
 8از 1 صفحه

 تعالی باسمه

 

یترکالتدورةپسادیتسهازدانشگاهیبرترآموختگاندانشمندیبهرهنامةوهیش
 (چمرانترکددیشهطرح)





مقدمه

 مصرو   «یدانشرگا   برترر  آموختگرا   دانر   از یبان پشرت  و ییشناسرا » ۀنامر  نیر  آ 4 مرادة  2و تبصررة   3 مادة تبصرة استناد به

 برا  و ورکۀ مر  نامر  نی آ 4 ةماد از «2 ر الف» بند یساز ییاجرا منظور به و 13/3/1394 خیتار در نخبگا  یمل اد بن یامنا ئت  

 زکر مرا ریسرا  و  را  پژو شرگا   ، را  دانشرگا   برترر  آموختگرا   دانر   یآموزشر  و اورانهفن ،یپژو ش ی ا ییتوانا یارتقا  دف

 یمنرد  منظرور بررر    بره  نامره  و  شر  نیر ا ،ترا اشرتلا    یآمروختگ  پس از دانر   یۀ زماندر فاصل شورک یپژو ش و یعال آموزش

، برا  چمررا   یمصرف   دکترر  د شرر  یعلمر  خدمات پاس بهه ک یترکپساد دورة الت تسر از یدانشگا  برتر آموختگا  دان 

 .است  شد ن یتدو ،شد  یگ ار نام «چمرا  ترکد د شر طرح»عنوا  

 

تعاریف.1مادة

 شود: ی ا م امل آ ک ی ا ن عبارتیگزیر، جایز یاختصار ی ا نامه، عنوا  و  ن شیدر ا

 ؛«نخبگا  یمل اد بن» یجا به «ملی بن اد»الف. 

 ؛« ای کشور  ای نخبگا  استا اد بن ر یک از » جای به «بن اد استانی» . 

 ؛«سازا  بن اد ملی معاو  آیند »به جای « سازا  معاو  آیند »و  «ملی اد بن سازا  ند یآمعاونت » یجا به« سازا  ند یمعاونت آ. »ج

 نامه مشخص شد  است؛ این ش و  2مادة که ترک ب آ  در  «آموختگا  برتر کارگرو  شناسایی دان »جای  به « کارگرو ». د

 کمردار  صرتت  هک شورک از خارج ای داخل  یاورفن و پژو   ،یعال آموزش زکمرا از یک  ر یجا به «یمؤسسۀ علم».   ر

 یعرال  یشورا ای و یپزشک آموزش و درما  ،برداشت وزارت ای فناوری و قات تتق ،علوم وزارتد ی تأ به، آ  صادرة

 ؛باشدد   رس یفر نگ انقال 

 تخصرص  فرو  ا یر  تخصرص  یرا  یتخصصر  یترر کد یل تتصر  ی را  دور  آموختگرا   دانر   از کی  ر یجا به «هآموخت دان ».  و

منردی از   بررر   در سرا  تتصر لی تبرت درخواسرت     را کره    یا دانشجویا  این دور  یعلم ی ا مؤسسه( کیپزش ی ا )رشته

 ؛د شدنآموخته خوا  دان  ،نامه تسر الت این ش و 

 شوند؛ ید  مینامه برگز و  ن شیه بر اساس اک یآموختگان دان  از کی  ر یجا به «برگزید . »ز

 ؛شوند یم یترکنامه، مشلو  به پژو   در دورة پساد و  ن شیه بر اساس اکبرگزیدگانی از  یک ر  یجا به «پژو شگر. »ح



 8از 2 صفحه

مراکرز پژو شری و تتق قراتی وابسرته بره نراد رای        داخل کشور یرا   ای علمی مؤسسه از یک ر  یجا به« مؤسسۀ پ یرند .»ط

   شوند؛ پسادکتری میکه پژو شگرا  در آنرا مشلو  به پژو   در دورة معتبر کشور 

 کند.  ای طرح پسادکتری را تأم ن می که بخشی از  زینه جای  ر یک از نراد ای دولتی، غ ردولتی و عمومی  به« نراد حامی»ی. 

