باسمه تعالي
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برترِ دانشگاهي از تسهيالت ادامه تحصيل در دورۀ دکتری تخصصي
(جايزۀ شهيد احدی)

مقدمه

به استناد تبصرة مواد  3و  4آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجراییسازی بند «الف  »1-از مفادۀة
 4آیففیننامففه و بففا هففد

تسففلیم مسففیر تيصففی ی دانففشآموختگففان برتففرِ دورة كارشناسففیارشففد در دورة دكتففری ت صصففی،

دانشآموختگانبرترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوهنامه میتوانند از تسلیالت ادامۀ تيصیم در دورة دكتفری ت صصفی در قالف «جفایةة
شلید احدی» ،به پاس توانمندیهای ع می شلید احمدرضا احدی ،بلرهمند شوند.
مادّۀ :1تعاريف

الف .بنياد :منظور بنیاد م ّی ن بگان است.
ب .وزارت علوم :منظور وزارت ع وم ،تيقیقات و فنّاوری است.
ج .وزارت بهداشت :منظور وزارت بلداشت ،درمان و آموزش پةشكی است.
د .آييننامه :منظور «آییننامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» مصوۀب هیئت امنای بنیاد در تاریخ  1334/3/13است.
ه  .مؤسسة علمي :منظور هریك از مراكةآموزش عالی ،پژوهش و فنّاوری داخم یا خارج ازكشور استكه صفيت مفدارص صفادرة آنلفا بفه
تأیید وزارت ع وم ،تيقیقات و فنّاوری؛ وزارت بلداشت ،درمان و آموزش پةشكی؛ یا شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده باشد.
و .مؤسسة پذيرنده :منظور هریك از مراكةآموزش عالی و پژوهش كشور استكه بنا به مقررات وزارت ع فوم ،وزارت بلداشفت ،یفا شفورای
عالی انقالب فرهنگی به فعالیت مشغول است.
ز .سازمان سنجش :منظور سازمان سنجش آموزش كشور است.
ح .دانشآموختة برتر :منظور هر یك از دانشآموختگان و مشمول بند «ال  »1 -از مادۀة  4آییننامه است.
مادّۀ  :2شرايط مشموالن

دانشآموختگان دورة كارشناسیارشد مورد تأیید وزارت ع وم  /وزارت بلداشت و نیة دانش آموختگفان دورة دكتفری حرففهای مفورد تأییفد
وزارت بلداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانشآموختۀ برتر میتوانند از جایةة شلید احدی بلرهمند شوند:
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ال  .بیش از سه سال از تاریخ دانشآموختگی آنان در مؤسسههای ع می داخم كشور و بیش از شفش سفال از تفاریخ دانفشآمفوختگی آنفان
در مؤسسههای ع می خارج از كشور نگذشته باشد.
ب .دستكم  032امتیاز از فعالیتهای ن بگانی مندرج در جفدول  1و بیشفترین امتیفاز را در قیفاس بفا سفایر متقاضفیان در دورة زمفانی بررسفی
كس كرده باشند.
تبصره :چنانچه متقاضی ،حداكثر ده درصد كمتر از امتیاز بند «ب» را كس كفرده باشفد ،در فراینفد شناسفایی وارد مفیشفود و تصفمیمگیفری
نلایی دربارة اعطای تسلیالت به وی ،به نظر اجماع كارگروهِ موضوع مادۀة  4بستگی دارد.
مادۀ  :3تسهيالت

مشموالن این جایةه از مةایای زیر بلرهمند میشوند:
3ف .1معرفی دانشآموختۀ برتر برای پذیرشِ بدون آزمون در دورة دكتری ت صصی به مؤسسههای پذیرنده (از طریق سازمان سنجش)
3ف .0پرداخت ب شی از كمك هةینۀ دورة دكتری ت صصی به مؤسسۀ پذیرنده
تبصرۀ  :1میةان اعتبار كمكهةینۀ اعطایی به مؤسسههای پذیرنده ،سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیفین و مطفابق فراینفد تفدوین شفده در بنیفاد
اجرایی خواهد شد.
تبصرۀ  :2استفاده از این تسلیالت برای دانشآموختۀ برتر ،مانع بلرهمندی وی از راتبههای دستگاههای اجرایی نیست.
تبصرۀ  :3ظرفیت مذكور در مؤسسههای پذیرنده ،به عنوان مازاد بر ظرفیتِ اص ی مؤسسه ت قی میشود.
مادۀ  :4فرايند اجرا

