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 باسمه تعالي 
 

 

 تحصيل در دورۀ دکتری تخصصي  ةاداماز تسهيالت  دانشگاهي آموختگان برترمندی دانشنامة بهره شيوه 

 (احدیشهيد  طرح)

 

 مقدمه

 امنررا   یئت ب  مصررّو  « دانشررگا ی   برتررر   آموختگان دانش   از   پشتیبانی   و  شناسایی  نامۀ آیین »  4 مادة  2تبصرة  و  3 مادة  تبصرة  استناد  به 

  مسیر   تسهیل   دف  با  و  نامۀ مذكورآیین   4  ةماد«  1ر  الف»  بند  ساز اجرایی  منظور  به  و  13/3/1394در تاریخ  بنیاد ملی نخبگان  

  شررهید   طررر  » داشررت یرراد شررهید ا ادريررا ا ررد ، بررا  نرروان  ه گرامی برر كه   نامه وه ی ش  ن ی ا  ،  ا دانشگاه  برتر  آموختگان دانش  تحصیلی 

دكتر  تخصصی تدوین   دورةادامۀ تحصیل در    تسهیالت  از  برتر  آموختگاندانش مند   منظور بهرهبه  ،گذار  شدهنام « ا د  

 .شده است

 

 تعاريف  .1ۀ ماد

 شود: ا میآن ا  كامل   ا  اختصار  زیر، جایگزین  بارتنامه،  نواندر این شیوه

 «؛نخبگان یمل  ادی بن »  جا به  « بنياد » الف.  

 «؛اور فن  و  تحقیقات  ، لوم وزارت»  جا به «علوم وزارت ». ب 

 «؛پزشكی آموزش و  درمان  ،بهداشت وزارت»  جا به «بهداشت وزارت ». ج

 ؛« بنیاد سازانآینده »معاون  جا به «سازانآينده معاون»و   « بنیاد سازانآینده معاونت» جا به «سازانآيندهمعاونت ». د

كرره تركیرر    « طر  شهید ا ررد تسهیالت  مند  از  برا  بهره  برتر  آموختگاندانش   شناسایی»كارگروه  جا   به»کارگروه«  .  ه

 نامه مشخص شده است؛این شیوه 3مادة  6-3در بند  آن،

  ترراریخ   در   بنیرراد   امنررا   یئت   ب مصررّو  « دانشررگا ی   برتررر   آموختگرران دانررش   از  پشررتیبانی  و  شناسررایی  نامررۀ آیررین »  جا  برره  « نامه يين آ . » و 

 ؛ 1394/ 3/ 13

 مرردار  صررحت كرره كشررور از خارج یا داخل اور فن  و پژو ش  ،ی ال آموزش مراكز از یك  ر جا به «علمي مؤسسة» .  ز

 ؛باشدرسیده    فر نگی  انقالب   الی  شورا  ای و  بهداشت  وزارت ، لوم  وزارت، به تأیید  آن صادرة

 ، لرروم  وزارت  مقررررات  بر اساسكه    كشورفناور   و    پژو ش   ، الی  آموزش  مراكز  از  یك   ر  جا به  «پذيرنده  مؤسسة».  ح

دكتررر    تحصرریلی  دورة  در  را  نامهبرگزیرردگان ایررن شرریوه  و  فعالیررت  ،فر نگرری  قررالبان   ررالی  شررورا   یا  بهداشت  وزارت

   .ندكن می پذیرش  تخصصی
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 و تسهيالت برگزيدگان  انتخاب .2  ۀ ماد

 . شوند می معرفی پذیرنده     ا  مؤسسه   به   تخصصی،   دكتر   دورة  در  پذیرش   برا   و انتخاب    ، بند ا  زیر  اساس   بر  ، برگزیدگان 

