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 یسمه تعال اب
 

 

 خدمت نظام وظیفة تخصصیاز تسهیالت  آموختگان برترمندی دانشنامة بهرهوهیش

 (صیاد شیرازید یشه طرح)

 
 مقدمه

ئش   یی مصشو   «دانششگایی  برتشر  آموختگشا  دانش   از پشتیبانی و شناسایی نامۀآیین» 4 مادة 3تبصرة  و 3 مادة تبصرة استناد به

بشر اسشا     و نامشۀ مشورور  آیین 4 ةماد از« 3ش الف» بند سازیاجرایی منظور به و 13/3/1394در تاریخ  نخبگا   یاد ملیبن یامنا

ۀ شمارة یبرتر و پژویشگرا  )موضوع ابالغ یبه نخبگا  ، استعدادیا یالت و خدمات ادارینحوة ارائه تسه ییدستورعمل اجرا

سشههبد علشی اشیاد    د یاد شهیداش  یه گرامبره  نامهوهیش نیا مسلح(، یرویایستاد رل ن 5/2/1387  مورخ /4م//2/15/705

نظشام وییفشۀ   خشدم  مدشد    استفادة بهینه از فراش    یدف با ،شده یگوارنام «ایاد شیرازی دیشه طرح»، با عنوا  شیرازی

از یش  سشو و تسشهیل ششرای       یای مختلف رششور برای حل مسائل دستگاه ،داخل و خارج از رشوربرگزیدگا  دانشگایی 

 .ن شده اس یتدوخدم  آنا  از سوی دیگر، 

 

 فیتعار :1ةماد

 شود:ییا مرامل آ  ییان عبارتیگزیر، جایز یاختصار ییانامه، عنوا وهین شیدر ا

 ؛«نخبگا  یمل ادیبن» یجابه «بنیاد» الف.
 

 ؛«مسلح یرویایستاد رل ن» یجابه« مسلح یروهاین»  .
 

 ؛«ادیبن سازا ندهیآ معاو » یجابه «سازانندهیآمعاون »و  «ادیبن سازا ندهیآ معاون » یجابه «سازانندهیآمعاونت » .ج
 

 ؛«معاون  علمی و فناوری ریاس  جمهوری و فناوری المللی علمتعامالت بینمررز » یجابه «المللبینتعامالت مرکز » .د
 

بنیشا  معاونش  علمشی و فنشاوری ریاسش       یا و مؤسسشات دانش   مررز شرر »جای به «بنیانهای دانششرکت مرکز» . یش

 ؛«جمهوری
 

نامشه  ششیوه  این 5مادة  4-5ره ترریب آ ، در بند  «هتسهیالت نظام وییفشناسایی مشموال  رارگروه » یجابه« کارگروه» .و

 ؛مشخص شده اس 
 

 خیتشار  در ادیش بن یامنشا ئ یی  مصو «دانشگایی برتر آموختگا دان  از پشتیبانی و شناسایی نامۀآیین» یجابه «نامهیینآ» .ز

 ؛13/3/1394
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 مدارك اح  ره رشور از خارج ای داخل یفناور و پژوی  ،ی عال آموزش مرارز از  ی یر یجابه «یعلم مؤسسة» .ح

 یعشال  یششورا  ایش  و ی، درما  و آموزش پزشش   بهداش  وزارت ، یدات و فناوری، تحد علوم وزارتد یی، به تأآ  اادرة

 ؛باشدده یرس یفرینگ اندال 
 

 یاحرفه یارشد ، درتر ی، رارشناس یرارشناس یلیتحص ییادوره آموختگا دان  از  ی یر یجابه «آموختهدانش» .ط

 ؛یعلم ییامؤسسهیای علوم پزش ی رشته یای تخصص و فوق تخصصو نیز دوره یتخصص یو درتر
 

معاون  علمشی و فنشاوری ریاسش      یای رایبردیفناوری ۀستادیای توسعجای به «و نوآوری نهادهای توسعه فناوری» .ی

فنشاوری ریاسش    اونش  علمشی و   مع دیشی نشوآوری  ورار دارای مجوز از مررز ششتا  یای رسبدینده، شتا  جمهوری

یشای پشژوی  و   ، اندوق گواری جسورانه دارای مجوز از سازما  بور  و اوراق بهاداریای سرمایه، اندوقجمهوری

یشا و نهادیشای   ییشد انجمشن اشنفی رارفرمشایی اشندوق     أگشواری خررپشویر بشه ت   یای سشرمایه ، شرر  فناوری غیردولتی

 ؛گواری خررپویرسرمایه
 

بنیشا    یشای دانش   یشا و مؤسسشه  شرر  ،از جمله)یای فعال در حوزة فناوری شرر جای یر ی  از به« فناور شرکت» .ك

مصو  مجلش   « سازی نوآوری و اختراعاتبنیا  و تجارییا و مؤسسات دان حمای  از شرر »مشمول مزایای قانو  

یای خالق ، شرر  ی علم و فناورییایای مستدر در مرارز رشد و پاركو شرر  5/8/1389شورای اسالمی در تاریخ 

دارای ره  بنیا یای دان شرر  مررزتأیید  مورد (شده از سوی نهادیای توسعۀ فناوری و نوآورییای معرفیو شرر 

 باشد.و ارائه ررده راالیا و خدمات خود را بر اسا  اطالعات ایهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده و  ایهارنامۀ مالیاتی باشد

فنشی و  »، « علشوم پزشش ی و بهداشش    »، « علشوم پایشه  »، « علشوم انسشانی  »یشای  جشای یشر یش  از زمینشه    به« یلیتحص ۀنیزم»ل. 

