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مقدمه 
به استناد تبصرة مادة  3و تبصررة  2مرادة  4آیر ننامرۀ «شناسرایی و پشرت بانی از دانر آموختگرا برترر دانشرگا ی» مصرو
ئتامنای بن اد ملی نخبگا در تاریخ  1394/3/13و به منظور اجراییسازی بند «الف ر  »2از مادة  4آی ننامرۀ مر کور و برا
دف ارتقای توانایی ای پژو شی ،فناورانه و آموزشری دانر آموختگرا برترر دانشرگا را ،پژو شرگا را و سرایر مراکرز
آموزش عالی و پژو شی کشور در فاصلۀ زمانی پس از دانر آمروختگی ترا اشرتلا  ،ایرن شر و نامره برهمنظرور بررر منردی
دان آموختگا برتر دانشگا ی از تسر الت دورة پسادکتری که به پاس خدمات علمری شرر د دکترر مصرف ی چمررا  ،برا
عنوا «طرح شر د دکتر چمرا » نامگ اری شد  ،تدوین شد است.
مادة.1تعاریف 
در این ش و نامه ،عنوا ای اختصاری زیر ،جایگزین عبارت ای کامل آ ا میشود:
الف« .بن اد ملی» بهجای «بن اد ملی نخبگا »؛
« .بن اد استانی» بهجای « ر یک از بن اد ای نخبگا استا ای کشور»؛
ج« .معاونت آیند سازا » بهجای «معاونت آیند سازا بن اد ملی» و «معاو آیند سازا » به جای «معاو آیند سازا بن اد ملی»؛
د« .کارگرو » به جای «کارگرو شناسایی دان آموختگا برتر» که ترک ب آ در مادة  2این ش و نامه مشخص شد است؛
ر « .مؤسسۀ علمی» به جای ر یک از مراکز آموزش عالی ،پژو

و فناوری داخل یا خارج از کشور که صرتت مردارک

صادرة آ  ،به تأی د وزارت علوم ،تتق قات و فناوری یا وزارت برداشت ،درما و آموزش پزشکی و یا شورای عرالی
انقال فر نگی رس د باشد؛
و« .دان آموخته» بهجای ر یک از دانر آموختگرا دور رای تتصر لی دکترری تخصصری یرا تخصرص یرا فرو تخصرص
(رشته ای پزشکی) مؤسسه ای علمی یا دانشجویا این دور را کره در سرا تتصر لی تبرت درخواسرت بررر منردی از
تسر الت این ش و نامه ،دان آموخته خوا ند شد؛
ز« .برگزید » بهجای ر یک از دان آموختگانی که بر اساس این ش و نامه برگزید میشوند؛
ح« .پژو شگر» بهجای ر یک از برگزیدگانی که بر اساس این ش و نامه ،مشلو به پژو
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در دورة پسادکتری میشوند؛

ط«.مؤسسۀ پ یرند » بهجای ر یک از مؤسسه ای علمی داخل کشور یرا مراکرز پژو شری و تتق قراتی وابسرته بره نراد رای
معتبر کشور که پژو شگرا در آنرا مشلو به پژو

در دورة پسادکتری میشوند؛

ی« .نراد حامی» بهجای ر یک از نراد ای دولتی ،غ ردولتی و عمومی که بخشی از زینه ای طرح پسادکتری را تأم ن میکند.
ک« .طرح تقاضا متور» بهجای ر یک از طرح ای پژو شی که با تقاضای یکی از نراد ای دولتی یا غ رر دولتری (اعرز از مراکرز
صنعتی ،مراکز خدماتی ،سمن ا و امثا آ ا) انجام میگ رد و یک نراد حرامی در االرب اررارداد یرا ت را زنامره بر ن مؤسسره
پ یرند  /بن اد /نراد حامی حداال  50درصد زینه ای بند ای « » و «و» مادة  3این ش و نامه را تأم ن میکند.
« .طرح اولویت متور» بهجای ر یک از طرح ای پژو شی که بر اساس اولویت ای پژو شی مر کور در اسرناد رسرمی علرز و
فناوری کشور انجام میشود و مؤسسۀ پ یرند حداال در تأم ن  20درصد زینه ای بند ای « » و «و» مادة  3ایرن شر و نامره
مشارکت مینماید.

مادة.2نحوةانتخاببرگزیدگان 


کارگرو ی متشکل از معاو آیند سازا یا یکی از مدیرا حوزة معاونت آیند سازا (به انتخا معاو آیند سازا ) برهعنروا
رئ س کارگرو و دستکز سه تن از صاحبنظرا حوزة فعال ت ای نخبگانی (به پ شنراد معاو آیند سازا و موافقت رئر س
بن اد ملی) ،از م ا دان آموختگانی که بر اساس بند ای زیر ،دستکز  100امت از از فعال ت رای پژو شری و در مجمرو 350
امت از از مجمو فعال ت ای آموزشی ،پژو شی ،فناورانه و فر نگی مندرج در جدو پ وست کسب کرد باشرند ،برگزیردگا
را برای ارائۀ ر یک از طرح ای «تقاضا متور» یا «اولویت متور» پ شنراد و معاونت آینرد سرازا برا توجره بره سرقف سررم ۀ
تع نشد بر اساس بخ

«الف» بند « »1-5مادة  5این ش و نامه ،برگزیدگا نرایی را انتخا میکند.

 .1امت از حاصل از م انگ ن کل دان آموختگی ر یک از دور ای تتص لی  ،پس از اعما ضررایب مسرا سرازی
رشته ر مؤسسه ای علمی کشور که توسط معاونت آیند سازا تع ن می شود ،متاسبه می گردد.
تبصره:برای دور ای تتص لی که بهصورت پژو

متور طی شد اند ،امت از حاصل از م رانگ ن کرل دانر آمروختگی در نظرر

گرفته نمیشود.
 .2ضریب حاصل از تعداد و ترت ب نویسرندگا در متاسربۀ امت راز رر مقالره ،برر اسراس آیر ننامرۀ ارتقرای مرتبرۀ علمری اعضرای
ئتعلمی (مصو وزارت علوم ،تتق قات و فناوری) متاسبه میشود .مچن ن در متاسبۀ امت از طرح ای پژو شری ،تعرداد
و ترت ب مکارا  ،مدت زما اجرای طرح و مبلغ طرح در نظر گرفته میشود.
 .3در مجمو امت از مقاالت ،صرفاً امت از د مقاله که ب شترین امت ازات را برای دان آموخته دارند ،در نظر گرفته میشود.
 .4صرفاً برای طرح ای پژو شی که بهطور کامل یا مرحلهای از آ  ،خاتمهیافته باشد ،امت از درنظر گرفته میشود.
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 .5امت از کتا
پرس

ا برای کتا

ای علمی مرتبط با تخصص متقاضی لترا مریشرود و بررای کترا

رایی برا موضروعات مجموعرۀ

ا و آزمو ا ،حلالمسائل و نظایر آ ا ،امت ازی در نظر گرفته نمیشود.

 .6تع ن فررست انتشارات مورد تأی د بن اد ملی با معاونت آیند سازا است.
 .7سقف امت از دریافتی از جشنوار ا و مسابقه ای مورد تأی د بن اد ملی که عنوا آ را در جردو پ وسرت کرر نشرد اسرت ،برر
اساس مقررات مصو بن اد ملی ،تع ن و در امت از ای متقاض ا لتا میشود.
 .8ردیف منظورشد در جدو پ وست برای «سایر فعال ت ای آموزشری ،پژو شری ،فناورانره و فر نگری» ،بررای مرواردی ماننرد
کسب جایز ای معتبر ب نالمللی ،مکاری با نراد ای ملی و استانی در راستای رشد و پ شرفت کشور و موارد نظ ر آ را ،در
نظر گرفته شد که به دل ل عموم ت نداشتن ،در جردو لترا نشرد اسرت .امت راز ایرن ردیرف بررای متقاضری ،برا تشرخ ص
کارگرو تع ن میشود.
 .9امت از ر فعال ت پژو شی ،با توجه به فاصلۀ زمانی (تعداد ما ) ب ن «تاریخ درخواست» و «ب ش نۀ تاریخ دانر آمروختگی و تراریخ
انجام فعال ت» ،بهازای ر سا  ،در ضریب دوسوم ضر میشود.
مادة.3اعتباراتوتسهیالت 


