باسمه تعالی
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برترِ دانشگاهی از تسهيالت جذب در مؤسسههای علمی
(جايزة دکترکاظمیآشتيانی)

مقدمه

به استناد تبصرة مواد  3و  4آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» و بهه منوهو اجرایهیسهاز بنه «ب»2 -
از مادّة  4آییننامه و با ه ف كمك بهه جه ب دانهشآموختگهان برتهر دو ة دكتهر تصصصهی بهه ننهوان «نضهو هیته نلمهی» د
دانشگاهها و پژوهشگاهها كشو  ،دانشآموختگان برتر دانشهگاهی طبه شهرای ایهن شهیوهنامهه مهیتواننه از تسهيیت جه ب د
مؤسسهها نلمی د قالب «جایزة دكتركاظمیآشتیانی» ،به پاس خ ما نلمی مرحوم دكتر سعی كاظمیآشتیانی ،بيرهمن شون .
مادّة  :1تعاريف

برا

نای

اختصا  ،تعا یف زیر د این شیوهنامه نای

میشود:

الف .بنياد  :منوو بنیاد ملّی نصبگان اس .
ب .وزارت علوم :منوو وزا

نلوم ،تحقیقا و فنّاو

ج .وزارت بهداشت :منوو وزا

اس .

بي اش  ،د مان و آموزش پزشكی اس .

د .مؤسسة علمی :منوو هریك از مراكزآموزشی نالی ،پژوهش و فنّاو كشو اس كه بنا بهه مقهر ا وزا
فنّاو ؛ وزا

نلهوم ،تحقیقها و

بي اش  ،د مان و آموزش پزشكی؛ یا شو ا نالی انقتب فرهنگی به فعالی مشغول اس .

ه .آييننامه :منوو «آییننامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانهشآموختگهان برتهر دانشهگاهی» مصهوّب هیته امنها بنیهاد د تها ی
 3334/3/33اس .
و .معاونت برنامهريزی :منوو معاون برنامه یز و نوا

بنیاد اس .

ز .دانشآموختة برتر :منوو هر یك از دانشآموختگان موضوع آییننامه و مشمول بن «ب »2 -از مادّة  4آییننامه اس .
مادّة  :2شرايط مشموالن

دانشآموختگان دو ة دكتر تصصصی مو د تأیی وزا
فههوت تصصههو مههو د تأییه وزا

بي اشه د صههو

نلهوم /وزا

بي اشه و نیهز دانهشآموختگهان دو ههها تصصهو و

احههراز شههرای زیههر بههه ننههوان دانههشآموختههۀ برتههر مههیتواننه از جههایزة

دكتركاظمیآشتیانی بيرهمن شود:
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الههف .بههیش از سههه سههال از تهها ی دانههشآمههوختگی آنههان د مؤسسهههههها نلمههی داخ ه كشههو و بههیش از شههش سههال از تهها ی
دانشآموختگی آنان د مؤسسهها نلمی خا ج از كشو نگ شته باش .
ب .دس كم  353امتیاز از فعالی ها نصبگانی من ج د ج ول  3و بیشترین امتیهاز ا د قیهاس بها سهایر متقاضهیان د دو ة زمهانی
بر سی كسب كرده باشن .
تبصره :چنانچه متقاضی ،ح اكثر ده د ص كمتر از امتیاز بن «ب» ا كسب كرده باش  ،د فراین شناسایی وا د میشهود و تصهمیم-
گیر نيایی د با ة انطا تسيیت به و  ،به نور اجماع كا گروهِ موضوع مادّة  4بستگی دا د.
مادة  :3تسهيالت جايزة دکترکاظمیآَشتيانی

مشموالن این جایزه ،ح اكثر دو سال پس از برگزی ه ش ن ،مجازن از تسيیت زیر بيرهمن شون :
 .3-3اولوی ِ بر سی و پ یرش به ننوان نضو هیت نلمی د مؤسسهها نلمی كشو (مطاب مصهوبۀ هیته نهالی جه ب انضها
هیت نلمی دانشگاهها و مراكز آموزش نالی د تا ی )3333/7/33
 .2-3بيرهمن
 .3-3انطا

