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  باسمه تعالی
  

  
  دانشگاهی برترِآموختگان دانش منديبهرهنامۀ  شیوه

  تخصصی ۀنظام وظیفخدمت تسهیالت از 
  

  مقدمه
سـازي بنـد   اجرایـی بـه منظـور   و  »دانشگاهی آموختگان برترِشناسایی و پشتیبانی از دانش«نامۀ آیین 4و  3 هاي موادبه استناد تبصره

 و فنّاورانـۀ فرهنگـی   ۀ علمـی، توسـع برگزیـدگان دانشـگاهی در   هاي  اناییاستفادة بهینه از توبا هدف نامه و آیین 4از مادة  3 - الف
منـد  نظـام وظیفـۀ تخصصـی بهـره    خدمت توانند از تسهیالت نامه میطبق شرایط این شیوهبرترِ دانشگاهی  آموختگان کشور، دانش

  .شوند

  تعاریف: 1مادة 
  :شودنامه رعایت مین شیوهر در ایبراي رعایت اختصار تعاریف زی

  . منظور بنیاد ملّی نخبگان است :بنیاد. الف
  .ریزي و نظارت بنیاد است منظور معاونت برنامه :ریزي معاونت برنامه .ب
  .منظور هر یک از بنیادهاي نخبگان استانی است :بنیاد استانی . ج
که صحت مدارك صادرة آنها بـه  داخلِ کشور است  يعالی، پژوهش و فنّاور منظور هریک از مراکزآموزش :مؤسسۀ علمی. د

تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري؛ وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی؛ یـا شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی          
  .رسیده باشد

شناسـایی  «نامـۀ  آیین 4از مادة  3 - هاي علمی، موضوع بند الف آموختگان مؤسسهمنظور هر یک از دانش :آموختۀ برتردانش.  ه
  .است 13/3/1394مصوب هیئت امناي بنیاد در تاریخ » آموختگان برتر دانشگاهیو پشتیبانی از دانش

  

شرایط مشموالن: 2 ةماد  
از تسـهیالت خـدمت نظـام     تواننـد می برتر آموختۀ دانش به عنوانشرایط زیر  علمی درصورت احراز هاي آموختگان مؤسسه دانش

  :شود ند موظیفۀ تخصصی بهره
 .در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتري تخصصی نگذشته باشد آنانآموختگی از سه سال از تاریخ دانشبیش .الف

امتیاز از  200 کم ارشد دست آموختگان دورة کارشناسی دانش وامتیاز  300کم  دست آموختگان دورة دکتري تخصصی دانش .ب
 .را کسب کرده باشند 1جدول 
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» فـوق تخصـص  پزشـکی و   تخصـص بـالینی،   تخصـص «هـاي   و نیز دوره» اي ي حرفهدکتر« هاي دورهآموختگان  شدان: 1تبصرة 
و » کارشناسـی ارشـد  «آموختگان دورة  موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب معادل با دانش

  .شوند محسوب می» دکتري تخصصی«دورة 
مطـابق شـرایط   نیـز   ،خود با موفقیت دفـاع کـرده باشـند    رسالۀ دکتريِ پیشنهادی که از دانشجویان دورة دکتري تخصص :2تبصرة 

  .شوندمینامه مشمول مزایاي این شیوهآموختگان این دوره  دانش
ارشـد   آموختـۀ دورة کارشناسـی   امتیـاز و دانـش   250 حداقلدورة دکتري تخصصی  آموخته و دانشجوي چنانچه دانش :3تبصرة 

آموختگـان برتـرِ    پروندة وي درکارگروه تخصصـی شناسـایی دانـش   کسب کرده باشد، را  1از جدول  امتیاز 170حداقل 
گیري نهایی دربارة اعطاي تسهیالت به او، به نظر اجمـاع کـارگروه بسـتگی    تصمیمبررسی و ) 4موضوع مادة (دانشگاهی 

  .دارد

در دورة گذرانـدن رسـالۀ    داشـته و مجـاز نیسـت مگـر     وظیفۀ تخصصی، فرد باید در ایران حضور در دورة خدمت نظام: 4تبصرة 
  .دکتري به تحصیل اشتغال داشته باشد

از  منـدي  ، بهـره دیگـر  تحصـیلیِ وظیفۀ تخصصی و در مقطع  در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام :5تبصرة 
   .مقطع جدید خواهد بود  نامه براي وهمزایاي این ماده در پایان مقطع بعد، منوط به احراز شرایط مذکور در این شی

  

  تسهیالت: 3مادة 
اجراي طرحی پژوهشی،  «و » دورة آموزش نظامی «بر  مشتمل ،وظیفۀ خود را مشموالن این جایزه با معرفی بنیاد، دورة خدمت نظام

  .کنند پایان خدمت دریافت می کارتطی و ،»آن یا مشابه فنّاورانه، فرهنگی
  .شود هاي این بند بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهاي مسلح تعیین میاجراي طرح و مکان موضوع :1تبصرة 
تراز است کـه   وظیفۀ سایر مشموالن هم وظیفۀ تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام زمان دورة خدمت نظام :2تبصرة 

 .شود تعیین می طرحبراساس مدت زمان اجراي 

  .پذیرد وظیفۀ تخصصی، مطابق مقررات ستادکلّ نیروهاي مسلح صورت می ة نظامپرداخت حقوق دور :3تبصرة 
  

  دانشگاهی آموختگان برترِ کارگروه تخصصی شناسایی دانش:4مادة 
  

هـاي   اسـتان  بنیـاد بـا ترکیـب زیـر در    » آموختگان برتر دانشگاهی کارگروه تخصصی شناسایی دانش«، انتخاب مشموالنبه منظور 
 :دشو تشکیل می منتخب

  )رئیس کارگروه( رئیس بنیاد استانی. الف
  یکی از اعضاي شوراي علمی بنیاد استانی. ب
 )دبیر کارگروه( کارشناسان بنیاد استانییکی از. ج
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 .بر عهدة رئیس بنیاد استانی است» ج«و » ب«اعضاي بند  و انتصاب انتخاب :1ة تبصر

  .شود ریزي اعالم می از سوي معاون برنامه نامه در طول اجراي شیوهو  تدریج ، بهمنتخب فهرست بنیادهاي استانیِ :2ة تبصر
  .شود جایگزین می» ریزي نمایندة معاون برنامه«با » ب«در بنیاد استان تهران، بند  :3ة تبصر

  

  فرایند اجرا: 5مادة 
  : فرایند اجراي این جایزه به شرح زیر است

  .کندبارگذاري می) http://soraya.bmn.ir:نشانی به(طالعاتی بنیاد فرد متقاضی، اطالعات خود را در سامانۀ ا. الف
 .کندبرگزیدگان نهایی را تعیین می ،کارگروه تخصصیآزمایی اطالعات،  پس از محاسبۀ امتیاز و راستی. ب

  .  کند ارسال می بنیاد، براي »برتر آموختۀ  دانشاطالعات فردي «اسامی برگزیدگان را پس از تکمیل کاربرگ  بنیاد استانی. ج
 .کند، مشموالن را به ستاد کلّ نیروهاي مسلّح معرفی میبنیاد پس از ارزیابی فرایند. د

فرض بنیاد، صحت اطالعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هـر مرحلـه از بررسـی مشـخص شـود       :1تبصرة 
شود و عدم صـداقت وي   ت بنیاد محروم میکرده است، از تمامی تسهیال متقاضی اطالعاتی را خالف واقع اظهار

  .شود به لحاظ حقوقی پیگیري می موضوع ربط اعالم و هاي ذي به دستگاه
هـاي نخبگـانی خـود صـرفاً      چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز اسـت بـا ارتقـاي فعالیـت     :2تبصرة 

  .، درخواست خود را در سامانه بارگذاري کند)آموختگی و در محدودة دورة مجاز پس از دانش(بار دیگر  یک
 

  تفسیر مفاد و نظارت: 6مادة 
  

نامـه، بـر عهـدة     و شـیوه  نامـه   نامه و نظارت بر اجراي صحیح مفاد آیینشیوه شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ
  .کند و ارائه یه ه را تهنام ریزي است و الزم است در هر سال،گزارشی از اجراي شیوه معاونت برنامه

و تغییـر امتیـاز مصـادیق     نخبگـانی  هاي فعالیت مصادیق دیگرنامه،  ریزي مجاز است در طول زمان اجراي شیوه معاون برنامه :تبصره
  .لحاظ شودنامه  در شیوه یطور دائم بهکند تا درصورت نهایی شدن، اعمال  1 در جدولو  شناسایی را موجود

  

  جراتصویب و ا: 7 مادة 
  

از تـاریخ   ویب رئـیس بنیـاد ملّـی نخبگـان رسـید      تبصره بـه تصـو   چهاردهماده و  هفتنامه مشتمل بر یک مقدمه، این شیوه
مصوب (» برتر دانشگاهی از تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی آموختگانِ مندي دانش بهرهنامۀ  شیوه«جایگزین 1/8/1394

الزامـی اسـت و    سال یکتصویب براي مدت از تاریخ اجراي آن و  شود می) 1/2/1394در تاریخ رئیس بنیاد ملّی نخبگان 
  . شود می اعمالنامه  پس از آن اصالحات الزم در شیوه



کسانی که رتبۀ کمتر از 1000 کسب کرده اندوزارت علوم / بهداشت
کسانی که رتبۀ کمتر از 300 کسب کرده انددانشگاه آزاد اسالمی

وزارت علوم / بهداشت
دانشگاه آزاد اسالمی

کارشناسی ارشد

با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

امتیاز طرح هاي سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی ارشد  و دانشجویان دکتري و 
پنج سال اخیر دانش آموختگان دکتري  براساس ضرایب آیین نامۀ ارتقا محاسبه می شود

مشارکت دست کم 45 درصداختراع سطح 1
مشارکت دست کم 45 درصداختراع سطح 2
مشارکت دست کم 45 درصداختراع سطح 3

براساس آیین نامه هاي مرتبط بنیاد

انجمن هاي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط

نشریه هاي پژوهشی، ترویجی، دانشجویی داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط

نشریه هاي پژوهشی، ترویجی، دانشجویی داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط

اخذ جایزه هاي تحصیلی بنیاد

عضویت در هیئت تحریریۀ نشریه هاي علمی

اختراع هاي برگزیده

عضویت در انجمن هاي علمی/ فرهنگی دانشجویی

عضویت در انجمن هاي علمی تخصصی
عضویت در هیئت مدیرة انجمن هاي علمی

جدول 1: فعالیت هاي نخبگانی براي تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی(دانش آموختگان برترِ دانشگاهی)

کسانی که رتبۀ کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده اند

میانگین کل دورة دکتري حرفه اي

توضیحات فعالیت هاي نخبگانی

 فعالیت هاي 
آموزشی

برگزیدة 
آزمون هاي ورود 

به دانشگاه

ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز 
(استعدادهاي درخشان)

کارشناسی
(فقط یک آزمون)

سقف امتیاز حاصل از عضویت درانجمن هاي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط 60 امتیاز 
است. فعالیت هاي 

فرهنگی و 
اجتماعی

امتیاز مقاله هاي سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی ارشد  و دانشجویان دکتري و 
پنج سال اخیر دانش آموختگان دکتري  براساس ضرایب آیین نامۀ ارتقا محاسبه می شود

کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)

میانگین کل دورة دکتري تخصصی

مقاله هاي منتشر شده در نشریه هاي با نمایۀ معتبر بین المللی
دانشجوي نمونۀ کشوري

میانگین کل دورة کارشناسی

میانگین کل دورة کارشناسی ارشد

 فعالیت هاي 
پژوهشی

همکاري در اجراي طرح هاي پژوهشی مصوب مؤسسه

مقاله هاي منتشر شده در نشریه هاي علمی - پژوهشی

مقاله هاي منتشر شده در همایش هاي علمی معتبر
(داخلی و بین المللی)

 فعالیت هاي 
فنّاورانه

برگزیدة جشنواره هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت هاي قرآنی

سردبیر نشریه    هاي علمی
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مشارکت دست کم 45 درصداول
مشارکت دست کم 45 درصددوم
مشارکت دست کم 45 درصدسوم
مشارکت دست کم 45 درصداول
مشارکت دست کم 45 درصددوم
مشارکت دست کم 45 درصدسوم

رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

براساس مقررات بنیاد
اول

دوم

سوم
اول
دوم
سوم

حائزان رتبۀ اول تا پنجمپزشکی
حائزان رتبۀ اول تا سومدندان پزشکی

حائزان رتبۀ اول تا سومداروسازي

سایر جشنواره ها

جشنوارة مورد 
 فارابیتأیید

بزرگسال
صرفاً بخش هاي رقابتی جشنوارة فارابی 

جوان

رازي
محقق برگزیده

محقق جوان
محقق دانشجو

 آزمون هاي علوم 
پزشکی

برگزیدة آزمون هاي جامع پزشکی ، 
دندان پزشکی ، داروسازي و 

پیش کارورزي پزشکی

برگزیدة آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، 
دندان پزشکی و داروسازي

آزمون دانش نامۀ تخصصی

المپیاد علمی

جویی
دانش

وزارت علوم

ادامۀ جدول 1
توضیحاتفعالیت هاي نخبگانی

 خوارزمی

بین المللی

دانشجویی

اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم

براساس رتبۀ انفرادي

آموزي
دانش 

جهانی

المپیاد علمی

جویی
دانش

وزارت علوم

وزارت بهداشت

طال
نقره
برنز
طال
نقره
برنز
اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم

آموزي
دانش 

جهانی

ملی

بین المللی

ملی

المپیاد علمی

المپیاد مهارت
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