فرایند شناسایی دانشآموختگانِبرتر مشمول این جایةه به شرح زیر است:
 .1رئیس بنیاد در هر سال سلمیۀ استفاده از این جایةه را اعالم میكند.
 .0فرد متقاضی ،در بازههای زمانی تعیین شده از سوی بنیاد ،اطالعات خود را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاری میكند.
 .3پففس از راسففتیآزمففایی اطالعففات بففه كمففك بنیادهففای ن بگففان اسففتانیِ ميففم تيصففیم /سففكونت متقاضففی«كففارگروه شناسففایی
دانشآموختگانبرتر» متشكم از یكی از مدیران حوزة معاونت برنامفهریفةی (رئفیس كفارگروه) و حفداكثر سفه تفن از صفاح نظفران
فعالیتهای ن بگانی ،بعد از ارزیابی و مياسبۀ امتیاز متقاضیان ،برگةیفدگان نلفایی را تعیفین مفیكنفد .اعافای ایفن كفارگروه بفا تأییفد
رئیس بنیاد برگةیده و با حكم معاون برنامهریةی منصوب میشوند.
 .4بنیاد به برگةیدگان اطالع رسانی میكند و آنان مجازند حداكثر پنج مؤسسۀ پذیرنفده را بفرای ادامفۀ تيصفیم انت فاب و بفه بنیفاد
اعالم كنند.
 .5سازمان سنجش پس از معرفی برگةیدگان از سوی بنیاد ،آنان را به مؤسسههای پذیرنده معرفی میكند.
 .6مؤسسۀ پذیرنده ،پس از مصاحبه با متقاضیان ،نتیجۀ نلایی را به سازمان سنجش اعالم میكند.
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 .7بنیاد پس از دریافت نتیجۀ نلایی ،كمك هةینه را به مؤسسۀ پذیرنده پرداخت میكند.
تبصرۀ  :1فرض بنیاد ،صيت اطالعات بارگذاری شفده در سفامانه اسفت و چنانچفه در هفر مرح فه از بررسفی مشف ش شفود متقاضفی
اطالعاتی را خال واقع اظلاركرده است ،از تمامی تسلیالت بنیفاد ميفروم مفیشفود و عفدم صفداقت وی بفه دسفتگاههفای
ذیربط اعالم و به لياظ حقوقی موضوع پیگیری میشود.
تبصرۀ  :2چنانچه متقاضی بهعنوان دانشآموختۀبرتر انت اب نشود ،متقاضی مجاز اسفت بفا ارتقفای فعالیفتهفای ن بگفانی خفود صفرفا
یكبار دیگر (و در ميدودة دورة مجاز پس از دانشآموختگی) ،درخواست خود را در سامانه بارگذاری كند.
تبصرۀ  :3دانشآموختۀبرتر ،تا چلار نیمسال تيصفی ی بعفد از برگةیفده شفدن ،فرصفت دارد در یكفی از مؤسسفههفای ع مفی انت فابی
پذیرش دریافت كند ،در غیراین صورت جایةة مذكور كان لم یكن ت قی میشود.
مادّۀ  :5تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكوت ،تفسیر مفاد ،طراحی نظام اجراییِ شیوهنامه و نظارت بر اجرای صيیح مفاد آیفیننامفه و شفیوهنامفه ،بفر علفدة معاونفت
برنامهریةی است و الزم است در هر سال،گةارشی از اجرای شیوهنامه را تلیه و ارائهكند.
تبصره :معاون برنامه ریةی مجاز است در طول زمان اجرای شیوهنامه ،مصادیق دیگر فعالیفتهفای ن بگفانی و تغییفر امتیفاز مصفادیق
موجود را شناسایی و در جدول  1اعمال كند تا درصورت نلایی شدن ،بهطور دائمی در شیوهنامه لياظ شود.
مادّۀ  :6تصويب و اجرا

این شیوهنامه مشتمم بر یك مقدمه ،شش مادۀه و هشت تبصره به تصفوی رئفیس بنیفاد م ّفی ن بگفان رسفید و اجفرای آن تفا تفاریخ
 1336/10/03الزم است و پس از آن اصالحات الزم در شیوهنامه اعمال میشود.
سورنا ستاری
معاون علمي و فنّاوری رئيس جمهور
و رئيس بنياد ملّي نخبگان
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ﺟﺪﻭﻝ :1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲِ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ )ﺟﺎﻳﺰﺓ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺣﺪﻱ(
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

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

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

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

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

ﺍﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ(

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﺸﻮﺭﻱ

ﺍ  40ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

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(

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  40ﻭ  60ﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ )ﺑﺎ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ(ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺠﺎﻣﻊ

ﺗﺎ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ(
ﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ

ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ(

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

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 ﺳﻄﺢ 1

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 2

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 3

ﺗﺎ  70ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ

-

 50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻨّﺎﻭﺭﺍﻧﻪ

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

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

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

ﺛﺒﺖ ژﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﺔ ﺩﺍﺧﻠﻲ

ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ

ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺩﺑﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

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
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ
ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  230ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  110ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻮﺍﻥ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻃﻼ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻧﻘﺮﻩ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺑﺮﻧﺰ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻃﻼ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻧﻘﺮﻩ

ﺗﺎ  40ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺑﺮﻧﺰ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺏ
ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ
ﺟﻮﺍﻥ

ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ
ﺭﺍﺯﻱ

ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻭ
ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ

ﺩﺍﻧ
ﺸﺠ
ﻳﻲ
ﻮ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﻋﻠﻤﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺩﺍﻧ
ﺶﺁ
ﻣﻮ
ﺯﻱ
ﻣﻠﻲ
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ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ

