باسمه تعالي
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برتر دانشگاهي از تسهيالت ادامة تحصيل در دورۀ دکتری تخصصي
(جايزۀ شهيد احدی)
مقدمه

به استناد تبصتة متد  3و تبصتة  2متد « 4آیتن ندمت شادستدی و پشتننبدن از انت آموخنگتد بةتتة انشتگدی » مصتو
 3334/3/33ینئت امادي باند مل نخبگد و به ماظور اجةای سدزي باد «الف »3-از مد  4آین ندم مذكور و بد یدف تستين مستنة
تحصنل

ان آموخنگد بةتة انشگدهید ،ای شنوهندمه بهماظور بيةهمادي ان آموخنگد بةتة ور كدرشادس ارشد از تستينت

ا ام تحصن

ر ور كنةي تخصص كه به گةام اشت ید شيند احمدرضد احدي ،بد عاوا «جدیز شتيند احتدي» نتد گتذاري

شده ،تدوی شده است.
مادۀ .1تعاريف

ر ای شنوهندمه ،عاوا یدي اخنصدري زیة ،جدیگزی عبدر یدي كدم آ ید م شو :
الف« .بنياد» بهجدي «باند مل نخبگد »؛
ب« .وزارت علوم» بهجدي «وزار علو  ،تحقنقد و فادوري»؛
ج« .وزارت بهداشت» بهجدي «وزار بيداشت  ،رمد و آموزش پزشك »؛
د« .معاونت آيندهسازان» بهجدي «معدونت آیادهسدزا باند »؛
ه« .کارگروه» بهجدي «كدرگةوه شادسدی

ان آموخنگد بةتة» منشك از معدو آیادهسدزا باند ید یك از مدیةا حوز معدونتت

آیادهسدزا (به اننخد معدو آیادهسدزا باند ) بهعاوا رئنس كدرگةوه و ستكم سه ت از صدحبنظةا حوز فعدلنتتیتدي
نخبگدن (به پنشايد معدو آیادهسدزا باند و موافقت رئنس باند )؛
و «.آييننامه» بهجدي «آین ندم شادستدی و پشتننبدن از انت آموخنگتد بةتتة انشتگدی » مصتو ینئتت اماتدي بانتد ر تتدری
3334/3/33؛
ز« .سازمان سنجش» بهجدي سدزمد ساج

آموزش كشور؛

ح« .مؤسسة علمي» به جدي یة یك از مةاكز آموزش عدل  ،پژوی

و فادوري اخ ید خدرج از كشور كه صحت مدارك صتد ر

آ  ،به تأیند وزار علو  ،وزار بيداشت و ید شوراي عدل انقت فةیاگ رسنده بدشد؛
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كشور بة اسدس مقةرا وزار علو  ،وزار بيداشت یتد

ط« .مؤسسة پذيرنده» بهجدي یة یك از مةاكز آموزش عدل و پژوی

شوراي عدل انقت فةیاگ فعدلنت و ان آموخنگد را ر ور تحصنل جدید پذیةش م كااد.
مادۀ  .2انتخاب برگزيدگان و تسهيالت

بةگزیدگد  ،بة اسدس بادیدي زیة ،اننخد و بةاي پذیةشِ بدو آزمو
ر مؤسسهیدي پذیةنده ،به سدزمد ساج

ر ور تخصص (رشنهیدي پزشك ) ید كنةي تخصصت

معةف م شوند.

 .1-2انتخاب برگزيدگان از مبدأ مؤسسههای علمي

 .3-3-2معدونت آیادهسدزا م تواند سدلندنه حداكثة  08رصد از سيمن تعنن شده بة اسدس باد « »3-3مد  3ای شتنوهندمته را
به تعدا ي از مؤسسهیدي پذیةنده كه از سوي وزار علو و وزار بيداشت ،بهعاوا مؤسسهیدي علم بةتتةِ كشتور
معةف شدهاند ،اخنصدص ید تد بةگزیدگد را تد سقف سيمن تعنتن شتده ،از منتد

انشتجوید ختو اننختد كااتد.