  محل تحصيلهای مؤسسه با معرفي برگزيدگان انتخاب. 2-1
 

 نامهایررن شرریوه  3« مادة  1-3بر اساس بند »  شدهسهایۀ تعیین   از  درصد  80  سالیانه  داكثر  تواندمی  سازانمعاونت آینده.  2-1-1

 برترررِ  لارری  ا مؤسسرره  نوانوزارت  لرروم و وزارت بهداشررت، بررهكه از سو      لای   ا مؤسسهتعداد  از    به  را

 پیشررنهاد دانشرريویان خررود میان شده، ازتا سقف سهایۀ تعیین  برگزیدگان را تا د د اند، اختصاصمعرفی شده  كشور

و انتخاب برگزیرردگان از میرران  سازان هدة معاونت آیندهبر   ا   لای،مؤسسه از  یك   ر  سهایۀ  تعیین سقفكنند.  

 .استشده، بر  هدة كارگروه افراد معرفی

 كنند: توانند دانشيویان دارا  شرایط زیر را به بنیاد معرفی می ،  سهایۀ خود ، برا  استفاده از  لای    ا  مؤسسه . 2-1-2

آنرران در دورة كارشناسرری  دانشيویان سال آخر دورة كارشناسی كه پذیرش بدون آزمررون ساسررتعداد ا  درخشرران   الف. 

  برردون آزمررون در دورة  ، قطعی شده باشد، مشروط به برخوردار  از شرررایط ادامررۀ تحصرریل  محل تحصیل مؤسسۀ   ارشِد

 در انتها  دورة كارشناسی ارشد؛   ساستعداد ا  درخشان    دكتر  تخصصی 

 . ا   ا  كارشناسی ارشد و دكتر   رفه دانشيویان سال آخر دوره ب. 

 دورة  لارری  مؤسسررۀ   اان  در  صرفاً  با استفاده از این طر ،  ، لای ا   شده از مؤسسهمعرفی  دانشيو   تحصیل  . ادامۀ2-1-3

 ایی كه بر اسرراس مقررررات وزارت  لرروم و وزارت ا  و  و در  اان رشته یا رشتهارشد یا دكتر   رفهكارشناسی

آمرروختگی، امكرران ادامررۀ تحصرریل برردون آزمررون بهداشت، دانشيو در سال تحصیلی بالفاصررله پرر  از زمرران دانش 

 .است پذیر ا را دارد، امكاندر آنساستعداد ا  درخشان   

 بررا تحصیلی فعلی را دورة برگزیدگی،تحصیلی سال  درمند  از این طر ، الزم است برا  بهرهدانشيویان برگزیده،  .  2-1-4

 .برسانند پایان به  موفقیت

 به بنياد  درخواست مستقيم ةارائبا  برگزيدگان انتخاب. 2-2
 

 ا   مؤسسرره   ا   رفرره   و دكتررر    ارشد كارشناسی    ا  دانشيو  سال آخر دوره   یا   ه آموخت دانش متقايیان  از میان    ، كارگروه .  2-2-1

   ررا  فعالیت مياررو     از   امتیرراز   250  كم دست و   ا  آموزشی  امتیاز از فعالیت   20  كم دست  لای كه بر اساس بند ا  زیر،  

، برگزیرردگان را تررا سررقف سررهایۀ  د ن باشرر   كرررده   كسرر    پیوسررت   جرردول   در   منرردرج   فناورانرره و فر نگرری   ، پژو شی   ،  لای 

برررا  بررسرری    ، 1-1-2اجرررا  بنررد  مانده پرر  از  نامه و با توجه به سهایۀ باقی این شیوه   3« مادة  1-3شده بر اساس بند » تعیین 

 ا   برره مؤسسرره برررا  انيررام مصررا به،  را    نهررایی   برگزیرردگان  ا  الزم،  بعد از بررسی   كند و بنیاد نهایی به بنیاد، پیشنهاد می 