از اتبۀ پژوهشی د ب و و ود به مؤسسه
اتبۀ تجيیزا بهگروه متبوع د مؤسسۀ نلمی پ یرن ه

 .4-3د یاف تسيیت فرهنگی -فاهی مطاب بن «الف –  »4از مادّة  4آییننامه
تبصرة  :1اتبۀ بن « »2-3به منوو تميی شرای اولیه برا فعالی پژوهشی نضو هیت نلمی ،پس از جه ب د مؤسسهۀ نلمهی و از
طری مؤسسۀ متبوع ،انطا میشود.
تبصرة  :2اتبۀ بن « »3-3به منوو تميی شرای اولیه برا تجيیز گروه آموزشی /پژوهشی متبوع فرد مشمول ،به گروه انطا میشود.
تبصرة  :3چنانچه دانشآموختۀ برتر قبتً به نضوی هیت نلمی د یكی از مؤسسهها نلمهی مهو د تأییه بنیهاد د آمه ه باشه  ،د
م

زمان قانونی استفاده از تسيیت این شیوهنامه ،مجاز اس صرفاً از مزایا بن « »2-3و « »4-3بيرهمن شود.

تبصرة  :4مبالغ مترتب بر هر بن این مادّه هر سال از سو

ئیس بنیاد تعیین میشود.

مادّة  : 4فرايند اجرا
 .1-4شناسايی دانش آموختگانِ برتر

فراین شناسایی دانشآموختگانبرتر مشمول این جایزه به شرح زیر اس :
الف .ئیس بنیاد د هر سال سيمیۀ استفاده از این جایزه ا انتم میكن .
ب .فرد متقاضی ،د بازهها زمانی تعیین ش ه از سو بنیاد ،اطتنا خود ا د سامانۀ اطتناتی بنیاد با گ ا

میكن .

ج .پس از استیآزمایی اطتنها بهه كمهك بنیادهها نصبگهان اسهتانی محه تحصهی  /سهكون متقاضهی« ،كها گروه شناسهایی
دانشآموختگان برتر» متشك از یكی از م یران حوزة معاون برنامه یز ( ئیس كا گروه) وح اكثر سه تن از صهاحبنوهران
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فعالی ها نصبگانی ،بع از ا زیابی و محاسبۀ امتیاز متقاضیان ،برگزی گان نيایی ا تعیین میكن  .انضا این كها گروه بها تأییه
ئیس بنیاد برگزی ه و با حكم معاون برنامه یز منصوب میشون .
د .بنیاد به برگزی گان استفاده از تسيیت ج ب د مؤسسۀ نلمی اطتع سانی میكن .
تبصرة  :1فرض بنیاد ،صح اطتنا با گ ا

ش ه د سامانه اس و چنانچه د ههر مرحلهه از بر سهی مشهصو شهود متقاضهی

اطتناتی ا ختف واقع اظيا كرده اس  ،از تمامی تسيیت بنیاد محروم میشهود و نه م صه اق و بهه دسهتگاههها
ذ ب انتم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیر میشود.
تبصرة  :2چنانچه با د خواس متقاضی موافق نشود ،متقاضی مجاز اس با ا تقا فعالی ها نصبگانی خود صرفاً یهكبها دیگهر
(و د مح ودة دو ة مجاز پس از دانشآموختگی) ،د خواس خود ا د سامانه با گ ا

كن .

 .2-4فرايند اعطای جايزة دکترکاظمیآشتيانی

فراین انطا جایزه به شرح زیر اس :
الف .بنیاد تفاهمنامها

ا با مؤسسهها نلمی پ یرن ه برا اجرا مفاد این شیوهنامه منعق میكن .