نراد ای دولتی یا غ رر دولتری )اعرز از مراکرز      یکی ازبا تقاضای  هک یپژو ش ی ا طرح از یک ر  یجا به «تقاضا متور طرح». ک

سسره  ؤنامره بر ن م   یک نراد حرامی در االرب اررارداد یرا ت را ز      گ رد وانجام می  ا(  ا و امثا  آ صنعتی، مراکز خدماتی، سمن

 .کندم ن میأنامه را تاین ش و  3مادة « و»و «  » ای بند ای درصد  زینه 50حداال نراد حامی  بن اد/ پ یرند /

 و علرز  یرسرم  اسرناد  در مر کور  یپژو ش ی ا تیاولو اساس بر که پژو شی  ای طرح جای  ر یک از به «اولویت متور طرح» . 

نامره  ایرن شر و     3مادة « و»و «  »بند ای  ای درصد  زینه 20م ن أپ یرند  حداال در ت ۀسسؤو م شودی کشور انجام میفناور

 .نمایدمشارکت می

 

 
دگانیانتخاببرگزنحوة.2مادة



عنروا    سازا ( بره  به انتخا  معاو  آیند ) سازا  ند یآ معاونت حوزة مدیرا  از یکی یا سازا  ند یآ معاو  از متشکل یارگرو ک

سازا  و موافقت رئر س   )به پ شنراد معاو  آیند  نخبگانی  ای فعال ت حوزة نظرا  صاحب از تن سه کز دست و کارگرو  رئ س

 350 در مجمرو   و یپژو شر  ی را  ت از از فعال امت 100 زک دستر، یز یبر اساس بند اه ک یگانآموخت دان  ا  از م بن اد ملی(،

دگا  یر برگز ،رد  باشرند کسب کوست  مندرج در جدو  پفناورانه و فر نگی  ،یپژو ش ،آموزشی ی ا ت از از مجمو  فعال امت

ۀ  سرقف سررم   سرازا  برا توجره بره    معاونت آینرد   پ شنراد و «اولویت متور»یا  «تقاضا متور» ای  ر یک از طرح ۀبرای ارائ را

 ند.ک یانتخا  مبرگزیدگا  نرایی را ، نامه و  ن شیا 5مادة  «1-5»بند  «الف» بخ بر اساس شد   ن  تع

 یسراز  ب  مسرا  ی، پس از اعما  ضررا یل تتص ی ا دور از  یک ر  یآموختگ ل دان کن  انگ از حاصل از م امت  .1

 گردد. یشود، متاسبه م ین م  سازا  تع ند یمعاونت آ توسطه کشور ک علمی ی ا مؤسسهرشته ر 

نظرر   در یآمروختگ  ل دانر  کر ن  انگ ر ، امت از حاصل از ماند طی شد  متور پژو   صورت تتص لی که به ی ا دور برای :هتبصر

 شود. گرفته نمی

 یاعضرا  یمرتبرۀ علمر   ینامرۀ ارتقرا   نیر  از  رر مقالره، برر اسراس آ     ر متاسربۀ امت سرندگا  در  یب نو ب حاصل از تعداد و ترتیضر. 2

، تعرداد  یپژو شر  ی ا از طرح ن در متاسبۀ امت شود.  مچن ی( متاسبه میقات و فناور تتق ،)مصو  وزارت علوم یعلم ئت  

 شود. یمدت زما  اجرای طرح و مبلغ طرح در نظر گرفته م ،ارا کب  م و ترت

 شود. یگرفته م نظر آموخته دارند، در دان  یازات را برا ن امتیترش ه بکمقاله  د از  از مقاالت، صرفاً امت در مجمو  امت .3