تعنن سقف سيمن یة یك از مؤسسهیدي علم  ،بة عيد معدونت آیادهسدزا است.
تبصره .مؤسسهیدي پذیةنده ،بةاي بيةهمادي از سيمن فوق ،بدید شةایط مد نظة وزار علو و وزار بيداشت (حستب متور )
را بةاي پذیةش انشجو بدو آزمو (اسنعدا یدي رخشد ) اشنه بدشاد.
 .2-3-2مؤسسهیدي پذیةنده ،بةاي اسنفد ه از سيمن خو م تواناد انشجوید

اراي شةایط زیة را به باند معةف كااد:

الف .انشجوید سدل آخة ور كدرشادس كه پذیةش بدو آزمو (اسنعدا یدي رخشد ) آند ر ور كدرشادست ارشتد
مؤسس پذیةنده ،قطع شده بدشد ،مشةوط به حفظ شةایط تحصنل اعتم از سوي مؤسست پذیةنتده ر اننيتدي
سدل اول ور كدرشادس ارشد؛
 .انشجوید سدل آخة ورهیدي كدرشادس ارشد و كنةي حةفهاي.
 .3-3-2ا ام تحصن

انشجوید معةف شده از مؤسسهیدي پذیةنده ،بد استنفد ه از ایت جتدیزه ،صتةفد ر یمتد مؤسست علمت

ور كدرشادس ارشد وي و ر یمد رشتنه یتد رشتنهیتدی كته بتة استدس مقتةرا وزار علتو و وزار بيداشتت،
انشجو امكد ا ام تحصن بدو آزمو

ر آ ید را ار  ،امكد پذیة است.

 .4-3-2انشجوید بةگزیده ،بةاي ا ام تحصن بة اسدس ای باد ،بدید ر ور كدرشادس ارشد ندپنوستنه ،رتةف حتداكثة و
سدل ،ور كدرشادس ارشد پنوسنه ،رةف حداكثة ش
ان آموخنه شوند.
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ستدل و ور كنتةي حةفتهاي ،رتةف حتداكثة یفتت ستدل،

 .2-2انتخاب برگزيدگان از مبدأ بنياد

 .3-2-2كدرگةوه ،از مند

ان آموخنگد و انشجوید سدل آخة ورهیدي كدرشادس ارشتد و كنتةي حةفتهاي مؤسستهیتدي

علم كه بة اسدس بادیدي زیة ،ستكم  08امنندز از فعدلنتیدي آموزش و  208امنندز از مجموع فعدلنتیدي علمت ،
پژویش و فادوران مادرج ر جدول پنوست كسب كة ه بدشاد ،بةگزیدگد را تد سقف سيمن تعنن شده بة اسدس باتد
« »3-3مد  3ای شنوهندمه و بد توجه به سيمن بدق مدنده پس از اجةاي باد  3-3-2ای مد ه ،اننخد م كاد.
 .2-2-2امنندز حدص از مندنگن ك یة یك از ورهیدي تحصنل  ،پس از اعمدل ضةایب یمسد سدزي رشنه-مؤسسهیتدي كشتور
كه از سوي معدونت آیادهسدزا تعنن م شو  ،محدسبه م گة .
 .3-2-2ضةیب حدص از تعدا و تةتنب نویسادگد

ر محدسب امنندز یة مقدله ،بة اسدس آیتن ندمت ارتقتدي مةتبت علمت اع تدي

ینئت علم (مصو وزار علو ) محدستبه مت شتو  .یمناتن
یمكدرا  ،مد زمد اجةاي ة و مبلغ ة

ر محدستب امننتدز تة یتدي پژویشت  ،تعتدا و تةتنتب

ر نظة گةفنه م شو .

 .4-2-2ر مجموع امنندز مقدال  ،صةفد امنندز پاج مقدله كه بن تةی امنندزا را بةاي ان آموخنه ارند ،رنظة گةفنه م شو .
 .0-2-2صةفد بةاي ة یدي پژویش كه به ور كدم ید مةحلهاي از آ  ،خدتمهیدفنه بدشد ،امنندز رنظة گةفنه م شتو ؛ ضتماد
امنندز ة یدی كه ر ورا