ب .پس از ج ب دانشآموخته د مؤسسه به ننوان نضو هیت نلمی ،بنیاد انتبا اتبۀ پژوهشی ا بهحساب نضهو هیته نلمهی (یها
مؤسسۀ متبوع و ) وا یز میكن .
ج .نضو هیت نلمی بهطو دو ها گزا ش نملكرد خود ا ،كه به تأیی معاون پژوهشی مؤسسۀ نلمی متبهوع سهی ه اسه  ،بهرا
بنیاد ا سال میكن .
د .بنیاد پس از تأیی گزا شها نملكرد نضو هیت نلمی ،پرداخ ها دو هها بع ا انجام میده .
ه  .چنانچه فرد به ننوان نضو هیت نلمی پیمانی یا سمی د مؤسسه ج ب ش ه باش  ،د سال دوم جه ب (بها نایه تبصهرة  3از
مادّة  ،)3اتبۀ تجيیزا طی دو مرحله به مؤسسۀ متبوع پرداخ میشود.
و .چنانچه فرد به ننوان نضو هیت نلمی طرح خ م نوام وظیفه یا مشمول تعي ا قهانونی وزا
ش ه باش  ،انطا

بي اشه (ضهریب  )kپ یرفتهه

اتبۀ تجيیزا موكول به ج ب و به ننوان نضو هیت نلمی پیمانی خواه بود.

ز .نضو هیت نلمی یك سال پس از د یاف انتبا اتبۀ تجيیزا  ،گزا ش هزینهكرد آن ا كه بهه تأییه معهاون پژوهشهی مؤسسهۀ
نلمی متبوع سی ه اس  ،برا بنیاد ا سال میكن .
ح .د پایان دو ه ،نضو هیت نلمی گزا شكام فعالی ها خود ا پهس از تأییه معاونه پژوهشهی مؤسسهه ،بهرا بنیهاد ا سهال
میكن .
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مادّة  :5تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكو  ،تفسیر مفاد ،طراحی نوام اجرایی شیوهنامه و نوا

بهر اجهرا صهحیف مفهاد آیهیننامهه و شهیوهنامهه ،بهر نيه ة

معاون برنامه یز اس و الزم اس د هر سال،گزا شی از اجرا شیوهنامه ا تيیه و ا ائه كن .
تبصره :معاون برنامه یز مجاز اس د طول زمان اجرا شیوهنامه ،مصادی دیگر فعالی ها نصبگهانی و تغییهر امتیهاز مصهادی
موجود ا شناسایی و د ج ول  3انمال كن تا د صو

نيایی ش ن ،بهطو دائمی د شیوهنامه لحاظ شود.

مادّة  :6تصويب و اجرا

این شیوهنامه مشتم بر یك مق مه ،شش مادّه و هش تبصره بهه تصهویب ئهیس بنیهاد ملّهی نصبگهان سهی و اجهرا آن تها تها ی
 3331/32/23الزم اس و پس از آن اصتحا الزم د شیوهنامه انمال میشود.

سورنا ستاری
معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور
و رئيس بنياد ملّی نخبگان
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ﺟﺪﻭﻝ :1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲِ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ )ﻱ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲﺟﺎﻳﺰﺓ ﺩﻛﺘﺮﻛﺎﻇﻢ(
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

)ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ(
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

)ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ(
)ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ(

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ  /ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺍﺯ  150ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ  /ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺍﺯ  75ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ) 30ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ(ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﻱﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ

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

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

- 17/5) *40ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

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

- 18) *50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

ﺍﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ(

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﺸﻮﺭﻱ

80ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

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
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ ﺿﺮﻳﺐ 20ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺍﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  100 ،80ﻭ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ )ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ(ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ  250ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺠﺎﻣﻊ 50

ﺗﺎ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ(
ﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ

ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ(

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

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

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

-

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ

-

ﺍﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻨّﺎﻭﺭﺍﻧﻪ

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

ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 1000ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ
300ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

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

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
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ

ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﺳﻮﻡ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ
ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻮﺍﻥ

ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ
ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  110ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺟﻮﺍﻥ

ﺭﺍﺯﻱ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻭﻝ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ ﻣﻮﺭﺩ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺩﻭﻡ

ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ

ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ

ﺗﺎ  230ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻭﻝ

ﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺏ

ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ

ﺩﺍﻧ
ﺸ
ﺠﻮ
ﻳﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﻋﻠﻤﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺩﺍﻧ
ﺶﺁ
ﻣﻮ
ﺯﻱ

ﻣﻠﻲ

ﺩﻭﻡ

ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ
ﺍﻭﻝ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

100ﺗﺎ  180ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

100ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

100ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ
ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  120ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻧﻘﺮﻩ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻃﻼ

ﺑﺮﻧﺰ
ﻃﻼ

ﻧﻘﺮﻩ
ﺑﺮﻧﺰ
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ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ
ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻭﻝ

-

ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  40ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

