشتمل بر یك مق مه ،هفت مادّ و دوازد تبصر به تصاویب ر ایس بنیااد ملّای نخبگاان رسای و اجارا آن تاا تااری
 3331/32/23الزم است و پس از آن اصتحا الزم در شیو نامه اعمال میشود.
سورنا ستاری
معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور
و رئيس بنياد ملّی نخبگان
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ﺟﺪﻭﻝ :1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲِ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﭘﺴﺎﺩﻛﺘﺮﻱ )ﺟﺎﻳﺰﺓ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

)ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ(
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ  /ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺍﺯ  150ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 1000ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ  /ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺍﺯ  75ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ) 30ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ(ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

300ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

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

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﻱﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﺗﺒﺔ ) 10ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ( ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

- 17) *25ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

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

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

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

ﺍﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ(

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﺸﻮﺭﻱ

80ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

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

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﻱﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ-ﻱﭘﮋﻭﻫﺶ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

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

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  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ )ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ(ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ  250ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺠﺎﻣﻊ 50

ﺗﺎ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ(
ﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ

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(

ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ

ﻧﮕﺎﺭﺵ  /ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺼﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ(

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ )ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 1

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ

-

ﺍﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻨّﺎﻭﺭﺍﻧﻪ

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

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 2

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 3

ﺗﺎ  70ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺛﺒﺖ ژﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﺔ ﺩﺍﺧﻠﻲ

ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ

ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺩﺑﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ

ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺍﺩﺑﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ /ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺗﺎ  5ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

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

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

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

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

ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺟﺪﻭﻝ 1
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ

ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﺳﻮﻡ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ
ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻮﺍﻥ

ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ
ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  110ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺟﻮﺍﻥ

ﺭﺍﺯﻱ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻭﻝ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ ﻣﻮﺭﺩ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺩﻭﻡ

ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ

ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ

ﺗﺎ  230ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻭﻝ

ﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺏ

ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ

ﺩﺍﻧ
ﺸ
ﺠﻮ
ﻳﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﻋﻠﻤﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺩﺍﻧ
ﺶﺁ
ﻣﻮ
ﺯﻱ

ﻣﻠﻲ

ﺩﻭﻡ

ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ
ﺍﻭﻝ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

100ﺗﺎ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

100ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

100ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ
ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻧﻘﺮﻩ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻃﻼ

ﺑﺮﻧﺰ
ﻃﻼ

ﻧﻘﺮﻩ
ﺑﺮﻧﺰ
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ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ
ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻭﻝ

-

ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  40ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