انشجوی اجةا شدهاند ،ر صور موافقت ید رضدیت اسند رایامتدي انت آموخنته ر

زمد اجةاي ة  ،لحدظ م شو .
 .6-2-2امنندز كند ید بةاي كند یدي علم مةتبط بد تخصص منقدض لحتدظ مت شتو كته پتس از انت آمتوخنگ و یتد بتد
مشدركت اسند رایامد ر ور انشجوی  ،مانشة شده بدشاد .بتةاي كنتد یتدی بتد موضتوعد مجموعت پةست یتد و
آزمو ید  ،ح المسدئ و نظدیة آ ید ،امنندزي ر نظة گةفنه نم شو .
 .7-2-2تعنن فيةست اننشدرا مور تأیند باند بد معدونت آیادهسدزا است.
 .0-2-2سقف امنندز ریدفن از جشاوارهید و مسدبقهیدي مور تأیند باند كه عاوا آ ید ر جدول پنوست ذكة نشده است ،بتة
اسدس مقةرا مصو باند  ،تعنن و ر امنندزیدي منقدضند لحدظ م شو .
 .3-2-2ر یف ماظورشده ر جدول پنوست بةاي «سدیة فعدلنتیدي علم  ،پژویش  ،فادورانته و فةیاگت » ،بتةاي متوار ي یمنتو
كسب جوایز معنبة بن الملل  ،یمكدري بد نيد یدي مل و اسندن

ر راسندي رشد و پنشتةفت كشتور و متوار نظنتة آ یتد ،ر

نظةگةفنه شده كه به لن عمومنت نداشن  ،ر جدول لحدظ نشده است .امنندز ایت ر یتف بتةاي منقدضت  ،بته پنشتايد بانتد
اسندن ذيربط و تأیند باند مل لحدظ م شو .
 .38-2-2امنندز یة فعدلنت پژویش  ،بهازاي یة سدل فدصل زمدن بن «تتدری
تدری انجد فعدلنت» ،ر ضةیب وسو ضة م شو .
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رخواستت» و «بنشتنا تتدری

انت آمتوخنگ و

 .33-2-2انشجوید سدل آخة ورهیتدي كدرشادست ارشتد و كنتةي حةفتهاي كته از مبتد بانتد بةگزیتده مت شتوند ،بتةاي
بيةهمادي از ای جدیزه ،الز است تد پن

از شةوع اولن سدل تحصنل پس از بةگزیدگ  ،ور تحصنل فعل را بتد

موفقنت به پدید بةسدناد.
 .32-3-2یة یك از بةگزیدگد  ،حداكثة تد و ننمسدل تحصنل پس از بةگزیدگ  ،فةصت ار از یك از مؤسسه یدي علم
پذیةش ریدفت كاد و ر غنة ای صور  ،بةگزیدگ وي لغو م شو .
مادۀ  .3فرايند اجرا

 .3-3رئنس باند ر یة سدل سيمن اسنفد ه از ای جدیزه را اعت م كاد.
 .2-3معدونت آیادهسدزا  ،سيمن مؤسسهیدي بةتة و زمد بادي فةاخوا  ،ثبتند  ،بةرس و اعت نندیج را اعت م كاد.
 .3-3مؤسسهیدي علم  ،اسدم

انشجوید بةگزیده ر سيمن مؤسسه را ر بدز زمدن مشخصشده ،به باند معةف م كااد.

 .4-3یة یك از منقدضند  ،ر بدزهیدي زمدن تعنن شده ،پةوند خو را ر سدمدن ا تعدت باند  ،تكمن و رخواست ختو را
بةاي بيةهمادي از ای تسينت  ،ر سدمدنه ثبت م نمدید.
 .0-3باند یدي نخبگد اسندن  ،پةوندهیدي منقدضند را بةرس و راسن آزمدی م كااد.
 .6-3معدونت آیادهسدزا  ،نننج نيدی بةگزیدگد بد معةف از مبد مؤسسهیدي علم را تعنن م كاد.
 .7-3كدرگةوه ،پس از ارزیدب و محدسب امنندز منقدضند  ،بةگزیدگد از مبد باند را تعنن م كاد.
 .0-3معدونت آیادهسدزا به بةگزیدگد ا تعرسدن م كاد كه حداكثة پاج مؤسس پذیةنده را (بهتةتنب اولویت) بةاي ا امت
تحصن  ،اننخد و به باند اعت كااد.
 .3-3معدونت آیادهسدزا  ،فيةست بةگزیدگد و مؤسسهیدي پذیةند مد نظة آند را به سدزمد ساج
 .38-3سدزمد ساج

معةف م كاد.

بةگزیدگد را به مؤسسهیدي پذیةنده معةف م كاد.

