باسمهتعالي
شيوهنامة شناسايي و تكريم استادان شامخ
مقدمه

به استناد مفاد مادّة  ،3تبصرة  2بند 3ـ 2از مادّة  3و تبصـرة مـادّة  4آيـن نامـ «شناسـاي و شتـتنبان از اايـاي ن ـتالمـ
برگزيدة دانتگا » مصوّب ن تامناي بنناد در تاريخ  ،1324/7/22ايـ شـنو نامـه بـه منظـور شناسـاي اسـتادا شـامخ و
تكريم آنا تدوي م شود:

مادّة  :1تعاريف

براي راايت اختصار ،تعاريف زير در اي شنو نامه راايت م شود:
الف .بنياد :منظور بنناد ملّ نخبگا است.
ب.آييننامه :منظور آين نام شناساي و شتتنبان از اايـاي ن ـتالمـ برگزيـدة دانتـگا

مصـوّب 1324/7/22

ن تامناي بنناد است.
ج .شوراي نخبگان :منظور شوراي الم نخبگا بنناد است.
مادّة  :2شرايط استادان شامخ

استادا شامخ از منا ااياي ن تالم شـال و بازنتتـت دانتـگا ـا و شوو تـگا ـاي شتـور،شه متخلـ بـه اخـ
اس م و متهور به سجاياي معلم باشند ،بر اساس ويوگ اي زير شناساي م شوند:
الف .داراي مرتب استادي باشند.
ب .برگزيد از منا استادا ممتاز ،نمون شتوري يا برگزيدة جتنوار اي معتبر ملّ يا بن الملل (به تتخنص بنناد) باشند.
ج .دستشم  1011امتناز از مجموع امتناز جدول اي  1تا  4را در دورة بررس شتبشرد و در منا متقاضـنا آ
دور بنتتري امتناز را دارا باشد.
تبصرة  :1ر استاد در طول امر خود بر اساس مجموع فعالنت اي نخبگان ِ مذشور در جـدول ـاي  1تـا  ،4صـرفا
يكبار مجاز است به انوا «استاد شامخ» برگزيد شود.
تبصرة  :2چنانچه فردي داراي ويوگ

اي شام استثناي باشد لنك شرايط بند اي «الـف» يـا «ب» را دارا نباشـد،

موضوع براي تصمنمگنري حقوق به شوراي نخبگا ارجاع داد م شود.
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مادّة  :3فرايند شناسايي

الف .شس از انتتار فراخوا  ،متقاضنا اط اات مربوط به فعالنت اي نخبگان خود را در سـامان بننـاد وارد مـ شننـد.
متقاضنا م توانند به شك فردي يا با معرف نهاد اي الم (دانتگا ا ،شوو تگا ا ،انجم اي المـ و  )...و
يا معرف سرآمدا آ رشته درخواست خود را ارائهشنند.
ب .شوراي نخبگا  ،شروندة فعالنت اي نخبگان ِ متقاضنا را بررس و مطاب مفاد مادّة  2شنو نامه و بر اساس بنتـتري
امتناز حاص از مجموع امتناز جدول اي  1تا  ،4واجدا شرايط را انتخاب و به رئنس بنناد معرف م شند.
ج .رئنس بنناد بر اساس ظرفنت تعنن شد  ،استادا شامخ را تعنن م شند.
د .برگزيدگا ط ّ مراسم معرف و از تتهن ت بنناد بهر مند م شوند.
تبصره :تعداد استادا شامخ در ر سال حداشثر د ت است .افزايش تعداد با تأيند رئنس بنناد امكا شذير است.
مادّة  :4تسهيالت اعطايي

بنناد به منظور تكريم برگزيدگا و الگوسازي از آنا و ايجاد محنط مناسب بـراي توسـع فعالنـت ـاي نخبگـان آنـا ،
تتهن ت را در قالب «جايزة ا مهطباطباي » به شرح جدول  0به برگزيدگا ااطا م شند.
تبصره :ااتبار ريال ِ شرس با توجه به بودج سالنان بنناد و بنا به تتخنص رئنس بنناد تعنن م شود.
مادّة  :5تصويب و اجرا

اي شنو نامه متتم بر يك مقدمه ،شنج مادّ و چهار تبصر به تصويب رئنس بنناد ملّ نخبگا رسند و تا شايا سـال 1321
اجرا و سپس اص حات الزم در آ اامال م شود.
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جدول  :1شاخصها ،سنجهها و امتیاز فعالیتهاي نخبگاني در ساحت آموزش
ردیف

شاخص

سنجه

تعریف شاخص

 صعدا کتش هشم منتشی شده
1

2

3

آفرینش

نگااش

محتواي

سطح ملّت و بان المللات بایام مصشاناش

آموزشي

مصتلف

نوآوريهاي
آموزشي

نظریهپردازي
آموزشي

کتااش آموزشاات صصییاات

ا ائة ایحهشم دید زمننة شنوههاش و
نظااش هااشم آموزشااتش و صااد ی ش
فنّااشو مهااشم آموزشااتش شاانوههااشم
سنجش و ا زشنشبتهشم آموزشت

صوسعة چهش چو هشم نظیم حاوزة
صعلااان و صیبناااتج نظییاااهپااای ازم
زمننااةکشااف و پدیدا سااشزم اصااول
ملمااات دیاااد حاااوزة آماااوز و
یااش گنیمج ا ائااه الگوهااشم اختیشصاات
آمااوز و یااش گنیم باایام حااوزههااشم
مصتلف ملمتج پنوناد نظایم بان ملاو
نااوی بااش آمااوزههااشم نااش اس ا مت
حوزة صعلن و صیبنت

شیوۀ سنجش و امتیازدهي
سطح ملّت یش بن المللت

 حوزةکاش بی م کتاش هاشم منتشای شاده وممومتجمی ا
ست)
 صعدا صجدید چشپکتش بی اسشس شمش گش آ
 صعدا

توضیحات

 به ازام کتشبت که به منوا کتش سشل بیگزیده شده بششد صش 111
بیام کتش هشم بش صعدا صجدید چشپ بنش از

امتنشز
 به ازام کتشبت که

سطح بن المللات منتشای شاده بششاد صاش 111

 5بش و شمش گش بنش از ههزا

صد به امتنشز مذکو اضشفه متشو .

امتنشز

سنشمههشم الکتیوننکت منتشی شده

 صعدا نوآو مهشم آموزشت ثنت شده به منوا اختیاع
 صعدا نوآو مهشم آموزشت منتشیشاده
معتنی ملمت

 صعدا نظییههشم آموزشات منتشای شاده
معتنی ملمت
 صعدا کیستهشم نظییهپی ازم

نشاییههاشم

نشاییههاشم

 به ازام هی نوآو م او م و ثنت شاده باه مناوا اختایاع

میا ا

معتنی بن المللت صش  51امتنشز
 به ازام هی اختیاع آموزشت صجش م شده صش  111امتنشز

 به ازام هی نظییة منتشیشده
امتنشز و

اااا

مج ت معتنی پژوهشت ملّت صش 11

مج ت معتنی بن المللت صش  31امتنشز

 بیگزا مکیست نظییهپی ازم

3

لد صش 51

حوزة آموز

صش  21امتنشز

اااا

ادامة جدول1
ردیف

شاخص

شاگرد
4

پروري

5

ترویج علم

سنجه

تعریف شاخص

صیبنت انشآموختهامکه مضو هنئتملمتش اهنمشیت وم
ا بی مهده اشته است و ا ام یکت از شیایط ذیل است:
الف .بی اسشس ضوابط بننش به منوا انشآموختة بیصی شانشخته
شده است.
 .ا ام خدمشت مستمی و بی سته یکت از ساطوح  صعدا انش آموختگش منیّز
ا یایت مدیییتت مشلتج ا شاد نهش هاشم آموزشاتج
پژوهشتجفنّشو انهج مدیییتتکشو بششد.
ج .موفق به یشفت شیزههشم معتنی ملّت یاش بان المللات
زمننههشم آموز شده بششد.

 صعدا مقشالت صیویجت منتشی شده زمننة آماوز
زمننهام خشص مل وفنّشو م

 صعدا کش گشههاشم آموزشات بیگازا شاده

اشااشمه و ممااومتسااشزم مل ا و فنّااشو م باان آحااش
شمعه به منظو ا صقشم بننشش صفکی و فیهنگ ملمت  صعدا سمننش هش و سصنیانت انجما هاشم
زمننة صیویج مل

ملمت

 صعدا بینشمههشم صیویجت بیگازا شاده
سشنههشم ممومت

 صعدا بینشمههشم ست ایاحت شده بایام

توسعة
6

برنامههاي
آموزشي

شتههشم صحینلت دید

ایده پای ازمش ایاحات و صوساعة بینشماههاشم آموزشات
 صعدا بشزنگیمهشم اسشسات بینشماههاشم
منتنت بی پنشیفت ملو و فا ننشزهاشم ملّاتج ایاحات و
آموزشت
صوسعة بینشمههشم آموز مشلت بن المللت
 منزا مشش کت صوسعة میزهشم آماوز
و ایجش و ههشم آموزشت بن المللت

توضیحات

شیوۀ سنجش و امتیازدهي

 بااه ازام هاای انااشآموختااهش اگاای مطااشبق ضااوابط بننااش بااه منااوا
انشآموختة بیصی انتصش شده بششد صش  21امتنشزش اگی ا ام خادمشت
مستمی و بی سته

ــــ

یکت از ساطوح ملمات ا یایات ماشلتج ا شاد یاش

صنشی نوی کشو بششد صش  41امتنشز

 صأسن جهمکش م

صأسن

موزه هشم صصییتج نمشیشگشههاشم

ائمت صصییت صش  111امتنشز
 هیکش گشه آموزشت حداکثی صش  11امتنشز وبی اسشس موضوع و مصشاب)
 بیام هی سمننش و سصنیانت صصییت

انجما هاشم ملمات صاش

 11امتنشز وبی اسشس موضوع و مصشاب)
 هی بینشمة صیویجت

سشنههشم ممومت صش  5امتنشز

 هی مقشله منتشیشده

مج ت صیویجت معتنی صش  5امتنشز

 ایاحااات و اه انااادازم هااای و ة آماااوز ماااشلت مشاااتی

بااان

انشگشههشم کشو یش بش انشگشههشم سشیی کشو هش صش  31امتنشز
 ایاحت بینشمههشم ست دید آموز مشلت بش صأکناد بای و ههاشم
منش شتهام و ننشزهشم شمعه صش  31امتنشز

4

الز است صمشمت فعشلنتهش و بینشمههشم
صیویجت

زمننة صصییت استش بششد.

فقط به بینشمههش و و ههشم آموزشت امتنشز صعلق
متگنی که صوسط میا

ذم بط صیویب و

ا یا شده بششد.

ادامة جدول1
ردیف

7

0

شاخص

تعریف شاخص

تأسیس

ایجش سشزمش هشیت بش مأمو یتهشم آموزشات ساطوح

نهادهاي

مصتلفکه حادالل ساه ساشل از فعشلنات آ سادیم شاده

نهش هشم آموزشت

آموزشي

است.

بن المللت

اشتهار
آموزشي

بیگزیده شد
ااوایز ماایصنط
بن المللت

ویدا هشم معتنی آموزشت و یشفت
سااطوح مصتلااف اسااتشنتش ملّاات یااش

سنجه
 صعاادا صأساان

یااش مشااش کت

شیوۀ سنجش و امتیازدهي
صأساان

سطح اساتش ش ملّات و

 صعدا شیزههاشم آموزشاتکساب شاده
سطح استشنتش ملّت یش بن المللت
 صعدا ساصنیانتهاشم اصالتجکلندمج مادمو
همشیشهشم آموزشت

توضیحات

 صأسن ویش مشش کت

صأسن ) هی نهش آموز

ملّت صش  01امتنشزو

سطح بن المللت صش  131امتنشز

مشلت

ساطح:

صو ت مشش کت

صأسن ش امتنشز بی مننشم

صد مشش کت محشسنه متشو .