 .شود یاز درنظر گرفته م ، امتباشد افتهی خاتمه ،از آ  ای مرحلها ی املکطور  بهه ک یپژو ش ی ا طرح یصرفاً برا. 4
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برا موضروعات مجموعرۀ     یی را  ترا  ک یشرود و بررا   یلترا  مر   یمرتبط با تخصص متقاض یعلم ی ا تا ک ی ا برا تا کاز  امت .5

 شود. یدر نظر گرفته نم یاز  ا، امت ر آ یالمسائل و نظا  ا، حل  ا و آزمو  پرس 

 سازا  است. ند یبا معاونت آ ملی اد د بنی ن فررست انتشارات مورد تأ  . تع6

برر  ر نشرد  اسرت،   کر وسرت     را در جردو  پ   ه عنوا  آ ک ملی اد د بنی مورد تأ ی ا  ا و مسابقه از جشنوار  یافتیاز در . سقف امت7

 شود. یا  لتا  م متقاض یاز ا ن و در امت  ، تعملی اد اساس مقررات مصو  بن

  ماننرد  یمروارد  یبررا ، «یفناورانره و فر نگر   ،یپژو شر  ،آموزشری  ی ا ت ر فعالیسا» یوست برا شد  در جدو  پ ف منظوریرد. 8

 را، در   ر آ  شور و موارد نظکشرفت  رشد و پ یدر راستا یو استان یمل یبا نراد ا یارک م ،یالملل ن معتبر ب  ای جایز سب ک

، برا تشرخ ص   یمتقاضر  یف بررا یر ن ردیر از ا ر ت نداشتن، در جردو  لترا  نشرد  اسرت. امت     ل عموم ه به دلکنظر گرفته شد  

 .شود یتع  ن م کارگرو 

خ یو ترار  یآمروختگ  خ دانر  ینۀ تار ش ب»و « خ درخواستیتار»ن  )تعداد ما ( ب ی، با توجه به فاصلۀ زمانیت پژو ش از  ر فعال امت .9

 شود. یب دوسوم ضر  میضر ر سا ، در  یازا ، به«ت فعالانجام 

 

التیتسهواتاعتبار.3مادة


 :شوند یم ریز الت تسر مشمو ، برگزیدگا 

 ؛پ یرند  ی ا مؤسسه از یکی در زبا  م استاد نظر ریز یترکپساد دورة گ راند  الف.

 ؛دانشگا  تررا / علوم پزشکی تررا  «یک ۀیپا اریاستاد یایمزا و حقو » معاد  هالزحم حق افتیدر.  

ترا  از زما  شرو  دورة پسرادکتری  ، ملی اد بن مقررات مفابق درما ، یل مکت مۀ ب از مسر و فرزندا  وی  ،برگزید  یبرخوردار ج.

 ؛آ پایا  

 ؛دکتریگ راند  پسا ةطو  دور برگزید  در دیۀ ازدواج، در صورت ازدواج  د.

 ؛یدگیخ برگزیوام خرید/ ساخت مسکن، تا سه سا  پس از تار .  ر

 :شامل یترکپسادتا ش  ما  پس از اتمام دورة از زما  شرو  دورة پسادکتری  زینۀ شرکت در مجامع علمی  کمک. و

 ؛یخارج یعلم مجمع یک در تکشر نۀی ز کمک .1-و

 ؛یداخل یعلم مجمع دو در تکشر نۀی ز کمک. 2-و

 تا دو سا  پس از تاریخ برگزیدگی. اعالمی از سوی بن اد ملی، رفا یو  ز. سایر تسر الت فر نگی
 

 .است سا  یک ثرکحدا ،یترکپساد دورةاز پژو شگر در  ملی اد بن یبان پشت زما  تمد.1تبصرة

 اعرز از ) یگرر ید اشرتلا   گونره  چ   ،یترکة پساددور طو  در دینامه، نبا و  ن شیالت ا از تسر یمند برر  یبرا پژو شگر .2تبصرة