برگزیدگا  ،مشمو تسر الت زیر میشوند:
الف .گ راند دورة پسادکتری زیر نظر استاد م زبا در یکی از مؤسسه ای پ یرند ؛
 .دریافت حقالزحمه معاد «حقو و مزایای استادیار پایۀ یک» دانشگا تررا  /علوم پزشکی تررا ؛
ج .برخورداری برگزید  ،مسر و فرزندا وی از ب مۀ تکم لی درما  ،مفابق مقررات بن اد ملی ،از زما شرو دورة پسرادکتری ترا
پایا آ ؛
د .دیۀ ازدواج ،در صورت ازدواج برگزید در طو دورة گ راند پسادکتری؛
ر  .وام خرید /ساخت مسکن ،تا سه سا پس از تاریخ برگزیدگی؛
و .کمک زینۀ شرکت در مجامع علمی از زما شرو دورة پسادکتری تا ش

ما پس از اتمام دورة پسادکتری شامل:

و .1-کمک زینۀ شرکت در یک مجمع علمی خارجی؛
و .2-کمک زینۀ شرکت در دو مجمع علمی داخلی؛
ز .سایر تسر الت فر نگی و رفا ی اعالمی از سوی بن اد ملی ،تا دو سا پس از تاریخ برگزیدگی.
تبصرة.1مدت زما پشت بانی بن اد ملی از پژو شگر در دورة پسادکتری ،حداکثر یک سا است.
تبصرة .2پژو شگر برای برر مندی از تسر الت این ش و نامه ،نباید در طو دورة پسادکتری ،چگونره اشرتلا دیگرری (اعرز از
اراردادی ،پ مانی یا رسمی) که منجر به پرداخت حق ب مه برای وی شود ،داشته باشد.
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تبصرة .3موضو مجامع علمی مربوط به بند «و» این ماد  ،باید مرتبط با حوزة فعال ت علمی دورة پسرادکتری پژو شرگر و مررا
با ارائۀ مقاله در مجمع باشد.
تبصرة .4م زا

ر یک از تسر الت این ماد به جز بند ای « » و « ر» این ماد را رئ س بن اد ملی تع ن میکند.

تبصرة .5اعفای تسر الت بند «ز» این ماد  ،منوط به وجود شرایط و اعتبار الزم با تأی د رئ س بن اد ملی است.
مادة.4شرایطاستادمیزبان 


شرایط استاد م زبا پژو شگر به شرح زیر است.
الف .یکی از اعضای ئتعلمی یا وابستۀ مؤسسۀ پ یرندة باشد؛
 .دارای مرتبۀ علمی دانش اری یا استادی باشد؛
ج .دارای حُسن شررت پژو شی باشد.


تبصرة .1در خصوص طرح ای «اولویت متور» ،الزم است حسن شررت پژو شی استاد م زبا بر اساس شراخص رایی از اب رل
داشتن مقاالت با ارجاعات باال ،داشرتن مقراالت در نشرریه رای معتبرر علمری و برخرورداری از شراخص ارجرا براال در
مقایسه با افراد زرشته یا داشتن آتار برجستۀ نری یا ادبی ،توسط کارگرو تأی د شود ،در غ راینصرورت احرراز حسرن
شررت پژو شی استاد م زبا  ،توسط مؤسسۀ پ یرند و نراد حامی ،ک ایت میکند.
تبصرة .2در خصوص طرح ای «تقاضا متور» ،الزم است استاد م زبا توسط مؤسسۀ م زبا به عنوا یکری از مجریرا طررح بره
بن اد معرفی شد باشد.
مادة.5فراینداجرا 
برای اجرای این ش و نامه،گام ای زیر طی میشود:


.1-5فرایندشناساییبرگزیدگان 

فرایند شناسایی برگزیدگا به شرح زیر است.
الف .رئ س بن اد ملی در ر سا سرم ۀ است اد از این طرح را اعالم میکند؛
 .دان آموختگا متقاضری ،در براز رای زمرانی تع ر نشرد از سروی معاونرت آینرد سرازا  ،اطالعرات خرود را در سرامانۀ
اطالعاتی بن اد ملی بارگ اری میکنند؛
ج .پس از راستیآزمایی اطالعات (با کمک بن اد ای استانی متل تتص ل یا سکونت متقاضر ا ) ،کرارگرو  ،در رر فصرل از
سا  ،با ارزیابی متقاض ا  ،فررست اول رۀ برگزیردگا آ فصرل را پ شرنراد و معاونرت آینرد سرازا نت جرۀ نررایی را تع ر ن
میکند؛
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د .معاونت آیند سازا نت جرۀ بررسری درخواسرت رر یرک از متقاضر ا را از طریرق سرامانۀ اطالعراتی بن راد ملری بره آنرا
اطال رسانی میکند.
تبصرة .1چنانچه در ر مرحله از بررسی ا مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف وااع را به بن اد ملی ارائره کررد اسرت ،عرالو
بر متروم ت از این طرح ،از سایر تسر الت و حمایت ای بن اد ملی ،مترروم و عردم صرداات وی بره مراجرع یربرط،
اعالم میشود و حق پیگ ری موضو به صورت حقوای ن ز برای بن راد ملری مت رو خوا رد برود .تشرخ ص مصرادیق
مربوط به این تبصر  ،بر عردة معاونت آیند سازا است.
تبصرة.2چنانچه متقاضی در کارگرو برگزید نشود ،در صورت ارتقای فعال رت رای آموزشری ،پژو شری ،فناورانره و فر نگری
خود ،میتواند پس از گ شت دستکز دو ما از اعالم نت جه ،درخواست مجدد خود را بررای بررر منردی از تسرر الت
این طرح در سامانه تبت نماید.
.2-5فراینداعطایتسهیالت 

پس از انتخا برگزید  ،فرایند اعفای تسر الت دورة پسادکتری به شرح زیر انجام میشود:
الف .برگزید باید حداکثر ش
م زبا و موضو پژو

ما پس از «ب ش نۀ تاریخ برگزید شد و تاریخ دان آموختگی» ،مؤسسۀ پ یرنرد  ،اسرتاد
خود را انتخا و به بن اد ملی اعالم کند؛ در غ ر اینصورت ،برگزیردگی وی للرو و منروط

به بررسی و انتخا مجدد کارگرو خوا د شد؛
 .در خصوص طرح ای «اولویرت مترور» ،الزم اسرت کرارگرو موضرو طررح پسرادکتری را تأی رد نمایرد.کارگرو در
صورت لزوم میتواند از نظر افراد متخصص برای بررسی طرح ا است اد کند؛
ج .بن اد استانی با توجه به طرح پسادکتری ،ناظر علمی طرح را به معاونت آیند سازا پ شنراد میکند؛
د .بعد از دان آموختگی برگزید  ،پس از تأی د موضو و مچنر ن تع ر ن نراظر علمری طررح پسرادکتری توسرط معاونرت
آیند سازا  ،بن اد استانی ت ا ز نامهای را با مؤسسۀ پ یرند یا نراد حامی برای اجرای این ش و نامه در خصوص حمایرت
از پژو شگر منعقد میکند؛
ر  .بن اد استانی و مؤسسۀ پ یرند یرا نراد رای حرامی ،برر اسراس م راد ت را زنامره ،سررز خرود را از تسرر الت اعفرایی بره
پژو شگر پرداخت میکنند؛
و .پژو شگر در طو دورة پسادکتری ،بر اساس م اد ت ا زنامه ،گزارش رای خرود را در خصروص پ شررفت دور پرس از تأی رد
«استاد م زبا » و «ناظر علمی» به بن اد استانی ارسا میکند و ادامۀ اعفای تسر الت ،منوط به تأی د این گزارش ا است؛
ز .در پایا دورة پسادکتری ،پژو شگر گزارشکامل دور و برونداد ای آ (اعز از کتا  ،مقاله ،گزارش و امثرا آ را)
را پس از تأی د استاد م زبا و ناظر علمی به بن اد استانی ارسا میکند؛
ح .پژو شگر برای برر مندی از تسر الت م کور در بند ای «ج» تا «ز» مادة  3ایرن شر و نامره ،درخواسرت رای خرود را از طریرق
سامانۀ اطالعاتی بن اد ملی ارسا مینماید تا در صورت تأی د معاونت آیند سازا  ،تسر الت به وی پرداخت شود.
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مادة.6تفسیرمفادومواردخاص 