 .33-3مؤسسهیدي پذیةنده ،پس از مصدحبه بد منقدضند  ،نننج پذیةش مؤسسه را به سدزمد ساج

اعت م كااد.

 .32-3سدزمد ساج  ،نننج نيدی پذیةش را به باند و مؤسس پذیةنده اعت م كاد.
تبصره .چادننه ر یة مةحله از بةرس ید مشخص شو منقدض ا تعدت ختف واقع را بته بانتد ارائته كتة ه استت ،عتتوه بتة
محةومنت از ای جدیزه ،از سدیة تسينت و حمدیتیدي باند  ،محةو و عتد صتداقت وي بته مةاجتع ذيربتط ،اعتت
م شو و حق پ گنةي موضوع به صور حقوق ننز بةاي باند محفوظ خواید بو  .تشخنص مصد یق مةبتوط بته ایت
باد ،بة عيد معدونت آیادهسدزا است.

صفحه  4از 7

مادۀ  .4تفسير مفاد و نظارت

شة موار مسكو و تفسنة مفد ای شنوهندمه ،بتة عيتد معدونتت آیاتدهستدزا و تشتخنص و تصتمنمگنتةي ر متوار ي كته بته
تشخنص معدونت آیادهسدزا  ،موار خدص شتادخنه مت شتوند ،بتة عيتد شتوراي معدونتد بانتد ملت استت و الز استت معدونتت
آیادهسدزا

ر یة سدل،گزارش از اجةاي شنوهندمه را تينه و به شوراي مذكور ارائه كاد.

مادۀ  .5تصويب و اجرا

ای شنوهندمه مشنم بة یك مقدمه ،پاج مد ه و و تبصةه ر تدری  3330/32/38به تصتویب رئتنس بانتد ملت نخبگتد رستند و از
تدری تصویب جدیگزی شنوهندم قبل

ر ای خصوص م شو .
سورنا ستاری
معاون علمي و فناوری رئيس جمهوری
و رئيس بنياد ملي نخبگان
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جدول امتياز حاصل از فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي و فناورانه براي بهرهمندي از جايزة شهيد احدي

حداكثر امتياز

عنوان فعاليت

جهاني

دانشآموزي
(صرفاً يك المپياد كه بيشترين
امتياز را براي فرد دارد ،در نظر
گرفته ميشود).

المپيادهاي علمي

ملي

با معرفي وزارت علوم

دانشجويي

فعاليتهاي آموزشي

رتبههاي انفرادي
با معرفي

نقره

031

برنز

001

طال

01
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01
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01

اول

011
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05

سوم

51
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011
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05
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طال

051

رتبههاي گروهي (هر
نفر)

طال

05

نقره

51

برنز

31

آزمون سراسري ورود به دانشگاه از دورة تحصيلي متوسطه

( /2رتبه –)102

(صرفاً يك آزمون كه بيشترين امتياز را براي فرد دارد ،در نظر گرفته ميشود).

(تا صفر)

آزمونهاي جامع علوم پاية پزشكي  ،دندانپزشكي و داروسازي و آزمون پيشكارورزي پزشكي

رتبه × ( 221 – 21تا صفر)

ميانگين كل دورة كارشناسي

( - 00ميانگين كل) × 011
( - 00/5ميانگين كل) × 011

ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد يا دكتري حرفهاي (دانشآموختگي يا در حين تحصيل)
در نشريههاي بسيار معتبر
(از قبيل  Natureو )Science

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي با نماية معتبر بينالمللي

مقاالت

در نشريههاي داراي رتبة Q1
در نشريههاي داراي رتبة Q2

هر مقاله × 01 :ضريب جايگاه نويسنده

در نشريههاي داراي رتبة Q3

هر مقاله × 25 :ضريب جايگاه نويسنده

در نشريههاي داراي رتبة Q4

هر مقاله × 5 :ضريب جايگاه نويسنده

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي علمي  -ترويجي

هر مقاله × 5 :ضريب جايگاه نويسنده

مقالههاي ارائهشده به صورت سخنراني در همايشهاي معتبر علمي (داخلي و بينالمللي)
مقالههاي ارائهشده به صورت پوستر در همايشهاي معتبر علمي (داخلي و بينالمللي)

هر مقاله × 5 :ضريب جايگاه نويسنده

همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي مصوب مؤسسه

نگارش كتاب كامل علمي
كتابها

هر طرح × 51( :ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح) و مجموعاً 011