 .باشد داشته شود، یو یبرا مه ب حق پرداخت به منجر هک (یرسم ای یمان پ ،اراردادی
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  مررا   وپژو شرگر   پسرادکتری  دورة علمی فعال ت حوزة با مرتبط باید ،ماد این « و» ندب مربوط به علمی مجامع موضو  .3تبصرة

 .باشد مجمع در مقاله ارائۀ با

 کند. بن اد ملی تع  ن می را رئ س این ماد «  ر»و  « » ند ایم زا   ر یک از تسر الت این ماد  به جز ب .4تبصرة

 است. یاد مل س بن د رئی به وجود شرایط و اعتبار الزم با تأ، منوط این ماد  «ز» ندبتسر الت  یاعفا .5تبصرة

 

زبانیشرایطاستادم.4مادة


 .ر استیز شرح بهپژو شگر  زبا  م استاد طیشرا

 ؛باشد رندةیپ  مؤسسۀ یا وابستۀ یعلم ئت   یاعضا از یکی. الف

 ؛باشد یا استادی یار دانش یعلم مرتبۀ یدارا.  

 .باشد یپژو ش شررت سنحُ یدارا. ج


 ل ر اب از یی را  شراخص  اساس بر زبا  م استاد یپژو ش شررت حسن الزم است ،«اولویت متور» ای در خصوص طرح .1ةتبصر

 در براال  ارجرا   شراخص  از یبرخروردار  و یعلمر  معتبرر  ی را  هینشرر  در مقراالت  داشرتن  باال، ارجاعات با مقاالت داشتن

 حسرن حرراز  اصرورت   در غ راین، شود تأی د، توسط کارگرو  یادب ای ی نر ۀبرجست آتار داشتن ای رشته  ز افراد با سهیمقا

 .کند و نراد حامی، ک ایت می مؤسسۀ پ یرند  توسط ،زبا  م استاد یپژو ش شررت
 

م زبا  به عنوا  یکری از مجریرا  طررح بره      ۀسسؤ، الزم است استاد م زبا  توسط م«تقاضا متور» ای در خصوص طرح .2ةتبصر

 .بن اد معرفی شد  باشد

 

فراینداجرا.5مادة

 شود: یم یط زیر ی ا نامه،گام و  این ش یاجرا یبرا


برگزیدگانییشناسافرایند.5-1

 .است ریز شرح به برگزیدگا  ییشناسا ندیفرا

 ؛کند یم اعالم را طرح نیا از است اد  ۀ سرم سا   ر در ملی اد بن س رئ. الف

 ۀسرامان  در را خرود  اطالعرات  ،سرازا   نرد  یمعاونرت آ  یسرو  از شرد   ن ر  تع یزمران  ی را  براز   در ،یآموختگا  متقاضر  دان .  

 ؛دنکن یم یبارگ ار ملی اد بن یاطالعات

در  رر فصرل از    ، ارگروکر  ،(ا  متقاضر  ونتکس ای ل تتص متل یاستان یاد ا بن کمک اب) اطالعات ییآزما یراست از پس. ج

 ن ر  تعنررایی را   سرازا  نت جرۀ   شرنراد و معاونرت آینرد    پ را آ  فصرل   دگا یر برگز ۀاول ر فررست  ،ا  متقاض یابیارزبا سا ، 

 ؛ندک یم
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 ا بره آنر   ملری  بن راد  یاطالعرات  ۀسرامان از طریرق  یرک از متقاضر ا  را    درخواسرت  رر  بررسری   نت جرۀ  سازا  ند یمعاونت آ. د

 .ندک یم یرسان اطال 
 

 ا مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف وااع را به بن اد ملی ارائره کررد  اسرت، عرالو       چنانچه در  ر مرحله از بررسی .1تبصرة

ربرط،    ای بن اد ملی، مترروم و عردم صرداات وی بره مراجرع  ی      بر متروم ت از این طرح، از سایر تسر الت و حمایت

حقوای ن ز برای بن راد ملری مت رو  خوا رد برود. تشرخ ص مصرادیق        گ ری موضو  به صورت  شود و حق پی اعالم می

 سازا  است. مربوط به این تبصر ، بر عردة معاونت آیند 

فناورانره و فر نگری    ،پژو شری  ، رای آموزشری   چنانچه متقاضی در کارگرو  برگزید  نشود، در صورت ارتقای فعال رت .2تبصرة

منردی از تسرر الت    ، درخواست مجدد خود را بررای بررر   نت جه ز اعالمدو ما  اکز   تواند پس از گ شت دست خود، می

 .این طرح در سامانه تبت نماید

تسهیالتینداعطای.فرا5-2

 :شود یم انجام ریز شرح به یترکپساد دورة الت تسر یاعفا ندیفرا ،برگزید  انتخا  از پس

 اسرتاد  ،رنرد  یپ  مؤسسۀ ،«آموختگی و تاریخ دان  شد   برگزید ب ش نۀ تاریخ » از پس ما  ش  ثرکحدا دیبا برگزید الف. 

للرو و منروط    یو یدگیر برگزصورت،  در غ ر این ؛ندکاعالم  ملی اد بنبه و  انتخا  را خود پژو   موضو  و زبا  م

 ارگرو  خوا د شد؛کو انتخا  مجدد  یبه بررس

 درکارگرو  ی رد نمایرد.  را تأ پسرادکتری  طررح  موضرو  کرارگرو   الزم اسرت   ،«اولویرت مترور  » ای طرحدر خصوص  . 

 ؛ندک است اد   ا طرح یبررس یبرا متخصص افراد نظر از تواند یم لزوم صورت

 کند؛ می سازا  پ شنراد معاونت آیند به طرح را  ناظر علمی با توجه به طرح پسادکتری، ج. بن اد استانی

توسرط معاونرت    طررح پسرادکتری  تع ر ن نراظر علمری     مچنر ن  و  موضو  دی تأ از پس ،آموختگی برگزید  بعد از دان . د

حمایرت   در خصوص نامه و  ش نیا یاجرا یبرا حامی نراد یا رند یپ  مؤسسۀ با را یا نامه ت ا زاستانی  اد بن ،سازا  آیند 

 ؛ندک یم منعقد پژو شگر از

 از تسرر الت اعفرایی بره   سررز خرود را    ،نامره  ت را ز م راد  برر اسراس    ،نراد رای حرامی   یرا  پ یرند مؤسسۀ  و استانی بن اد.   ر

 کنند؛ پرداخت می پژو شگر

ی رد  أپرس از ت  شررفت دور   خرود را در خصروص پ   ی را  نامه، گزارش ، بر اساس م اد ت ا زیترکپژو شگر در طو  دورة پسادو. 

 است؛ ا  ن گزارشید ای به تأالت، منوط  تسر اعفای ند و ادامۀک یمارسا   استانی اد به بن «ناظر علمی»و « استاد م زبا »

  را(  گزارش و امثرا  آ   ،مقاله ،تا ک)اعز از  آ  یداد او برون دور  املک گزارش پژو شگر ،پسادکتری ةدور ا یپا در. ز

 ؛ندک یم ارسا  استانی اد بن به ناظر علمی و زبا  م استاد دی تأ از پس را

ق یر خرود را از طر  ی را  نامره، درخواسرت   و  ن شر یر ا 3مادة « ز»تا « ج» ند ایبور در کالت م  از تسر یمند برر  یپژو شگر برا. ح

 پرداخت شود. یو الت به سازا ، تسر ند ید معاونت آی د تا در صورت تأینما یمارسا   ملی اد بن یسامانۀ اطالعات
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مواردخاصرمفادویتفس.6مادة


ه بره  ک یگ ری در موارد سازا  و تشخ ص و تصم ز بر عردة معاونت آیند  ،نامه و  ن شیر م اد ا وت و ت سکشرح موارد مس

 .است ملی بر عردة شورای معاونا  بن اد شوند، یسازا ، موارد خاص شناخته م ند یص معاونت آ تشخ

 

.نظارتوارزیابی7مادة


و  یابیر ر، ارزیر  رای ز  برر اسراس شراخص   ج آ  را ینامه و نتا و  ن شیا یحُسن اجراانه  سازا  موظف است سال ند یمعاونت آ

ند:کارائه  یاد مل س بن گزارش آ  را به رئ

 ؛ ای تتص لی آنا  و تنو  رشته شد  ییشناسا افراد تعدادالف. 

 و نراد ای حامی؛ ای پ یرند   مؤسسه ،به ت ک ک سرز حمایت بن اد ملی ی پسادکتری ا . تعداد طرح 

  ای پژو شی کشور؛ با اولویت ای پسادکتری  ارتباط موضوعی طرحج. 

 ؛ییاعفا الت تسراز  شد  ییشناسامندی افراد  و زما  برر  زا  م ،نو . د

 پسادکتری؛  ای و دستاورد ای پژو شی دور  داد ا. ک   ت و کمّ ت برون  ر

 ؛و نراد ای حامی پ یرند  ای  شد  از دیدگا  مؤسسه . م زا  اتربخشی و اترگ اری تسر الت اعفاو

 سرعت و سرولت فرایند شناسایی و اعفای تسر الت؛. ز

 ؛یافتیالت در از تسر برگزیدگا  تیرضا زا  م. ح

 علمی. پسادکتری به عنوا  عضو   ئت. ج   برگزیدگا  بعد از اتمام دورة ط

 

تصویبواجرا.8مادة


 اد ر بن س رئر  بیتصرو  بره  18/01/1400خ یوست، در تار جدو  پ یکو  تبصر  د  ، ماد  شت ،مقدمه کی بر مشتمل نامه و  ش نیا

آموختگرا  برترر دانشرگا ی از تسرر الت دورة      منردی دانر    بررر  »نامرۀ   و  ن شر یگزیجرا  تصرویب،  خیترار  از و د رس نخبگا  یمل

 .شود یم ریاست بن اد( 10/12/1398/د مورّخ 56025/5)موضو  ابالغ ۀ شمارة « پسادکتری )جایزة شر د دکتر چمرا (
 

 

ستاریسورنا

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری

 ورئیسبنیادملینخبگان
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 دکتر چمراند یطرح شه تسهیالتمندی از  فناورانه و فرهنگی برای بهره ،یپژوهش ،آموزشی یها تیاز حاصل از فعالیجدول امت

 حداکثرامتیاز عنوانفعالیت

 هایآموزشیفعالیت

 المپیادهایعلمی

آموزیدانش


)صرفاًیکالمپیادکهبیشترین

امتیازرابرایفرددارد،درنظر

 شود.(گرفتهمی

 جهانی

 120 طال

 100 نقره

 80 برنز

 ملی

 60 طال

 40 نقره

 30 برنز

دانشجویی

 

 تحقیقاتوفناوری،بامعرفیوزارتعلوم

 100 اول

 75 دوم

 50 سوم

بامعرفی

وزارت

،بهداشت

درمانو

آموزش

 پزشکی

 هایانفرادیرتبه

 100طال

 75نقره

 50برنز

 هایگروهی)هرنفر(رتبه

 75طال

 50نقره

 25برنز

آزمونسراسریورودبهدانشگاهازدورةتحصیلیمتوسطه

شود.(یکآزمونکهبیشترینامتیازرابرایفرددارد،درنظرگرفتهمی)صرفاً

(1001–/)رتبه20

)تاصفر(

 هایعلومپزشکیآزمون
پزشکیوداروسازیوآزموندندان،هایجامععلومپایةپزشکیآزمون

 کارورزیپزشکیپیش

110-(10×رتبه)