شرح موارد مسکوت و ت س ر م اد این ش و نامه ،بر عردة معاونت آیند سازا و تشخ ص و تصم زگ ری در مواردی که بره
تشخ ص معاونت آیند سازا  ،موارد خاص شناخته میشوند ،بر عردة شورای معاونا بن اد ملی است.
مادة.7نظارتوارزیابی 


معاونت آیند سازا موظف است سال انه حُسن اجرای این ش و نامه و نتایج آ را برر اسراس شراخص رای زیرر ،ارزیرابی و
گزارش آ را به رئ س بن اد ملی ارائه کند :

الف .تعداد افراد شناساییشد و تنو رشته ای تتص لی آنا ؛
 .تعداد طرح ای پسادکتری به ت ک ک سرز حمایت بن اد ملی ،مؤسسه ای پ یرند و نراد ای حامی؛
ج .ارتباط موضوعی طرح ای پسادکتری با اولویت ای پژو شی کشور؛
د .نو  ،م زا و زما برر مندی افراد شناساییشد از تسر الت اعفایی؛
ر  .ک ت و کمّ ت برونداد ا و دستاورد ای پژو شی دور ای پسادکتری؛
و .م زا اتربخشی و اترگ اری تسر الت اعفا شد از دیدگا مؤسسه ای پ یرند و نراد ای حامی؛
ز .سرعت و سرولت فرایند شناسایی و اعفای تسر الت؛
ح .م زا رضایت برگزیدگا از تسر الت دریافتی؛
ط .ج

برگزیدگا بعد از اتمام دورة پسادکتری به عنوا عضو ئتعلمی.

مادة.8تصویبواجرا 


این ش و نامه مشتمل بر یک مقدمه ،شت ماد  ،د تبصر و یک جدو پ وست ،در تاریخ  1400/01/18بره تصرویب رئر س بن راد
ملی نخبگا رس د و از تراریخ تصرویب ،جرایگزین شر و نامرۀ «بررر منردی دانر آموختگرا برترر دانشرگا ی از تسرر الت دورة
پسادکتری (جایزة شر د دکتر چمرا )» (موضو ابالغ ۀ شمارة /5/56025د مورّخ  1398/12/10ریاست بن اد) میشود.

سورناستاری 
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری 
ورئیسبنیادملینخبگان

صفحه  6از8

جدول امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی برای بهرهمندی از تسهیالت طرح شهید دکتر چمران
حداکثرامتیاز

عنوانفعالیت
جهانی

دانشآموزی 



(صرفاًیکالمپیادکهبیشترین
امتیازرابرایفرددارد،درنظر
گرفتهمیشود).


المپیادهایعلمی

ملی

بامعرفیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

دانشجویی

بامعرفی



وزارت

رتبههایانفرادی


بهداشت،

فعالیتهایآموزشی


درمانو
آموزش
پزشکی

رتبههایگروهی(هرنفر)


طال

120

نقره

100

برنز

80

طال

60

نقره

40

برنز

30

اول

100

دوم

75

سوم

50

طال 

100

نقره 

75

برنز 

50

طال 

75

نقره 

50

برنز 

25

آزمونسراسریورودبهدانشگاهازدورةتحصیلیمتوسطه 

(/20رتبه– )1001

یکآزمونکهبیشترینامتیازرابرایفرددارد،درنظرگرفتهمیشود ).