ساير انتشارات

اثر برگزيدة كتاب سال حوزه
ساير كتابهاي علمي

 × 01ضريب جايگاه نويسنده
 × 21ضريب جايگاه نويسنده

انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 × 25ضريب جايگاه نويسنده

ساير انتشارات

 × 5ضريب جايگاه نويسنده
كارشناسي و دكتري حرفهاي ، 31 :كارشناسي ارشد ، 01 :تخصص يا دكتري

دانشجويان نمونة كشوري

تخصصي 51 :و مجموعاً01 :
مستعد برتر

برگزيدگان هنري /ادبي /قرآني

سرآمد
دستياري آموزشي  ،فعاليتهاي علمي-اجرايي يا فناورانه در دانشگاه (با تأييد بنياد)
عضويت در هستههاي مسئلهمحور پژوهشي /فناورانه (طرح شهيد احمدي روشن)

صفحه  6از 7

 × 011ضريب جايگاه نويسنده
 × 011ضريب جايگاه نويسنده

نگارش فصل كتاب معتبر علمي
ترجمة كتاب كامل علمي

فرهنگي

هر مقاله × 31 :ضريب جايگاه نويسنده

هر مقاله × 01 :ضريب جايگاه نويسنده

انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

فعاليتهاي علمي-اجتماعي و

هر مقاله × 011 :ضريب جايگاه نويسنده
هر مقاله × 51 :ضريب جايگاه نويسنده

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي علمي  -پژوهشي

فعاليتهاي پژوهشي

51

011
(بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي)
051
( 05بهازاي هر نيمسال) و مجموعاٌ 05
هر سال  011و مجموع سالهاي مختلف 011
(بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و مدير طرح)

ادامة جدول امتياز حاصل از فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي و فناورانه براي بهرهمندي از جايزة شهيد احدي

حداكثر امتياز

عنوان فعاليت

دانشآموزي
جوان
دانشجويي و آزاد

خوارزمي

بينالمللي

محقق برگزيده
رازي

رتبه اول

 × 01سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 51سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 21سهم مشاركت

رتبه اول

 × 021سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 01سهم مشاركت

رتبه اول

 × 351سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 311سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 251سهم مشاركت

رتبه اول

351

رتبه دوم

311

رتبه سوم

251
021

محقق جوان

011

محقق دانشجو
رتبه اول
جوان

جشنوارههاي مورد تأييد بنياد ملي
فارابي (بخشهاي رقابتي)

بزرگسال

طرحهاي سامانهاي  ،طرحهاي علمي و دانشي

سلمان فارسي

و محققين

(نيروهاي مسلح)

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 01سهم مشاركت

رتبه اول

 × 351سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 311سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 251سهم مشاركت

رتبة اول

 × 021سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 01سهم مشاركت
 × 021سهم مشاركت

طرحهاي فناورانه (طرح برتر)
رتبة اول
طراحان كسب و كار دانشجويي

 × 021سهم مشاركت

 × 30سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 31سهم مشاركت

شيخ بهايي

رتبة سوم

 × 20سهم مشاركت

(فنآفريني)

رتبة اول

 × 30سهم مشاركت

طراحان كسب و كار آزاد

دانشآموزي
مسابقات بينالمللي روبوكاپ آزاد ايران

رتبة دوم

 × 31سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 20سهم مشاركت

رتبة اول

 × 35سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 25سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 05سهم مشاركت

رتبة اول

 × 01سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 51سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 01سهم مشاركت

مسابقة ملي فناوري نانو

رتبة دوم

01

(دانشجويي)

رتبة سوم

دانشجويي

رتبة اول

رتبههاي چهارم تا دهم
مسابقات مورد تأييد بنياد ملي
االمپياد دانشآموزي علوم و فناوري نانو

كامپيوتر
مجموعه رقابتهاي تخصصي فناورد
برق

مسابقة رياضي دانشجويي كشور

ساير فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي  ،فناورانه و فرهنگي (به تشخيص كارگروه)

صفحه  7از 7

21

طال

01

نقره

51

برنز

31

رتبة اول

20

رتبة دوم

21

رتبة سوم

00

رتبة اول

20

رتبة دوم

21

رتبة سوم

00

اول

011

دوم

51

سوم

25
011

صفحه  8از 7