 هی شیزهج مدالج لوح ملت :صش  21امتنشز
 هی شیزه ج مدالج لوح بن المللت :صش  35امتنشز
 هی سصنیانت اصلتجکلندمجمدمو
اخلت و خش ت صش  15امتنشز
 صأیندیة چند استش سیآمد آموزشت

5

کنفیان هشم معتنی بن المللت

وایز بشید

حوزة آموز

بششد.

جدول  :2شاخصها ،سنجهها و امتیاز فعالیتهاي نخبگاني در ساحت پژوهش
ردیف

شاخص

سنجه

تعریف شاخص

ایح هاشم پژوهشات بننش مشکاش بی م و
اجراي
1

صوسااعهامکااه صوسااط کش فیمشیااش
صعییاف

طرحهاي

سطوح مصتلفکوچک صشک

پژوهشي

شده و ا یام موفق و صحویال آ ماو

 صعدا ایحهشم پژوهشت

توضیحات

شیوۀ سنجش و امتیازدهي
 به ازام هی ایح پژوهشت موفاق خشصماه یشفتاه و اثیگاذا

سطوح مصتلف

متوسط صش  41امتنشزش بز گ صش  01امتنشز و ک

 منزا موفقنت نتشیج ایح

انادازة

 ایحهشیتکه امتناش ماشلت آ بان یاک
صش پنج منلنش

صش  131امتنشز

صو صت که ا یام ایح بش مشش کت بنش از ساه نفای از امضاشم

 حج مشلت و صعدا همکش ا ایح

هنئت ملمت اخلت یش خش ت انجش پذیی امتنشزکل ایح مو نظی
صش  2بیابی افزایش یشفته که به نسنت سه آنهش صقسن متشو .

صأیندکش فیمشم ذم بط لیا گنی .

یشل بششد اایح پژوهشات

متوسااطش باان پاانج صااش ه منلنااش

یااشل

باااز گ و بااانش از ه منلناااش

یاااشل

ایحک

محسو متشو .

 ا ائااة ماادا

منناات باای اصمااش موفااق

ایح از سوم کش فیمش ضیو م است.
 به ازام هی مقشلة منتشیشده

 صعدا مقشالت پژوهشات منتشای شاده

مجا ت

معتنی ملّتج بن المللت
2

بروندادهاي
پژوهشي

چااشپ سااتشو هشم پژوهشاات

 31امتنشز و منتشی شده

زمننااة  منزا اثیبصشت مقشالت انتشش یشفته

وکتش .

 نگش

وکتش هشم حشصل از ایح هاشم پژوهشات مشاتی

بان المللات باش

ضییب 5ج 1لحشظ متشو ).
 ششخص اچ وبه منزا

و بیابای شاشخص اچ باه مناوا امتناشز لحاشظ

متگی ).

مجمومااااهام از مفاااااشهن ش صعاااااش یف
3

ارائه نظریه
علمي

وگاازا ههااشم بااه هاا ماایصنطکااه یااد
نظش یشفتهام از موضاومت ملمات ا ا ائاه
متکند و به صأیند میا

معتنی بن المللات

سنده بششد.

4

اشتهار
پژوهشي

بیگزیده شد

ویدا هشم معتنی ملمات

و یشفااات اااوایز مااایصنط ساااطوح
مصتلف استشنتش ملّت یش بن المللت

 صعدا نظییههشم معتنای ملمات وا ائاة نظییاههاشم
دیاادش اص ا ح یااش ابطااشل نظییااههااشم مو ااو )
منتشیشده

نشییههشم معتنی بن المللت

 صعدا کیستهشم نظییهپی ازم
 صعدا

شیزههشم پژوهشت

یش بن المللت

سطح استشنتش ملّات

 صعاادا سااصنیانتهااشم اصاالتجکلندمج ماادمو
همشیشهشم پژوهشت

 صنهش بیوندا هاشم مایصنط باش صصیاص
استش لحشظ متشو .

هی کتش حشصل از ستشو هشم پژوهشت بش او م وچشپ
انتشش ات معتنی ملّت صش  71امتنشز وبن المللت صش  111امتنشز

انتشش ات معتنای ملّات ج

بن المللت

مج ت معتنی ملمت ا پژوهشت ملّت صش 11

امتنشز

صصییاات پژوهشااگی بااه صااو ت مقشلااه  صعدا کتش هشم صصییت منتشیشده حشصال از
ستشو هشم پژوهشت

مج ت پژوهشت معتنی بن المللات صاش

 هی نظییة ملمت مستصیج از فعشلنتهشم پژوهشت فی و منتشای شاده
نشییشت معتنی بن المللت صش  31امتنشز
 بیگزا مکیست نظییهپی ازم



صااو صتکااه سااتشو هشم منتشاای
شده بش همکش م چناد نویسانده انجاش
پذیی امتنشز میصنط بش صو ه به شیگاشه
فی صقسن متگی .

ا ائه نظییه بشید

زمننة صصیص استش
بششد.

حوزة صصییت صش  21امتنشز

 هی شیزهج مدالج لوح ملت :صش  21امتنشز
 هی شیزه ج مدالج لوح بن المللت :صش  35امتنشز
 هی سصنیانت اصلتجکلندمج مدمو
اخلت و خش ت صش  15امتنشز
 صأیندیة چند استش سیآمد پژوهشت

6

کنفایان

هاشم معتنای بان المللات

وایز بشید

حوزة فعشلنتهشم پژوهشت
فی بششد.

ادامة جدول 2
ردیف

سنجه

شاخص

تعریف شاخص

تأسیس

ایجااش سااشزمش هااشیت بااش مأمو یااتهااشم

پژوهشاات

نهادهاي

سااطوح مصتلاافکااه حاادالل

بن المللت

 صعدا صأسن
5

پژوهشي

پژوهشاات

وسشل از فعشلنت آنهش سدیم شده است.

یش مشاش کت

شیوۀ سنجش و امتیازدهي

صأسان

نهش هاشم

سااطح سااتگشهش اسااتش ش ملّاات یااش

 موضوع فعشلنت نهش پژوهشت صأسن

توضیحات

 به ازام صأسن

ویش مشاش کت

صأسان ) های نهاش پژوهشات

ساطح

ملّت صش  01امتنشز و بن المللت صش  131امتنشز

صو ت مشش کت

مننشم صد مشش کت محشسنه متشو .

شده

صیبنت پژوهشگیم که مضاو هنئات ملماتش
اهنمشیت وم ا بی مهده اشته و ا ام یکات
از شیایط ذیل بششد:
الف .موفق به یشفت شیزههشم معتنای ملّات
6

یش بن المللات

پژوهشگر
پروري

حاوزههاشم پژوهشات

شده بششد.

 صعدا پژوهشگیا منیّز

 اگاای موفااق بااه یشفاات ااشیزههااشم معتناای پژوهشاات

سطوح مشلت مدیییتت نهش هشم پژوهشت کشو بششد صش  31امتنشز

سااطوح ا یایاات ماادیییتت نهش هااشم
پژوهشت کشو بششد.
ج.

سااطح ملّاات یااش

بن المللت شده بششد صش  21امتنشزش اگای ا ام خادمشت مساتمی و بی ساته

 .ا ام خاادمشت مسااتمی و بی سااته

زء پژوهشگیا بیصیکشو بششد.

7

صأسن ش امتنشز بی

اااا

جدول  :3شاخصها ،سنجهها و امتیاز فعالیتهاي نخبگاني در ساحت فنّاوري و نوآوري

ردیف

شاخص

سنجه

تعریف شاخص

شیوۀ سنجش و امتیازدهي

ا ااایام اااایح فنّشو اناااهامکاااه بااای اساااشس
اجراي
1

طرحهاي
فنّاورانه



سااطوح مصتلااف سااشزمشنتش  صعدا ایحهشم فنّشو انه

ننشزکش فیمشیااش

صولند محیول یش ا ائة خادمتت خاشص شاده و

 151امتنشز؛

استشنتج ملّتج بن المللت)