(صرفاً

(تاصفر) 

آزمونهایعلومپزشکی


آزمونهایجامععلومپایةپزشکی،دندانپزشکیوداروسازیوآزمون

پیشکارورزیپزشکی


(رتبه× 110-)10
(تاصفر)

میانگینکلدانشآموختگیدورةکارشناسی

(-17میانگینکل)×50

میانگینکلدانشآموختگیدورةکارشناسیارشد

(-17/5میانگینکل)×40

دورةدکتریحرفهای 

میانگینکلدانشآموختگی

(-17میانگینکل)×80

میانگینکلدانشآموختگیدورةتخصصیادکتریتخصصی

(-18میانگینکل)×50
درنشریههایبسیارمعتبر 




(ازقبیلNatureو

هرمقاله×100:ضریبجایگاهنویسنده 

 )Science
مقالههایمنتشرشده/پذیرفتهشدهبرایانتشاردرنشریههایبانمایةمعتبر


درنشریةدارایرتبةQ1

هرمقاله×50:ضریبجایگاهنویسنده

بینالمللی 


درنشریةدارایرتبة Q2

هرمقاله×40:ضریبجایگاهنویسنده 

مقاالت 

درنشریةدارایرتبةQ3

هرمقاله×25:ضریبجایگاهنویسنده

درنشریةدارایرتبة Q4

هرمقاله×5:ضریبجایگاهنویسنده

مقالههایمنتشرشده/پذیرفتهشدهبرایانتشاردرنشریههایعلمی–پژوهشی 

(باتوجهبهرتبهبندیمجالتوزارتعلومووزارتبهداشت)

فعالیتهایپژوهشی


مقالههایمنتشرشده/پذیرفتهشدهبرایانتشاردرنشریههایعلمی-ترویجی


هرمقاله×5:ضریبجایگاهنویسنده

سخنرانیدرهمایشهایمعتبرعلمی(داخلیوبینالمللی)

مقالههایارائهشدهبهصورت


هرمقاله×10:ضریبجایگاهنویسنده

معتبرعلمی(داخلیوبینالمللی) 

شدهبهصورتپوستردرهمایشهای

مقالههایارائه


هرمقاله×5:ضریبجایگاهنویسنده 
هرطرح×50(:ضریبجایگاههمکارومبلغطرح)و

همکاریدراجرایطرحهایپژوهشیمصوبمؤسسه


مجموعاً150

انتشارتعلمیموردتأییدبنیاد 
نگارشکتابکاملعلمی 

اثربرگزیدةکتابسال
سایرانتشارات 

حوزه 
سایرکتابهایعلمی 


کتابها 

نگارشفصلکتابمعتبرعلمی 
ترجمةکتابکاملعلمی 



هرمقاله×30:ضریبجایگاهنویسنده

×100ضریبجایگاهنویسنده 
×100ضریبجایگاهنویسنده 
×10ضریبجایگاهنویسنده 
×20ضریبجایگاهنویسنده 

انتشارتعلمیموردتأییدبنیاد 

×25ضریبجایگاهنویسنده 

سایرانتشارات 

×5ضریبجایگاهنویسنده 
کارشناسیودکتریحرفهای،30:کارشناسیارشد،40:


دانشجویاننمونةکشوری

تخصصیادکتریتخصصی50:ومجموعاً70:
مستعدبرتر 

برگزیدگانهنری/ادبی/قرآنی
سرآمد 

صفحه  7از8

 100
(براساسنظرکارگروهمربوطهدربنیاد)
150
(براساسنظرکارگروهمربوطهدربنیاد) 

ادامة جدول امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی برای بهرهمندی از تسهیالت طرح شهید دکتر چمران
حداکثرامتیاز

عنوانفعالیت
دانشآموزی

جوان
دانشجوییو

خوارزمی

آزاد 
بینالمللی 


رتبهاول

×70سهممشارکت

رتبهدوم 
رتبهسوم 
رتبهاول 
رتبهدوم 
رتبهسوم 
رتبهاول 
رتبهدوم 
رتبهسوم 

×50سهممشارکت

120
100
رتبهدوم 
رتبهسوم 

×80سهممشارکت 

رتبهاول 

×350سهممشارکت 

رتبهدوم 

×300سهممشارکت 

رتبهسوم 

×250سهممشارکت 

رتبةاول 

×120سهممشارکت 

رتبةدوم 

×100سهممشارکت 

رتبةسوم 

×80سهممشارکت

طرحهایفناورانه(طرحبرتر) 


×120سهممشارکت
رتبةاول 

طراحانکسبوکاردانشجویی 
شیخبهایی 
(فنآفرینی)

طراحانکسبوکارآزاد 

کتابسالجمهوریاسالمی 

رتبةدوم 

×30سهممشارکت 

رتبةسوم 

×24سهممشارکت 

رتبةاول 

×36سهممشارکت 

رتبةدوم 

×30سهممشارکت 

رتبةسوم 

×24سهممشارکت 

تألیفبرگزیده 
تألیفشایستةتقدیر 

×300ضریبجایگاهنویسنده 

ترجمةبرگزیده 

×175ضریبجایگاهنویسنده 

ترجمةشایستةتقدیر 

×150ضریبجایگاهنویسنده 

رتبةاول 

×35سهممشارکت 

مسابقاتبینالمللیروبوکاپآزاد
ایران
دانشجویی 

رتبةدوم 

×25سهممشارکت 

رتبةسوم 

×15سهممشارکت 

رتبةاول 

×60سهممشارکت 

رتبةدوم 

×50سهممشارکت 

رتبةسوم 

×40سهممشارکت 

مسابقةملیفناورینانو 

رتبةاولتاسوم 

 60

(دانشجویی) 

رتبههایچهارمتادهم 


 20

طال 

 70

نقره 

 50

برنز 

 30

رتبةاول 

 24

المپیاددانشآموزیعلوموفناورینانو 


بنیاد
کامپیوتر 
مجموعهرقابتهایتخصصی

فناورد
برق 

اختراعهایبرگزیدهشدهدربنیادملی 

(هراختراعصرفایکباردربهترینسطحامتیازدهیمیشود ).

رتبةدوم 

 20

رتبةسوم 

 16

رتبةاول 

 24

رتبةدوم 

 20

رتبةسوم 

 16

اول 

 100

دوم 

 50

سوم 

 25

اختراعسطح 1

×100سهممشارکت 

اختراعسطح 2

×60سهممشارکت 

اختراعسطح 3

×30سهممشارکت 

مسابقةریاضیدانشجوییکشور 



×36سهممشارکت 

×350ضریبجایگاهنویسنده 

دانشآموزی 


مسابقاتموردتأیید

×120سهممشارکت
×100سهممشارکت 

طرحهایعلمیودانشی 
هایسامانهای ،


طرح

(نیروهایمسلح)

×250سهممشارکت 

رتبهسوم

بزرگسال 

سلمانفارسی 

×300سهممشارکت 

250

جوان

ومحققین 

×350سهممشارکت 

رتبهاول

محققدانشجو 

تأییدبنیاد 

×80سهممشارکت

رتبهدوم

رتبهاول

جشنوارههایمورد


×100سهممشارکت

300

محققجوان 

(بخشهایرقابتی)

فارابی

×120سهممشارکت

350

محققبرگزیده
رازی 

×20سهممشارکت

فعالیتهایعلمی-اجرایییافناورانهدردانشگاه(باتأییدبنیاد)

فعالیتهایدستیاریشاملدستیارآموزشی،


ازایهرنیمسال)ومجموعاٌ 45

 15
(به
هرسال100ومجموعسالهایمختلف 100

فعالیتهایعلمیـاجتماعیو


عضویتدرهستههایمسئلهمحورپژوهشی/فناورانه(طرحشهیداحمدیروشن)


فرهنگی 

برگزیدگیدررویدادهایرقابتیمسئلهمحورطرحشهیدبابایی

(50براساسرتبه) 

شرکتدراردوهایجهادی 

هریک10ومجموعاً 50

سایرفعالیتهایآموزشی،پژوهشی،فناورانهوفرهنگی(بهتشخیصکارگروه)


صفحه  8از8

(براساسنظردریافتیازمسئولهستهومدیرطرح) 

 100