 (صفرتا)

 50×میانگینکل(-17) کارشناسیآموختگیدورةمیانگینکلدانش

 40×میانگینکل(-5/17) دورةکارشناسیارشدآموختگیمیانگینکلدانش

 80×میانگینکل(-17)ایدورةدکتریحرفهآموختگیمیانگینکلدانش

 50×میانگینکل(-18) دورةتخصصیادکتریتخصصیآموختگیمیانگینکلدانش



مقاالت

هایبانمایةمعتبرشدهبرایانتشاردرنشریههایمنتشرشده/پذیرفتهمقاله

المللیبین

هایبسیارمعتبردرنشریه

وNatureازقبیل)

Science)

ضریبجایگاهنویسنده×100هرمقاله:

 هایپژوهشیفعالیت

 ضریبجایگاهنویسنده×50هرمقاله: Q1درنشریةدارایرتبة

ضریبجایگاهنویسنده×40هرمقاله:Q2درنشریةدارایرتبة

 ضریبجایگاهنویسنده×25هرمقاله: Q3درنشریةدارایرتبة

 ضریبجایگاهنویسنده×5هرمقاله:Q4درنشریةدارایرتبة

پژوهشی–هایعلمیشدهبرایانتشاردرنشریههایمنتشرشده/پذیرفتهمقاله

 )باتوجهبهرتبهبندیمجالتوزارتعلومووزارتبهداشت(
 ضریبجایگاهنویسنده×30هرمقاله:

 ضریبجایگاهنویسنده×5هرمقاله: ترویجی-هایعلمیشدهبرایانتشاردرنشریههایمنتشرشده/پذیرفتهمقاله

 ضریبجایگاهنویسنده×10هرمقاله: المللی(علمی)داخلیوبینمعتبرهایسخنرانیدرهمایششدهبهصورتهایارائهمقاله

ضریبجایگاهنویسنده×5هرمقاله:المللی(معتبرعلمی)داخلیوبینهایشدهبهصورتپوستردرهمایشهایارائهمقاله

 هایپژوهشیمصوبمؤسسههمکاریدراجرایطرح
مبلغطرح(وضریبجایگاههمکارو×50هرطرح:)

 150مجموعاً

هاکتاب

نگارشکتابکاملعلمی

ضریبجایگاهنویسنده×100انتشارتعلمیموردتأییدبنیاد

سایرانتشارات

اثربرگزیدةکتابسال

حوزه
ضریبجایگاهنویسنده×100

ضریبجایگاهنویسنده×10هایعلمیسایرکتاب

ضریبجایگاهنویسنده×20علمیمعتبرنگارشفصلکتاب

کتابکاملعلمیترجمة
ضریبجایگاهنویسنده×25انتشارتعلمیموردتأییدبنیاد

ضریبجایگاهنویسنده×5سایرانتشارات

 دانشجویاننمونةکشوری
،40کارشناسیارشد:،30ای:کارشناسیودکتریحرفه

 70ومجموعاً:50دکتریتخصصی:تخصصیا

 برگزیدگانهنری/ادبی/قرآنی

مستعدبرتر
100

 )براساسنظرکارگروهمربوطهدربنیاد(

سرآمد
150 

)براساسنظرکارگروهمربوطهدربنیاد(
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 دکتر چمراند یطرح شه تسهیالتمندی از  فناورانه و فرهنگی برای بهره ،یپژوهش ،آموزشی یها تیاز حاصل از فعالیجدول امتادامة 