2

طرحهاي
فنّاورانه

انااش فنااتش محیااوالت و

خدمشت ایح فنّشو انه ویش اختیاع و اکتشاش))

3

زمینههاي
فنّاورانه

ات و ة ا زیشبت
مناازا ایجااش اشااتلشل مولّاد و انااشبننااش
زمننههشم فنّشو انه

ات و ة ا زیشبت

مشااش کت فیاینااد انتقااشل و بااومتسااشزم
انتقال و

4

بوميسازي
فنّاوريهاي
کلیدي

فنّااشو مهااشمکلناادم از مناادر خااش ت بااه
اخلکشو که بی اسشس ننشزکشو و از اای)
کش فیمش صعییف و منجی به انتقشل و بومتساشزم
موفق و مو صأیندکش فیمش شده است.

5

ثبت اختراع
و اکتشاف

ثنت و صأیناد اختایاع یاش اکتشاش)
ملّت یش بن المللت

صو صتکه منجی به صولند یک خدمت ویژه شده بششادش باه ازام های خادمت

 منزا فیو

انشش محیاوالت فنّشو اناه



صو ت فیو صش  1منلنش
صش  11منلنش

و خدمشت ایح

یشل  51امتنشز؛  1صش  5منلناش

یشل  111امتنشز ؛ بنش از  11منلنش

صو صتکه ا یام ایح بش مشش کت
بنش از سه نفی از امضشم هنئت ملمت
اخلت یش خش ت انجش پذیی امتنشزکل
ایح مو نظی صش  2بیابی افزایش یشفته
که به نسنت سه آنهش صقسن متشو .

یاشل 71امتناشز ؛ 5

یشل  151امتنشز
و ة ا زیشبت ای بند پنج سشله است.

کارآفریني و
اشتغالزایي در

بشزا هشم ملّت میضه شده بششد صش  111امتنشز؛

صو صتکه منجای

بن المللت صش  151امتنشز و ملّت صش  111امتنشز

لیا متگنی .
تجاري سازي

بشزا هشم بن المللت میضاه شاده بششاد صاش

به صولند محیول نمونه وپشیلوت) شده بششد به ازام هی ایح ملّت صش  61امتنشز

ا یام موفق و صحویل آ ماو صأینادکش فیمش  صعدا فنّشو ا خنل ا یام ایح
مناازا فاایو

صو صتکه ایح منجی به صولند یک محیول صنعتت وصولند انناوه) شاده بششادش
به ازام هی ایح که محیوالت آ

استشنتش ملّت یاش بان المللات صعییاف و منجای باه  منزا کش بی م بو نتشیج ایح وساشزمشنتج

توضیحات

میا ا

 صعدا افیا به اشتلشل سشنده

زمننههاشم

 ایجش اشتلشل بیام  5صش  11نفی کش کنش انشت  111امتناشز؛ بان  11صاش  31نفای
 211امتنشز ؛  31صش  61نفی  311امتنشز ؛ بنش از  61نفی  351امتنشز

فنّشو انه و انشبننش
 منزا مشاش کت

انتقاشل و باومتساشزم

فنّشو مهشمکلندم
 سطح اهمنت فنّشو م انتقشلیشفته کشاو

 به ازام هی فنّشو م بومتسشزم شده بش صو ه به اهمنات آ فنّاشو م حاداکثی صاش
 151امتنشز

وک جمتوسطج زیش ج حنشصت)
 صعدا اختیامشت و اکتششفشت ثنت شده
سطح بن المللت
 صعدا اختیامشت ملّت صأیندشدة بننش

 به ازام هی ثنت و صأیند اختیاع بن المللت صش  61امتنشز
 به ازام هی اختیاع صجش م شده صش  111امتنشز

0

منظو از بومتسشزم صولند محیولت
متنشسب بش ننشزهش و شیایط بومتکشو
است.

اااا

ادامة جدول 3
ردیف

6

شاخص

اشتهار
فنّاورانه

تأسیس
7

نهادهاي
فنّاورانه

0

فنّاورپروري

تعریف شاخص

بیگزیده شد

ویدا هشم معتنی فنّشو اناه

و یشفت وایز میصنط

سطوح مصتلاف

استشنتش ملّت یش بن المللت

سنجه

 صعدا

شیزههشم فنّشو م

ملّت یش بن المللت
 صعدا ساصنیانتهاشم اصالتجکلندمجمهمش
همشیشهشم فنّشو انه

ایجااش شاایکتج سااشزمشنت بااش مأمو یااتهااشم  صعدا صأسن
فنّشو انه سطوح مصتلف ستگشهتش ملّت یاش

 هی شیزهج مدالج لوح ملت :صش  21امتنشز
 هی شیزه ج مدالج لوح بن المللت :صش  35امتنشز
 هاای سااصنیانت اصاالتجکلندمجمدمو
بن المللت صش  15امتنشز
 به ازام صأسن ویش مشاش کت

سطح ستگشهتش ملّت یش بن المللت

وشننه صأسن

صأسان ) های نهاش فنّشو اناه

یاااش مضاااو

ساطح ملّات

انجما هاشم فنّشو اناه یاش مضاو هنئاتمؤسا ش هنئاتمادییه

یشکمنتههشم صصییت شیکت) صش  01امتناشز و

ساطح بان المللات صاش 131

امتنشز

هنئتمدییة نهش هشم فنّشو انة معتنی

صیبنت فنّشو مکه مضو هنئات ملماتش اساتش
اهنمشیت وم ا بی مهده اشته و ا ام یکات
از شیایط ذیل بششد:
الف .موفق به یشفت شیزههشم معتنای ملّات
یش بن المللت زمننههشم فنّشو م شاده  صعدا فنّشو ا منیّز
بششد.

کنفاایان

هااشم معتناای ملّاات صااش  11و

وایز بشید

حوزة فعشلنتهشم فنّشو انة
فی بششد.

 صأیندیة چند استش سیآمد فنّشو م

نهش هاشم فنّاشو ج انشبنناش

بن المللتکه حدالل وسشل از فعشلنات موفاق  منااازا مشاااش کت صأسااان
آ سدیم شده است.

شیوۀ سنجش و امتیازدهي

ساطح اساتشنتش

توضیحات

 اگی موفق به یشفت شیزههشم معتنی فنّشو اناه

 .ا ام خاادمشت مسااتمی و بی سااته
ساااطوح ماااشلت مااادیییت نهش هاااشم
فنّشو انةکشو بششد.

9

بی مننشم صد مشش کت محشسنه
متشو .

ساطح ملّات یاش بان المللات

بششد صش  21امتناشزش اگای ا ام خادمشت مساتمی و بی ساته
مدیییت نهش هشم فنّشو انةکشو بششد صش  31امتنشز

صو ت مشش کت

ساطوح ماشلت

صأسن ش امتنشز

اااا

جدول :4شاخصها ،سنجهها و امتیازات فعالیتهاي نخبگاني در ساحت فرهنگ و خدمت
ردیف

شاخص

سنجه

تعریف شاخص

 ا ائة خدمشت مستمی

توضیحات

شیوۀ سنجش و امتیازدهي

حوزههشم صصییت مایصنط

بش حوزة فعشلنت فی
 صیدم مسؤولنت ا یایت ملّات

ساطح اساتشنت یاش

ملّت ششمل مدیییت ساشزمش هاش و مؤسساشت ملماتش
ا یایت و صنعتت کشو و مدیییت میاکز صصییات
 ا ائة خدمشت مستمی
1

حوزههشم

خدمت

صصییت میصنط باش حاوزة فعشلنات

رساني

فی

تخصصي

 صأسن

نهش هشم ملمت و خادمشصت

سطوح مصتلف استشنت یش ملّت

میصنط بش حوزة فعشلنات فای مشنناد :مادیییت میاکاز
بهداشتت و مشنتش بنگشههشم صنعتت و ...

 صیدم مسؤولنت ا یایت بن المللتکه مو ب انجش
سطح استشنت و ملّت

 ایاحت و ا یام بستههشم خدمشت سشنت صصییات
سااطح اسااتشنتش ملّاات یااش بااش مشااش کت نهش هااشم
بن المللت وبی اسشس خواست میا

 ا ائة خدمشت مؤثی
آموز

سطح ملّت صش  25امتنشز

امتنشز ا

 به ازام صأسن

سطح بن المللت صش  71امتنشز

هی نهش ملمت و خدمشصتکاه حادالل ساه ساشل از مملکای

موفق آ سدیم شده است

سطح استشنت صش  11امتنشز و

ساطح ملّات صاش

 25امتنشز

خدمشت مؤثی بیامکشو شو .

 ایجش نهش هشم ملمت و خدمشصت

 به ازام هی سشل مدیییت مساتمی و ماؤثی

ساطح اساتشنت حاداکثی صاش 11

 به ازام هی بسته خدمشت سشنت صصییت ا یا شده

ساطح اساتش وشاننه

ایاحت و ا یام یک ایحکوصشه مدت ا صقشم س مت
میا

استش ) باش صأیناد

ذم بط صش  21امتنشزش ملّت صش  35امتنشز و بن المللت صش  61امتنشز

 ا ائاااه خااادمشت بشیاااد مااایصنط باااش
صصیص استش بششد.
 ساااشیی الااادامشت یاااش ساااتشو هشم
بی سااته

زمننااة خاادمشت سااشنت

صصییاااااااات از اییااااااااق او م
کمنتههشمکش شنشست لشبال ا زیاشبت و
امتنشز هت است.

ذم بط)

زمننة صوساعة ا صنشااشت نظاش

مشلت بش شمعه

 ستشو هشم بی سته

زمننة خدمت سشنت صصییت

 ا یام ایحهشم فیهنگت استشنت یش ملّت

 مدیییت موفق مؤسسشت فیهنگت

 ایاحااااتش ا اااایا و ماااادیییت  صأسن
2

فرهنگ

فعشلنتهشم فیهنگت

 صأسااان

میاکاااز فیهنگااات

سطوح مصتلف استشنت یش ملّت

میاکز فیهنگت مؤثی

سطح استشنت یش ملّت
سطح استشنت یش ملّت

 صعشم ت فیهنگت بی سته بش نهش هشم بان المللات واز
لننل یونسکوش آیسسکو و )...
 ا یام اایح هاشم صوساعة ا صنشااشت نظاش آماوز

 به ازام هی ایح فیهنگت ا یا شده
امتنشز و بن المللت صش  01امتنشز
 به ازام صأسن

 ستشو هشم بی ستة فیهنگت

11

استشم ننشزهشم فیهنگت استش

هی میکز فیهنگتکه حدالل سه سشل از مملکای موفاق آ

سدیم شده است

سطح اساتشنت صاش 21ش

سطح بن المللت صش  61امتنشز

مشلت بش حوزههشم ملمنه

سطح استش صش  25امتناشزش ملّات صاش 41

ساطح ملّات صاش  31امتناشز و

یشکشو و منتنت بی سنشستهشم صوسعه
فیهنگتکشو

جدول  .5جایزۀ عالمه طباطبایي
ردیف

تسهیالت اعطایي

توضیحات

اعتبار

1

امطشم لوح سدشس و شیزة نقدم

 511منلنو

یشل

2

امطشم امتنش ملمت

 211منلنو

یشل

ااا
بشید

مدت سه سشل

موا ملمت مو نظی استش هزینه شو .

3

نشی صمنی یش بو ج انتشش یش مش

ااااا

اااااااااا

6

معیفت انشجو بیام بهیهمندم از شیزة شهند احدمج نظش وظنفة صصییت

سشلنشنه و نفی

بیام پنج سشل

7

پی اخت هزینة بنمة صکمنلت

صش پشنز ه سشل

مطشبق مقی ات بننش



مطشبق مقی ات معشونت فیهنگت بننش



مطشبق مقی ات بننش

0
9

پی اخت کمک هزینة سفیهشم زیش صتجگی

گیم ملّت بیام خو و یکت از امضشم خشنوا ه

صسهن ت وا مسک ج وا خو وج وا ضیو م و موا مششبه

11