 كند. معرفی می یرنده  پذ 
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پزشرركی  دندان   ،  ا  پزشكی  ایی غیر از زیرمياو ه بر اساس مقررات وزارت بهداشت، پذیرش برگزیدگان، صرفًا در رشته   : تبصره 

درصررد    90شود و متقايیان الزم است در آزمون ورود  به مقطع دكتر  تخصصی شركت كننررد و  و داروساز  انيام می 

 ناایند. نارة  د نصاب را كس  
 

 ا   مؤسسرره ر    سرراز  رشررته تحصرریلی، پرر  از ا اررال يرررای   اسان   ا دورهامتیاز  اصل از میانگین كل  ر یك از . 2-2-2

 گردد. شود، محاسبه می تعیین می   سازان معاونت آینده  كه از سو  كشور  

نامۀ ارتقررا  مرتبررۀ  لارری  ، بر اساس آیین و كتاب  مقاله . يری   اصل از تعداد و ترتی  نویسندگان در محاسبۀ امتیاز  ر 2-2-3

 ررالوه بررر   ررا  پژو شرری،  شود.  اچنین در محاسبۀ امتیاز طر  ب وزارت  لوم  محاسبه می ا ضا   یئت  لای سمصّو

 شود. در نظر گرفته می نیز مدت زمان اجرا  طر  و مبلغ طر     ، تعداد و ترتی   اكاران لحاظ يری  مربوط به 

 شود. نظر گرفته می   دارند، در   متقايی   ترین امتیازات را برا  مقاله كه بیش  پنج . در مياو  امتیاز مقاالت، صرفًا امتیاز  2-2-4

 .شودنظر گرفته می  ، امتیاز درباشد  یافتهخاتاهاز آن،  ا مر لهطور كامل یا  كه به ا  پژو شی . صرفاً برا  طر 2-2-5

 ررایی بررا مويررو ات  شررود و برررا  كتاب  ا   لارری مرررتبط بررا تخصررص متقايرری لحرراظ می  ا برا  كتاب امتیاز كتاب .  2-2-6

 .شود  ا، امتیاز  در نظر گرفته نای الاسائل و نظایر آن  ل  ا،   ا و آزمون مياو ۀ پرسش 

كرره دارا   ا و مراكررز معتبررر  بر اساس فهرسررت دانشررگاه سازان،را معاونت آینده  فهرست انتشارات مورد تأیید بنیاد.  2-2-7

 .كند ستند، تعیین مینظام داور  

 ا در جدول پیوست ذكر نشررده اسررت،  ا  مورد تأیید بنیاد كه  نوان آنمسابقه ا و  سقف امتیاز دریافتی از جشنواره. 2-2-8

 شود.ب بنیاد، تعیین و در امتیاز ا  متقايیان لحاظ میبر اساس مقررات مصوّ

 اچررون  «، برررا  مرروارد   و فر نگی   فناورانه   ، پژو شی   ،  ا   لای برا  »سایر فعالیت   پیوست شده در جدول   . ردیف منظور 2-2-9

 ررا، در  و موارد نظیررر آن   كشور   پیشرفت   رشد و    اكار  با نهاد ا  ملی و استانی در راستا    ، الاللی كس  جوایز معتبر بین 

بررا تشررخیص  گرفته شده كه به دلیل  اومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است. امتیرراز ایررن ردیررف برررا  متقايرری،    نظر 

 شود. می سازان تعیین  معاونت آینده 

بررین »ترراریخ درخواسررت« و »بیشررینۀ ترراریخ   مرراهستعررداد فاصررلۀ زمررانی بررا توجرره برره امتیرراز  ررر فعالیررت پژو شرری، . 2-2-10

 شود.در يری  دوسوم يرب میازا   ر سال،   بهآموختگی و تاریخ انيام فعالیت«،  دانش 

 در، الزم اسررت  طررر ایررن  منررد  از  برررا  بهره  ،ا  رفه  و دكتر   ارشدكارشناسی     ا دورهسال آخر    دانشيویان.  2-2-11

 .ندبرسان پایان به  موفقیت با راتحصیلی فعلی   دورة ،برگزیدگیسال تحصیلی  

   ا  مؤسسرره  از  یكرری  از  د نرر دار  فرصررت  برگزیدگی،  از  پ  بالفاصله  تحصیلی  ال صرفًا برا  س  ر یك از برگزیدگان، .  2-2-12

 .شودمی لغو برگزیدگی و   صورت،غیر این    در د ون كن  دریافت پذیرش پذیرنده، 
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 اجرا فرايند .3  دۀ ما

 .كندمی  ا الم  را طر   این   از  استفاده  سهایۀ سال   ر در  ،بنیاد  رئی   .1-3

 كند.بررسی و ا الم نتایج را ا الم می  ، نام ثبت   ، بند  فراخوان سازان، زمان معاونت آینده  .2-3

 كنند.معرفی می  بنیاد  به  شده،مشخص زمانی  بازة در  را  در سهایۀ مؤسسه مد نظردانشيویان   ، لای   ا مؤسسه .3-3

 در  ، ا   لارری و متقايرریان بررا معرفرری مؤسسررهبرره بنیرراد  درخواست مستقیم    ۀارائسا م از متقايیان با    انمتقايی    اۀ .4-3

تكایل و درخواسررت    ، //:sina.bmn.irhttp  نشانی:   سبه   پروندة خود را در سامانۀ اطال اتی بنیاد  شده،تعیین   زمانی   ا بازه

 .دكنن مند  از این تسهیالت، در سامانه ثبت میخود را برا  بهره

 كنند.آزمایی میبررسی و راستیرا    ا  متقايیانبنیاد ا  نخبگان استانی، پرونده .5-3

برره انتخرراب معرراون س سررازاننرردهیآ معاونررت  رروزة مرردیران از یكرری یررا سررازاننرردهیآ معرراون از متشرركل، كررارگروه .6-3

برره فراخررور   نخبگررانی   ررا فعالیت   رروزة  نظرانصررا    از  تررن   سرره  كمدسررت  و  كررارگروه  رئرری   نوان  سازان  بهآینده

 متقايرریان،  امتیرراز  محاسرربۀ  و  ارزیررابی  از  پرر    ،سررازان و موافقررت رئرری  بنیرراد سبه پیشررنهاد معرراون آینده  رشته  مويو /

 كند. ا  الزم، تعیین میسپ  بنیاد برگزیدگان نهایی را پ  از بررسی؛  كندمیبه بنیاد پیشنهاد   را برگزیدگان

  رسررانی اطال   ،انررد، درخواست خود را به بنیرراد ارائرره كردهبه صورت مستقیمی كه برگزیدگان  به  سازانآینده  تمعاون .7-3

 . كنند   ا الم   بنیاد  به  و   انتخاب   ، تحصیل   ادامۀ  برا  ترتی  اولویت  سبه   را   پذیرنده   مؤسسۀ  پنج    داكثر   كه   كند می 

 كند.معرفی می آنانپذیرندة مد نظر    ا مؤسسهبه سازان، فهرست برگزیدگان را معاونت آینده .8-3

 .دن كن می  ا المو بنیاد    وزارت متبو  به  را ۀ پذیرش مؤسسهنتیي  متقايیان، با  مصا به از پ   ،پذیرنده   ا سهمؤس .9-3
 

 ا مشخص شود متقايی اطال اتی خالف واقع را به بنیاد ارائه كرده اسررت،  ررالوه بررر چنانچه در  ر مر له از بررسی  :  هتبصر

جررع  ررا  بنیرراد، محررروم و  رردم صررداقت و  برره مرا، از سایر تسهیالت و  اایتنامهتسهیالت این شیوهاز  محرومیت  

صورت  قوقی نیز برا  بنیاد محفوظ خوا د بود. تشخیص مصادیق گیر  مويو  به  شود و  ق پی ربط، ا الم میذ 

 سازان است.مربوط به این بند، بر  هدة معاونت آینده

 
 نظارت  و مفاد تفسير .4 ۀ ماد 

گیر  در مرروارد  كرره برره سازان و تشخیص و تصررایمنامه، بر  هدة معاونت آیندهشر  موارد مسكوت و تفسیر مفاد این شیوه

 .شوند، بر  هدة شورا  معاونان بنیاد استسازان، موارد خاص شناخته میمعاونت آیندهتشخیص  

 

 . نظارت و ارزيابي5  ۀ ماد

 ا  زیررر، ارزیررابی و نامه و نتررایج آن را بررر اسرراس شرراخص ُسن اجرررا  ایررن شرریوهسازان موظف است سالیانه  معاونت آینده

 گزارش آن را به رئی  بنیاد ارائه كند:
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 ؛ ا  تحصیلی آنانو تنو  رشته  شدهییشناسا  افراد تعداد. 5-1

   ؛ ا ا  پذیرنده و تنو  این مؤسسهشده در مؤسسهپذیرفتهافراد   تعداد. 5-2

 ؛اجرا  طر . سر ت و سهولت فرایند 5-3

 ؛طر مند شده از  بهره  افراد تیريا زانی م. 5-4

 .طر . میزان اثربخشی و اثرگذار  5-5

 

 اجرا و ب يتصو .6 ۀ ماد 

 ادی بن    ی رئ  یتصو به  18/3/1400تاریخ    درو یك جدول پیوست،    تبصره  دو  ،هماد  شش   مقدمه،  كی  بر  مشتال  نامهوهی ش  ن یا

آموختگرران برتررر دانشررگا ی از تسررهیالت ادامررۀ منررد  دانش بهرهنامۀ شرریوه»جایگزین  تصوی ، تاریخ از و دی رس  نخبگان  یمل

 .شودمی  10/12/1398/د مورخ 56024/5مويو  ابالغیۀ شاارة  ستحصیل در دورة دكتر  تخصصی سجایزة شهید ا د  «  

 

 

 ستاری سورنا

 یجمهور رئيس اوریفن و علمي معاون

 نخبگان يمل بنياد  رئيس و
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  مندی از مزايای طرح شهيد احدیهای آموزشي، پژوهشي، فناورانه و فرهنگي برای بهرهفعاليت جدول امتياز حاصل از 

 حداکثر امتياز  عنوان فعاليت  

 های آموزشيفعاليت 

 المپيادهای علمي

 آموزی دانش 
 

)صرفاً يك المپياد که بيشترين  

امتياز را برای فرد دارد، در  

 شود.(نظر گرفته مي 

 جهاني 

 150 طال  

 130 نقره  

 110 برنز 

 ملي

 90 طال  

 70 نقره  

 60 برنز 

 دانشجويي

 

 با معرفي وزارت علوم

 100 اول  رتبة 

 75 دوم رتبة 

 50 سوم رتبة 

با معرفي  

وزارت  

 بهداشت  

 های انفرادیرتبه 

 100 طال 

 75 نقره

 50 برنز 

های گروهي  رتبه 

 )هر نفر(

 75 طال 

 50 نقره  

 25 برنز  

 آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دورۀ تحصيلي متوسطه 

 شود.()صرفاً يك آزمون که بيشترين امتياز را برای فرد دارد، در نظر گرفته مي
 ( 1001 –/ )رتبه  10  

 )تا صفر( 

 ( صفر  تا )  220 – 20×  رتبه کارورزی پزشكي پزشكي و داروسازی و آزمون پيشدندان ،های جامع علوم پاية پزشكيآزمون

 75ميانگين کل( ×   -  17) ميانگين کل دورۀ کارشناسي

 60ميانگين کل( ×  -  5/17) آموختگي يا در حين تحصيل()دانش ناپيوسته  ميانگين کل دورۀ کارشناسي ارشد

 120ميانگين کل( ×   -  17) آموختگي يا در حين تحصيل(ای )دانشدکتری حرفهکارشناسي ارشد پيوسته يا ميانگين کل دورۀ 

 

 مقاالت

های با نماية معتبر شده برای انتشار در نشريههای منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 الملليبين

 های بسيار معتبر در نشريه 

 ( Scienceو   Natureاز قبيل )
 ضريب جايگاه نويسنده×   100هر مقاله: 

 های پژوهشيفعاليت 

 × ضريب جايگاه نويسنده  50هر مقاله:  Q1های دارای رتبة  در نشريه 

 × ضريب جايگاه نويسنده  40هر مقاله:  Q2های دارای رتبة  در نشريه 

 × ضريب جايگاه نويسنده  25هر مقاله:  Q3های دارای رتبة  در نشريه 

 × ضريب جايگاه نويسنده  5هر مقاله:  Q4های دارای رتبة  در نشريه 

 × ضريب جايگاه نويسنده  30هر مقاله:  پژوهشي  -های علمي شده برای انتشار در نشريههای منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 × ضريب جايگاه نويسنده  5مقاله: هر  ترويجي  -های علمي شده برای انتشار در نشريههای منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 × ضريب جايگاه نويسنده  10هر مقاله:  المللي( های معتبر علمي )داخلي و بينشده به صورت سخنراني در همايشهای ارائهمقاله

 جايگاه نويسنده × ضريب  5هر مقاله:  المللي( های معتبر علمي )داخلي و بينشده به صورت پوستر در همايشهای ارائهمقاله

 150× ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح( و مجموعًا    50هر طرح: )  های پژوهشي مصوب مؤسسههمكاری در اجرای طرح

 ها کتاب

 نگارش کتاب کامل علمي

 × ضريب جايگاه نويسنده  100 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد 

 ساير انتشارات 
 ضريب جايگاه نويسنده ×   100 اثر برگزيدۀ کتاب سال حوزه 

 × ضريب جايگاه نويسنده  10 ی علمي هاساير کتاب 

 × ضريب جايگاه نويسنده  20 معتبر علمي  نگارش فصل کتاب

 ترجمة  کتاب کامل علمي
 × ضريب جايگاه نويسنده  25 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد 

 × ضريب جايگاه نويسنده  5 ساير انتشارات 

   40و کارشناسي ارشد:  30ای: کارشناسي و دکتری حرفه  دانشجويان نمونة کشوری 

 برگزيدگان هنری/ ادبي/ قرآني
 مستعد برتر 

100 

 )بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنياد( 

 سرآمد
150 

 )بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنياد( 

-های علمي فعاليت

 اجتماعي و فرهنگي  

 45سال( و مجموعاٌ ازای هر نيم )به  15 سازان(  )با تأييد معاونت آيندهاجرايي يا فناورانه در دانشگاه -های علميفعاليت ،دستياری آموزشي

 محور پژوهشي/ فناورانه )طرح شهيد احمدی روشن( های مسئله عضويت در هسته
 100های مختلف مجموع سال و   100هر سال 

 )بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و  مدير طرح( 

 50)بر اساس رتبه( و مجموع  50 محور طرح شهيد بابايي برگزيدگي در رويدادهای رقابتي مسئله

 شده در بنياد ملي  های برگزيدهاختراع

 شود.(مي)هر اختراع صرفا يكبار در بهترين سطح امتيازدهي 

 × سهم مشارکت   100 1اختراع سطح  

 × سهم مشارکت   60 2اختراع سطح  

 × سهم مشارکت   30 3اختراع سطح  

 
 
 
 

 



 7 از 7 صفحه

 

 

 

 

  مندي از مزاياي طرح شهيد احديهاي آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی براي بهرهجدول امتياز حاصل از فعاليت ادامة 

 حداکثر امتياز  عنوان فعاليت  

های مورد تأييد  جشنواره

 بنياد 

 خوارزمي  

 جوان 

 آموزی دانش

 × سهم مشارکت  70 رتبه اول 

 × سهم مشارکت  50 رتبه دوم 

 × سهم مشارکت  20 رتبه سوم 

دانشجويي و  

 آزاد

 × سهم مشارکت  120 رتبه اول 

 × سهم مشارکت  100 رتبه دوم 

 × سهم مشارکت  80 رتبه سوم 

 الملليبين
 × سهم مشارکت  350 رتبه اول 

 × سهم مشارکت  300 رتبه دوم 

 × سهم مشارکت  250 رتبه سوم 

 رازی 

 محقق برگزيده

 350 رتبه اول 

 300 رتبه دوم 

 250 رتبه سوم 

 120 محقق جوان 

 100 محقق دانشجو

 های رقابتي( )بخش فارابي

 جوان 

 مشارکت × سهم  120 رتبه اول 

 × سهم مشارکت  100 رتبه دوم 

 × سهم مشارکت  80 رتبه سوم 

 بزرگسال

 × سهم مشارکت  350 رتبه اول 

 × سهم مشارکت  300 رتبه دوم 

 × سهم مشارکت  250 رتبه سوم 

 سلمان فارسي 

 )نيروهای مسلح( 

های علمي و  طرح ،ایهای سامانهطرح

 و محققين دانشي

 سهم مشارکت  × 120 رتبة اول 

 × سهم مشارکت  100 رتبة دوم 

 × سهم مشارکت  80 رتبة سوم 

 × سهم مشارکت  120 های فناورانه )طرح برتر(طرح

 شيخ بهايي 

 آفريني()فن

 طراحان کسب و کار دانشجويي 
 × سهم مشارکت  36 رتبة اول 

 × سهم مشارکت  30 رتبة دوم 

 مشارکت × سهم  24 رتبة سوم 

 طراحان کسب و کار آزاد 
 × سهم مشارکت  36 رتبة اول 

 × سهم مشارکت  30 رتبة دوم 

 × سهم مشارکت  24 رتبة سوم 

 کتاب سال جمهوری اسالمي

 × ضريب جايگاه نويسنده  350 تأليف برگزيده 

 × ضريب جايگاه نويسنده  300 تأليف شايستة تقدير 

 ضريب جايگاه نويسنده ×   175 ترجمة برگزيده

 × ضريب جايگاه نويسنده  150 ترجمة شايستة تقدير 

مورد تأييد   هایمسابقه 

 بنياد 

المللي روبوکاپ  مسابقات بين

 آزاد ايران

 آموزی دانش

 × سهم مشارکت  35 رتبة اول 

 × سهم مشارکت  25 رتبة دوم 

 × سهم مشارکت  15 رتبة سوم 

 دانشجويي 

 سهم مشارکت ×  60 رتبة اول 

 × سهم مشارکت  50 رتبة دوم 

 × سهم مشارکت  40 رتبة سوم 

 مسابقة ملي فناوری نانو 

 )دانشجويي( 

 رتبة اول 

 رتبة دوم  60

 رتبة سوم 

 20 های چهارم تا دهم رتبه 

 آموزی علوم و فناوری نانو المپياد دانش
 70 طال 

 50 نقره

 30 برنز 

های تخصصي  رقابتمجموعه 

 فناورد 

 کامپيوتر 

 24 رتبة اول 

   20 رتبة دوم 

   16 رتبة سوم 

 برق

 24 رتبة اول 

   20 رتبة دوم 

 16 رتبة سوم 

 مسابقة رياضي دانشجويي کشور 

 100 اول

   50 دوم

 25 سوم 

 100 سازان( فناورانه و فرهنگي )به تشخيص معاونت آينده ،پژوهشي ،های علميساير فعاليت

 