 حداکثرامتیاز عنوانفعالیت

هایموردجشنواره

تأییدبنیاد

 خوارزمی

 جوان

 آموزیدانش

 سهممشارکت×70 رتبهاول

 سهممشارکت×50رتبهدوم

 سهممشارکت×20رتبهسوم

دانشجوییو

آزاد

 سهممشارکت×120رتبهاول

 سهممشارکت×100رتبهدوم

 سهممشارکت×80رتبهسوم

المللیبین
سهممشارکت×350رتبهاول

سهممشارکت×300رتبهدوم

سهممشارکت×250رتبهسوم

رازی

 محققبرگزیده

 350 رتبهاول

 300 رتبهدوم

 250 رتبهسوم

 120محققجوان

 100محققدانشجو

 هایرقابتی()بخشفارابی

 جوان

 سهممشارکت×120 رتبهاول

سهممشارکت×100رتبهدوم

سهممشارکت×80رتبهسوم

بزرگسال

سهممشارکت×350رتبهاول

سهممشارکت×300رتبهدوم

سهممشارکت×250رتبهسوم

فارسیسلمان

 )نیروهایمسلح(

هایعلمیودانشیطرح،ایهایسامانهطرح

ومحققین

سهممشارکت×120رتبةاول

سهممشارکت×100رتبةدوم

 سهممشارکت×80رتبةسوم

 سهممشارکت×120هایفناورانه)طرحبرتر(طرح

شیخبهایی

 آفرینی()فن

طراحانکسبوکاردانشجویی
سهممشارکت×36رتبةاول

سهممشارکت×30رتبةدوم

سهممشارکت×24رتبةسوم

طراحانکسبوکارآزاد
سهممشارکت×36رتبةاول

سهممشارکت×30رتبةدوم

سهممشارکت×24رتبةسوم

کتابسالجمهوریاسالمی

ضریبجایگاهنویسنده×350تألیفبرگزیده

ضریبجایگاهنویسنده×300تألیفشایستةتقدیر

ضریبجایگاهنویسنده×175ترجمةبرگزیده

ضریبجایگاهنویسنده×150ترجمةشایستةتقدیر

مسابقاتموردتأیید

 بنیاد

المللیروبوکاپآزادمسابقاتبین

 ایران

آموزیدانش
سهممشارکت×35رتبةاول

سهممشارکت×25رتبةدوم

سهممشارکت×15رتبةسوم

دانشجویی

سهممشارکت×60رتبةاول

سهممشارکت×50رتبةدوم

سهممشارکت×40رتبةسوم

مسابقةملیفناورینانو

)دانشجویی(

60رتبةاولتاسوم

20هایچهارمتادهمرتبه

نانوآموزیعلوموفناوریالمپیاددانش

70طال

50نقره

30برنز

هایتخصصیمجموعهرقابت

 فناورد

کامپیوتر

24رتبةاول

20رتبةدوم

16رتبةسوم

برق
24رتبةاول

20رتبةدوم

16رتبةسوم

مسابقةریاضیدانشجوییکشور
100اول

50دوم

25سوم

ملیبنیادشدهدرهایبرگزیدهاختراع
.(شودهراختراعصرفایکباردربهترینسطحامتیازدهیمی)

سهممشارکت×1100اختراعسطح

سهممشارکت×260اختراعسطح

سهممشارکت×330اختراعسطح



اجتماعیوـهایعلمیفعالیت

فرهنگی
 

45سال(ومجموعاٌازایهرنیم)به15 یافناورانهدردانشگاه)باتأییدبنیاد(اجرایی-هایعلمیفعالیت،هایدستیاریشاملدستیارآموزشیفعالیت

 محورپژوهشی/فناورانه)طرحشهیداحمدیروشن(هایمسئلهعضویتدرهسته
100هایمختلفومجموعسال100هرسال

)براساسنظردریافتیازمسئولهستهومدیرطرح(

)براساسرتبه(50 محورطرحشهیدباباییرقابتیمسئلهبرگزیدگیدررویدادهای

50ومجموعا10ًهریکشرکتدراردوهایجهادی

100 فناورانهوفرهنگی)بهتشخیصکارگروه(،پژوهشی،هایآموزشیسایرفعالیت
 