ره رشتۀ تحصیلی یر ی  از متداضیا ، بشه تششخیص معاونش     « ینر و معماری»و « ی و منابع طبیعیرشاورز»، «مهندسی

 شود.بندی مییا دستهسازا ، در ی ی از آ آینده
 

 دگانینحوة انتخاب برگز :2 ةماد
 

 :شوندبرگزیده می ،گانۀ زیرسه یاز بندیا ی ی  یدر اورت احراز شرا، نامهاین شیوه از تسهیالت مندی، برای بهرهمتداضیا 
 

 آموختگان فناور. دانش2-1
 
 

)عضو اولین دورة ییئ  مدیرة شرر ( یا حداقل سه ماه مدیرعامل  ی ی از اعضای مؤس  ی  شرر  فناور ی رهمتداضیان

ماهِ اخیر، رم سهبرای دس  رهبه فعالی  باشد  وق  در شرر  مورد نظر، مشغولدر حال حاضر به اورت تمامآ  باشد و یا 

 :باشند  زیر یدارای شرابر اسا  آخرین مدرك تحصیلی، و سابدۀ بیمۀ پرداختی در شرر  داشته 

ششده در  دهیش برگز ییشا اختراع»مربوط به  یازیایامت مجموع از ازیامت 60رم دس ره  آموختۀ دورة رارشناسی. دان 2-1-1

از از مجمشوع  یش امت 90رشم  در مجموع، دسش  و « ادید بنییمورد تأ ییاجشنواره»و « یاشرر فعالی  در »، « یاد ملیبن

 باشد.و توس  رارگروه برگزیده شده وس  رسب ررده یجدول پ یازیایامت
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مربشوط بشه    یازیشا یامتمجمشوع  از از یش امت 60رشم دسش  ای رشه  آموختۀ دورة رارشناسی ارشد یا درتشری حرفشه  . دان 2-1-2

در مجمشوع،   و «ادیش بند ییش مشورد تأ  ییشا جششنواره »و « یشا ششرر  فعالیش  در  »، « ادیش شده در بندهیبرگز ییااختراع»

 باشد.و توس  رارگروه برگزیده شده وس  رسب ررده یجدول پ یازیایامتمجموع از از یامت 100 رمدس 

امتیشاز از مجمشوع    60رم دس ه و دانشجوی دورة درتری تخصصی ره از پیشنهاد رسالۀ درتری  خود با موفدی  دفاع ررد. 2-1-3

و « یای مورد تأیید بنیشاد جشنواره»و « یافعالی  در شرر »، « شده در بنیادیای برگزیدهاختراع»امتیازیای مربوط به 

امتیاز از مجموع امتیازیای جدول پیوس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده  110رم در مجموع، دس 

 باشد.

رسشالۀ درتشری  خشود بشا      ةدانشجوی دورة درتری تخصصشی رشه از پیششنهاد   ورة درتری تخصصی یا آموختۀ ددان . 2-1-4

، « ادیش ششده در بن دهیش برگز ییشا اختشراع »مربشوط بشه    یازیشا یامتمجمشوع  از از یامت 60رم دس  وه موفدی  دفاع ررد

 یازیشا یامتمجمشوع  از از یش امت 120 رشم و در مجموع، دس  «ادید بنییمورد تأ ییاجشنواره»و « یاشرر فعالی  در »

 باشد.و توس  رارگروه برگزیده شده وس  رسب ررده یجدول پ
 

 داخل کشورآموختگان . دانش2-2
 

 :یستندبر اسا  آخرین مدرك تحصیلی، دارای شرای  زیر  ی رهمتداضیان

 اس :دارای ی ی از شرای  زیر ای ره آموختۀ دورة رارشناسی ارشد یا درتری حرفه. دان 2-2-1

از بخش    متداضشی و مجمشوع امتیشاز    وس  رسب ررده باشدیجدول پ یازیایامتاز از مجموع یامت 110رمدس الف. 

 .یای آموزشی بیشتر از افر باشدفعالی 

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپجدول  یازیایمجموع امتاز از یامت 80رم . دس 
 

 و دارای ی ی از شرای  زیر اس : هتخصصی ره از پیشنهاد رسالۀ درتری  خود با موفدی  دفاع ررددانشجوی دورة درتری . 2-2-2

از بخش    متداضشی و مجمشوع امتیشاز    وس  رسب ررده باشدیپجدول  یازیایمجموع امتاز از یامت 130رمدس الف. 

 .یای آموزشی بیشتر از افر باشدفعالی 

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپجدول  یازیایمجموع امتاز از یامت 90رم . دس 
 

 دارای ی ی از شرای  زیر اس :آموختۀ دورة درتری تخصصی ره . دان 2-2-3

از بخش    متداضشی و مجموع امتیشاز   وس  رسب ررده باشدیپجدول  یازیایمجموع امتاز از یامت 150رم دس الف. 

 .یای آموزشی بیشتر از افر باشدفعالی 

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپجدول  یازیایمجموع امتاز از یامت 110رم  . دس 
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 خارج از کشورآموختگان . دانش2-3
 

 :یستندبر اسا  آخرین مدرك تحصیلی، دارای شرای  زیر  ی رهمتداضیان

از از یش امت 90رم دس  رهیای علمی خارج از رشور مؤسسهای آموختۀ دورة رارشناسی ارشد یا درتری حرفه. دان 2-3-1

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپ جدول یازیایمجموع امت

 یازیایمجموع امتاز از یامت 110رم ره دس یای علمی خارج از رشور مؤسسهآموختۀ دورة درتری تخصصی . دان 2-3-2

 رارگروه برگزیده شده باشد.وس  رسب ررده و توس  یپجدول 
 

 شوند.محسو  می« درتری تخصصی»معادل دورة  یای علوم پزش ی،رشته یای تخصص و فوق تخصصدوره :1ة تبصر

تواننشد از ششرای  مدشاطع    مندی از این تسشهیالت، نمشی  آموختگا  یر مدرع تحصیلی، برای بهرهدانشجویا  و دان  :2 تبصرة

 تحصیلی قبلی استفاده رنند.

تداضشیا  موضشوع   با توجه به قوانین و مدررات خدم  وییفۀ عمومی در خصوص طشول مشدت غیبش  غیرمجشاز، م     :3تبصرة 

حششدار ر بایششد یشش  سششال پشش  از نامششه، منششدی از تسششهیالت ایششن شششیوهایششن مششاده، بششرای بهششره 2-2و  1-2بنششدیای 

 آموختگی درخواس  خود را در سامانه بنیاد ثب  نمایند.دان 

ازای یر سه میلیارد ریال فروش سالیانه )براسا  ایهارنامۀ مالیاتی( یا بشه  و به نفری  اً تواند بدومی فناور یر شرر  :4 ةتبصر

وق  در شرر  )بر اسا  فهرس  بیمه(، ی  تن دیگر را با شرای  مشورور  ازای یر پنج نفر رارشنا  شاغل  تمام

ششود و  سال )و بر اسا  سال مالی شرر ( تعیشین مشی   دت ی برای م این سهمیه معرفی رند. این ماده 1-2در بند 

 یما  سال قابل استفاده اس . درارفاً 

 ،این ماده 4بر اسا  تبصرة  وراریای رسبدیندهگواری جسورانه و شتا یای سرمایهاندوقۀ سهمی تعیین برای :5تبصرة 

اسشتفاده   ی فنشاور یشا در ششرر  یشا  آ گشواری  سرمایه، از میزا  ۀ مالیاتیفروش مندرج در ایهارنام ۀبه جای محاسب

 .دشومی

دینشده  در ششتا  ، افشرادی را رشه   ن مادهیا 4ۀ مورور در تبصرة سهمی به میزا ورار مجازند یای رسبدیندهشتا  :6تبصرة 

 .نمایندتسهیالت معرفی این مندی از مستدر یستند، برای بهره آ در حال حاضر در  امابیمه ندارند  ۀسابد

 لشی وبودند ررده بنیا  را احراز سسات دان مؤیا و ارزیابی شرر  ۀناممعیاریای آیینره قبالً  فناوری یایشرر  :7تبصرة 

تواننشد  از آخشرین تشاریخ برخشورداری از ششرای ، مشی     بشه مشدت شش  مشاه     حدار ر ، در حال حاضر فاقد آ  یستند

 معرفی نمایند.تسهیالت این مندی از بهره را برایاین ماده  1-2بند متداضیا  

مدیر اندوق پرداخ   یا از طریق اندوق ،گواری جسورانهیای سرمایهافراد فعال در اندوق ۀدر اورتی ره بیم: 8تبصرة 

 )حسب مورد( اس .مدیر اندوق  یاپرداختی از طریق اندوق  ۀبیم ،شده باشد، مبنای محاسبه

خشدم   ششروع   وییفه باشد، سابدۀ بیمۀ پرداختی تشا قبشل از تشاریخ   گوراند  دورة خدم  نظامچنانچه فرد در حین  :9ة تبصر

 شود.درنظرگرفته می ،وی
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ا وزارت ی یدات و فناورید توس  وزارت علوم ، تحدیشده در خارج از رشور، بایط یلیتحص ییامدارك دوره :10 ةتبصر

 د شده باشد.ییو تأ یابی)حسب مورد( ارزش ی، درما  و آموزش پزش  بهداش 

 

 

 ازهایمحاسبة امتنحوة  :3مادة 

بشر   وسش  و یمتنایر در جدول پ ییانامه، بر اسا  ستو وهین شیا 2مادة  3-2و  2-2،  1-2 ی  از بندیایا  یر یاز متداضیامت

 شود.یمحاسبه مر، یز یاسا  بندیا

علمی  ییامؤسسه-رشته یسازب یمسا یپ  از اعمال ضرا، یلیتحص ییا  از دورهین رل یر یانگیاز حاال از می. امت3-1

  گردد. یشود، محاسبه مین مییسازا  تعندهیمعاون  آ یرشور ره از سو

 در یآموختگن رل دان یانگیاند، امتیاز حاال از ممحور طی شدهاورت پژوی تحصیلی ره به ییابرای دوره: 1ة تبصر

 شود.نظر گرفته نمی
 

 شود.لحاظ می افرآموزشی، یای مربوط به فعالی حداقل مجموع امتیازیای . 3-2

 یمرتبشۀ علمش   ینامۀ ارتدشا نیی، بر اسا  آو رتا  از یر مدالهیسندگا  در محاسبۀ امتیب نویتعداد و ترت مربوط بهب ی. ضر3-3

از یش در محاسشبۀ امت ن یششود. یمچنش  ی( محاسشبه مش  یدشات و فنشاور  ی)مصشو  وزارت علشوم ، تحد   یئ  علمش یی یاعضا

، مشدت زمشا  اجشرای طشرح و      یم ارا عالوه بر در نظر گرفتن ضریب مربوط به تعداد و ترتیب ، یپژویش ییاطرح

 شود.یدر نظر گرفته منیز  مبلغ طرح 

 شود.. در یر یمای ، حدار ر به دو مداله امتیاز داده می3-4

و سشایر  ده مداله حدار ر از ی، امتآموختگا  دورة درتری تخصصیدانشجویا  و دان  از مداالتیمجموع امتمحاسبۀ . در 3-5

 شود.یدارند، درنظر گرفته م متداضی یازات را براین امتیتر یره بپنج مداله  حدار رمتداضیا ، 

ششود؛ ضشمناً   یدرنظر گرفته مش از یافته باشد، امتیای از آ ، خاتمها مرحلهیطور رامل ره به یپژویش ییاطرح ی. ارفاً برا3-6

در زما   متداضی ی  استاد راینمایا رضایاند، در اورت موافد  اجرا شده ییره در دورا  دانشجو یییااز طرحیامت

 شود.یطرح، لحاظ م یاجرا

با موضوعات مجموعۀ  یییارتا  یبرا وشود یلحاظ م یمرتب  با تخصص متداض یعلم ییارتا  ییا برااز رتا ی. امت3-7

 شود.یدر نظر گرفته نم یازییا، امتر آ یالمسائل و نظایا ، حلیا و آزمو پرس 

 سازا  اس .ندهیاد با معاون  آید بنیین فهرس  انتشارات مورد تأیی. تع3-8

خ یو تار یآموختگخ دان ینۀ تاریشیب»و « خ درخواس یتار»ن یب ییر سال فاالۀ زمان یازا، بهی  پژویشیاز یر فعالی. امت3-9

 شود.یب دوسوم ضر  می، در ضر« یانجام فعال
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. سدف مجموع امتیازیای مربوط به عضوی  در ییئ  مؤسش  ، عضشوی  در ییئش  مشدیره ، مشدیری  عامشل و سشایر        3-10

 شود.لحاظ می 75آموختگا  فناور، یا، برای دان یای مدیریتی در شرر سِمَ 

وس  ذرر نشده اس ، بر ییا در جدول پاد ره عنوا  آ ید بنییمورد تأ ییایا و مسابدهاز جشنواره یافتیاز دری. سدف امت3-11

 شود.یا  لحاظ میمتداض یازیاین و در امتییاد، تعیاسا  مدررات مصو  بن

 یمشوارد  یبشرا  ،«ی، فناورانه و فرینگ ی، پژویش آموزشی ییا یر فعالیسا» یوس  برایشده در جدول پف منظوری. رد3-12

شرف  رششور و مشوارد   یرشد و پ یدر راستا یو استان یمل یبا نهادیا ی، یم ار یالمللنیز معتبر بییمچو  رسب جوا

 یف بشرا یش ن ردیش از ایش   نداشتن، در جشدول لحشاظ نششده اسش . امت    یل عمومییا، در نظرگرفته شده ره به دلر آ ینظ

 شود.یم تعیین سازا معاون  آینده تشخیص ا، بیمتداض
 

 یلیتحصش  ۀنش یزم رشه  یمتداضش  یقبل یلیتحص ییادوره/ دوره یآموختگدان  رل نیانگیم از حاال یمنف ازیمتا: 2تبصرة 
   .شودینم لحاظ دارد، یو آخرین مدرع تحصیلی یلیتحص ۀنیزم با یمتفاوت

 

 الت یتسه :4مادة 

 ، اورانشه ، فنیطرحشی پژویشش  »اجشرای  و « دورة آموزش نظشامی » را در قالب وییفۀ خود  نظامورة خدممتداضیا  برگزیده، د

 رنند.رارت پایا  خدم  دریاف  میو ، طی«آ  فرینگی یا مشابه

یشای  مدشررات و رویشه  بر اسشا    مورور در بند فوق،یای اجرای طرح و مدت، زما  شروع  م ا  ،موضوع تعیین  :1ة تبصر

 تشراز وییفۀ سایر مشموال  یشم نیمی از دورة رسمی نظام میزا  بهحداقل  اس  ره مدت آ ،نیرویای مسلح  اجرایی

 .اس  (با موافد  نیرویای مسلح یای قانونی دیگرپ  از رسر خدم )

رشه   پشویرد مدررات نیرویای مسلح اورت مشی  بر اسا ، مشموال  این تسهیالتوییفۀ پرداخ  حدوق دورة نظام :2ة تبصر

 .تراز اس مشموال  یمسایر میزا  میزا  آ ، حداقل به

 ،از رششور  ویوییفۀ تخصصی، فرد باید در ایرا  حضور داشته باشد و یرگونه خشروج  دورة خدم  نظامدر زما   :3ة تبصر

 با مجوز نیرویای مسلح ام ا  پویر اس . ارفاً 

 تحصشیل  بشه ( درتشری  رسشالۀ  گورانشد   دورة در مگشر مجاز نیستند ) ،هوییفزما  با انجام خدم  نظاممشموال ، یم :4ة تبصر

 ،هوییفش نظشام  خشدم   حشین  دردیگشر  تحصشیلی   دورة در مشمول فرد تحصیل ۀادام اورت در. باشند داشته اشتغال

 مندی از این تسشهیالت بهره شرای  مجدد احراز به منوط ،تحصیلی جدید دورة پایا  در تسهیالت این از مندیبهره

 خواید بود.  متداضی( جدید دورة تحصیلی )با توجه به

   دورة پسادرتری بگورانند.، هوییفزما  با انجام خدم  نظامیم مجاز نیستند مشموال  .5تبصرة 
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 فرایند اجرا: 5مادة 

اد، یبن یپروندة خود را در سامانۀ اطالعات ،سازا از سوی معاون  آینده شدهنییتع یزمان ییابازه در   از متداضیا ،ییر . 5-1

 .دینمایالت، در سامانه ثب  مین تسهیاز ا یمندبهره یدرخواس  خود را برال و یت م

 یادیشا یبن)حسشب مشورد( و    بنیشا  یشای دانش   شرر  مررز والملل مررز تعامالت بینسازا ، با یم اری معاون  آینده. 5-2

 د.رنیم ییآزمایو راست ی  را بررسایمتداض ییا، پروندهینخبگا  استان

را  2-2از بنشد   الشف -3-2-2و  الشف -2-2-2،  الشف -1-2-2 ییشا بخ  دگا یبرگز ییجۀ نهایسازا ، نتندهیآمعاون  . 5-3

 رند.ین مییتع

سشازا (  نشده یبه انتخشا  معشاو  آ  ) سازا ندهیآ معاون  حوزة را یمد از ی ی ای سازا ندهیآ معاو  از متش ل رارگروه،. 5-4

 ینخبگان ییا یفعال حوزة نظرا ااحب از تن سه رمدس  رل حراس  بنیاد ،اداره، نمایندة  رارگروه  یرئعنوا  به

بنیشا  )در جلسشات مربشوط بشه     یشای دانش   شرر  مررزاد( ، نمایندة ی  بنیسازا  و موافد  رئندهیشنهاد معاو  آی)به پ

الملشل )در جلسشات   تعشامالت بشین  نامشه( و نماینشدة مررشز    این شیوه 2مادة  1-2یای متداضیا  مشمول بند بررسی پرونده

 ا ،یمتداضش  ازیامت محاسبۀ و یابیارز از پ ، نامه(این شیوه 2مادة  3-2یای متداضیا  مشمول بند مربوط به بررسی پرونده

 .رندیم نییتع را 2-2  از بند -3-2-2  و -2-2-2  ، -1-2-2 ییاو بخ  3-2 و 1-2یای بنداز  دگا یبرگز

را به نیرویشای مسشلح،    آنا  سازا ندهیآ معاون دگا ، یبرگز یمسلح از سو یرویایاز نیاطالعات مورد نل یپ  از ت م. 5-5

گیشری  شده از سوی نیرویای مسلح پشی معرفی مرجعمابدی مراحل را از طریق  ره رندیم یرساناطالع آنا و به  معرفی

 نمایند.

یشای آموزششی ، پژویششی ، فناورانشه و     متداضی در رارگروه برگزیده نششود، در اشورت ارتدشای فعالیش      چنانچه :1ة تبصر

 یسه ماه از اعالم نتیجۀ رارگروه، درخواس  مجدد خشود را بشرا  رم دس تواند پ  از گوش  فرینگی خود، می

 .دیالت، در سامانه ثب  نماین تسهیاز ا یمندبهره
 

و بررسشی   آموختگشا  فنشاور(  نامشه )دانش   وهین شش یش ا 2مشادة   1-2ا  بنشد  یمتداضش  ییادرخواس دریاف    یمسئول: 2تبصرة 

، آنشا   پرونشدة  ر مشوارد  یسشا و بررسی  بنیا یای دان شرر  مررز بر عهدة ،یای فناورشرر  آنا  در یایفعالی 

 .سازا  اس ندهیآمعاون   بر عهدةیا، آ  ییاجلسهاورتتنظیم  و رارگروهمربوط یای تش یل جلسه
 

و  (خشارج از رششور  آموختگشا   نامشه )دانش   وهین شش یا 2مادة  3-2ا  بند یمتداض ییادریاف  درخواس   یمسئول :3تبصرة 

تنظشیم   و رشارگروه مربشوط  یشای  و تشش یل جلسشه  الملشل  مررشز تعشامالت بشین    بشر عهشدة   آنشا ،  یایبررسی فعالی 

 .سازا  اس ندهیآمعاون   یا، بر عهدةآ  ییاجلسهاورت
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ن یش از ا یمنشد همنظشور بهشر  بشه (، خارج از رشورآموختگا  نامه )دان وهین شیا 2مادة  3-2  از مشموال  بند ییر  :4ة تبصر

-مررز تعامالت بینالت، حدار ر ش  ماه پ  از برگزیدگی فرا  دارند به رشور بازگردند و پ  از اعالم یتسه

 شوند.یم یمسلح معرف یرویایبه رشور، به ن برگزیدهبازگش  مبنی بر الملل 
 

اد ارائه ررده اس ، عالوه بر یخالف واقع را به بن یاطالعات ییا مشخص شود متداضیچنانچه در یر مرحله از بررس :5ة تبصر

ربش ،  یبشه مراجشع ذ   یاد، محروم و عدم اداق  ویبن ییا یالت و حمایر تسهی، از ساتسهیالتن ی  از ایمحروم

اد محفشوظ خوایشد بشود. تششخیص مصشادیق      یش بن یز براین یموضوع به اورت حدوق یریگیشود و حق پیم اعالم

 سازا  اس .ن بند، بر عهدة معاون  آیندهیمربوط به ا

 

 و نظارت، موارد خاص ر مفاد یتفس :6مادة 

ره  یگیری در مواردتشخیص و تصمیمسازا  و نامه، بر عهدة معاون  آیندهوهین شیر مفاد ایشرح موارد مس وت و تفس. 6-1

 .شوند، بر عهدة شورای معاونا  بنیاد ملی اس یسازا ، موارد خاص شناخته مندهیص معاون  آیبه تشخ

 .نمایدنامه را به رئی  بنیاد ارائه سازا  مویف اس  یر سال، گزارشی از اجرای این شیوه. معاون  آینده6-2

 

 تصویب و اجرا :7مادة 

 بیتصشو  بشه  1/3/1399خ یوس ، در تاری  جدول پیو  تبصرهو ی   بیس  ،ماده یف  ، مددمه  ی بر مشتمل نامهوهیش نیا

م از یرمدیش غ یرانش یآموختگشا  برتشر ا  دان  یمندنامۀ بهرهوهیش» نیگزیجا 1/8/1399 خیتار از و دیرس نخبگا  یمل ادیبن  یرئ

 ۀنامش وهیشش » ، 7/7/1395د مشورخ  /26728/5بشه ششمارة    یابالغ اد وی  بنیمصو  رئ« یفۀ تخصصیالت خدم  نظام وییتسه

و  7/11/1396خ یاد در تاری  بنیمصو  رئ« یفۀ تخصصیالت خدم  نظام وییفناور از تسه آموختگا  برتردان  یمندبهره

خ یاد در تاری  بنیمصو  رئ« یفۀ تخصصیالت خدم  نظام وییاز تسه یآموختگا  برتر دانشگایدان  یمندنامۀ بهرهوهیش»

 .شودیم یاو ااالحات و الحاقات بعدی آ  10/11/1396

 

 

 یسورنا ستار

 یس جمهوریرئ یو فناور یمعاون علم

 نخبگان یاد ملیس بنیو رئ
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 مندی از تسهیالت نظام وظیفهو فرهنگی برای  بهره های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانهجدول امتیاز حاصل از فعالیت

 عنوان فعالیت 

 حداكثر امتیاز

 آموختگان خارج از كشوردانش داخل كشورآموختگان دانش آموختگان فناوردانش

 دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد كارشناسی

های فعالیت 

 آموزشی

المپیادهای 

 علمی

 آموزیدانش
 

)صرفاً یك المپیاد كه 

امتیاز را برای فرد بیشترین 

 شود.(دارد، در نظر گرفته می

 جهانی

 120 150 120 150 120 150 250 طال 

 100 130 100 130 100 130 225 نقره 

 80 110 80 110 80 110 200 برنز

 ملی

 60 90 60 90 60 90 175 طال 

 40 70 40 70 40 70 125 نقره 

 30 60 30 60 30 60 75 برنز

 دانشجویی

 

با معرفی وزارت علوم 

 تحقیقات و فناوری،

 100 100 100 100 100 100 300 اول 

 75 75 75 75 75 75 200 دوم

 50 50 50 50 50 50 100 سوم

با معرفی 

وزارت 

بهداشت ، 

درمان و 

آموزش 

 پزشكی

های رتبه

 انفرادی

 100 100 100 100 100 100 300 طال

 75 75 75 75 75 75 200 نقره

 50 50 50 50 50 50 100 برنز

های رتبه

گروهی 

 )هر نفر(

 75 75 75 75 75 75 200 طال

 50 50 50 50 50 50 150 نقره

 25 25 25 25 25 25 75 برنز

 آزمون سراسری ورود به دانشگاه از مقطع تحصیلی متوسطه

 شود.()صرفاً یك آزمون كه بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می

 (1001 –)رتبه  /6

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20

 )تا صفر(

 - كارورزی پزشكیپزشكی و داروسازی و آزمون پیشهای جامع علوم پایة پزشكی ، دندانآزمون
 220 – 20×  رتبه

 (صفر تا)

 110 - 10×  رتبه

 (صفر تا)

 220 – 20×  رتبه

 (صفر تا)

 110 - 10×  رتبه

 (صفر تا)

 220 – 20×  رتبه

 (صفر تا)

 110 - 10×  رتبه

 (صفر تا)

 مقطع كارشناسی میانگین كل
میانگین كل(  - 17)

 ×200 

× میانگین كل(  - 17)

100 

× میانگین كل(  - 17)

50 

× میانگین كل(  - 17)

100 

× میانگین كل(  - 17)

50 

× میانگین كل(  - 17)

100 

× میانگین كل(  - 17)

50 

 - میانگین كل مقطع كارشناسی ارشد
میانگین كل(  - 5/17)

 ×100 

میانگین كل(  - 5/17)

 ×40 

میانگین كل(  - 5/17)

 ×100 

میانگین كل(  - 5/17)

 ×40 

میانگین كل(  - 5/17)

 ×100 

میانگین كل(  - 5/17)

 ×40 

 - ایمیانگین كل دورة دكتری حرفه
× میانگین كل(  - 17)

160 

× میانگین كل(  - 17)

80 

× میانگین كل(  - 17)

160 

× میانگین كل(  - 17)

80 

× میانگین كل(  - 17)

160 

× میانگین كل(  - 17)

80 

 - - میانگین كل دورة دكتری تخصصی
× میانگین كل(  - 18)

50 
- 

× میانگین كل(  - 18)

50 
- 

× میانگین كل(  - 18)

50 

 شده در بنیادهای برگزیدهاختراع

 سهم مشاركت×  200 - شدهاختراع تجاری

 سهم مشاركت×  150 - خارجیشده در مراجع معتبر اختراع ثبت

 سهم مشاركت×  100 1اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  60 2اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  30 3اختراع سطح 

های فعالیت

خارج از 

 كشور

 تحصیل در یكی از چهارصد دانشگاه برتر جهان

 50 ایدر دورة كارشناسی یا دكتری حرفه

 50 در دورة كارشناسی ارشد

 100 در دورة دكتری تخصصی 

 )با توجه به نوع بورس( 100 دریافت بورس تحصیلی از دانشگاه خارجی

 امتیاز 10هزار دالر امریكا  10به ازای هر  دریافت پژوهانه از دانشگاه خارجی

 100 گذراندن دورة پسادكتری در دانشگاه خارجی

های فعالیت

 پژوهشی

های با شده برای انتشار در نشریهپذیرفتههای منتشرشده/ مقاله

 المللینمایة معتبر بین

 های بسیار معتبردر نشریه

 (Scienceو  Natureاز قبیل )
 ضریب جایگاه نویسنده×  100هر مقاله: 

 ضریب جایگاه نویسنده×  50هر مقاله:  Q1در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  40هر مقاله:  Q2در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  25هر مقاله:  Q3در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  Q4در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  30هر مقاله:  پژوهشی -های علمی شده برای انتشار در نشریههای منتشرشده/ پذیرفتهمقاله

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  ترویجی -های علمی شده برای انتشار در نشریههای منتشرشده/ پذیرفتهمقاله

 ضریب جایگاه نویسنده×  10هر مقاله:  المللی(های  معتبر علمی )داخلی و بینشده به صورت سخنرانی در همایشهای ارائهمقاله

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  المللی(های  معتبر علمی )داخلی و بینپوستر در همایششده به صورت های ارائهمقاله

 150ضریب جایگاه همكار و مبلغ و مدت زمان اجرای طرح( و مجموعاً ×  50هر طرح: ) های علمی )داخل كشور(های پژوهشی مصوب مؤسسههمكاری در اجرای طرح

 سال( 5آموختگان دورة دكتری تخصصی )حداكثر برای دانشجویان و دانش 25سال( و  4آموختگان دورة كارشناسی ارشد )حداكثر برای دانش 10به ازای هر سال،  های خارجی معتبرشركتها و فعالیت پژوهشی در مؤسسه

 هاكتاب

 نگارش كتاب كامل علمی

 ضریب جایگاه نویسنده×  100 انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

 سایر

 انتشارات

اثر برگزیده كتاب سال 

 / حوزه جمهوری اسالمی
 ضریب جایگاه نویسنده×  100

 ضریب جایگاه نویسنده×  10 های علمیسایر كتاب

 ضریب جایگاه نویسنده×  20 معتبر علمی  نگارش فصل كتاب

 ترجمة  كتاب كامل علمی
 نویسندهضریب جایگاه ×  25 انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

 ضریب جایگاه نویسنده×  5 سایر انتشارات

 70و مجموعاً:  50دكتری تخصصی: ،  40، كارشناسی ارشد:  30ای: كارشناسی و دكتری حرفه دانشجویان نمونة كشوری

  



 

 11 از 10 صفحه

 

 مندی از تسهیالت نظام وظیفهو فرهنگی برای  بهره های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانهادامة جدول امتیاز حاصل از فعالیت

 عنوان فعالیت 
 حداكثر امتیاز

 آموختگان خارج از كشوردانش داخل كشورآموختگان دانش آموختگان فناوردانش

 دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد كارشناسی

فعالیت در 

 هاشركت

 - - - 30های فناور( و مجموعاً )شركت 5هر سه میلیارد ریال فروش  میزان فروش شركت

 وقتمدت زمان فعالیت به عنوان همكار تمام
، برای  60های فناور( و مجموعاً برای كارشناسی )شركت 10هر سه ماه 

 90و برای دكتری تخصصی  75كارشناسی ارشد 
- 20 50 

 - - - های فناور()شركت 20 مؤسس )اولین دورة هیئت مدیره(عضویت در هیئت 

 60 - 50های فناور( و مجموعاً )شركت 4هر ماه  عضویت در هیئت مدیره به مدت حداقل سه ماه

 75 - 75های فناور( و مجموعاً )شركت 6هر ماه  مدیریت عامل به مدت حداقل سه ماه

 - - 50های فناور(، به تشخیص كارگروه و مجموعاً )شركت 4هر ماه  سه ماه های مدیریتی به مدت حداقلسایر سِمَت

 50 - 50 های فناورانه/ نوآورانة خارجیهمكاری در طرح

های جشنواره

مورد تأیید 

 بنیاد

 خوارزمی 

 جوان

 آموزیدانش

 سهم مشاركت×  70 رتبه اول

 سهم مشاركت×  50 رتبه دوم

 مشاركتسهم ×  20 رتبه سوم

 دانشجویی و آزاد

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبه سوم

 المللیبین

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 سهم مشاركت×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم

 رازی

 محقق برگزیده

 350 رتبه اول

 300 دومرتبه 

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

های )بخش فارابی

 رقابتی(

 جوان

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبه سوم

 بزرگسال

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 سهم مشاركت×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم

 سلمان فارسی

 )نیروهای مسلح(

های ای ، طرحهای سامانهطرح

 علمی و دانشی و محققین

 سهم مشاركت×  120 رتبة اول

 سهم مشاركت×  100 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبة سوم

 سهم مشاركت×  120 های فناورانه )طرح برتر(طرح

 شیخ بهایی

 آفرینی()فن

 طراحان كسب و كار دانشجویی

 سهم مشاركت×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

 طراحان كسب و كار آزاد

 سهم مشاركت×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

مسابقات مورد 

 تأیید بنیاد

المللی بینمسابقات 

 روبوكاپ آزاد ایران

 آموزیدانش

 سهم مشاركت×  35 رتبة اول

 سهم مشاركت×  25 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  15 رتبة سوم

 دانشجویی

 سهم مشاركت×  60 رتبة اول

 سهم مشاركت×  50 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  40 رتبة سوم

 مسابقة ملی فناوری نانو

 )دانشجویی(

 60 های اول تا سومرتبه

 20 های چهارم تا دهمرتبه

 آموزی علوم و فناوری نانواالمپیاد دانش

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

های مجموعه رقابت

 آوردتخصصی فن

 كامپیوتر

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

  16 رتبة سوم

 برق

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

 16 سومرتبة 

 مسابقة ریاضی دانشجویی كشور

 100 اول

  50 دوم

 25 سوم

 

  



 

 11 از 11 صفحه

 

 

 مندی از تسهیالت نظام وظیفهو فرهنگی برای  بهره های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانهادامة جدول امتیاز حاصل از فعالیت

 عنوان فعالیت 

 حداكثر امتیاز

 آموختگان خارج از كشوردانش داخل كشورآموختگان دانش آموختگان فناوردانش

 دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد كارشناسی

اجتماعی و -های علمیفعالیت

 فرهنگی 

 100 60 - پژوهشی/ صنعتی معتبر داخل كشور-دریافت پیشنهاد همكاری از مراكز علمی

 45سال( و مجموعاٌ ازای هر نیم)به 15 اجرایی یا فناورانه در دانشگاه )با تأیید بنیاد( -های علمیدستیاری آموزشی ، فعالیت
100 

 )بر حسب رتبة دانشگاه و میزان فعالیت(

 محور پژوهشی/ فناورانه )طرح شهید احمدی روشن(های مسئلهعضویت در هسته
 100های مختلف و مجموع سال 100هر سال 

 دریافتی از مسئول هسته و  مدیر طرح()بر اساس نظر 

 20 مجموعاً و 5ازای هر سال عضویت به ریطهای علمی تخصصی دارای مجوز از نهادهای ذیعضویت در هیئت مدیرة انجمن

 20و  مجموعاً  5هر سال  های علمی دانشجوییدبیری انجمن

 10 مجموعاً و 5 یك هر دانشگاه و بنیاد(های دانشجویی )با تأیید های فرهنگی و تشكلعضویت در كانون

 50و مجموعاً  10هر یك  شركت در اردوهای جهادی )اعزامی از سوی بنیاد(

 برگزیدگان هنری/ ادبی/ قرآنی
 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد( 100 مستعد برتر

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد( 150 سرآمد

 100 سازان(آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی )به تشخیص معاونت آیندههای سایر فعالیت

 

 


