
 

 بسمه تعایل

ی تخصیصآموختگان برتِر دانشگایه از تسمندی دانشنامة بهرهشیوه  هیالت ادامه تحصیل در دورۀ دکتر

 (جایزة شهید احدی)

 

 مقدمه

 

و به منظور « آموختگان برتِر دانشگایهشناسایی و پشتیبای  از دانش»نامۀ آیی    4و  3به استناد تبرصة مواد 

ۀ « 1-الف»سازی بند  یی اجرا
ّ
 آموختگان برتِر دورةنامه و با هدف تسهیل مسی  تحصییل دانش آیی    4از ماد

ی تخصیص، دانشکارشنایس ایط این شیوهآموختگانارشد در دورة دکیر توانند نامه یمبرتِر دانشگایه طبق شر

ی تخصیص در قالب  های ، به پاس توانمندی«احدی جایزة شهید »از تسهیالت ادامة تحصیل در دورة دکیر

 .مند شوندعلیم شهید احمدرضا احدی، بهره

 

ة
ّ
 : تعاریف1ماد

 

 نخبگان است
ی

 .الف. بنیاد: منظور بنیاد میل

 

اوری است
ّ
 .ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فن

 

 .ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشیک است

 

مصّوب هیئت امنای « برتر دانشگایهآموختگان نامۀ شناسایی و پشتیبای  از دانش آیی   »نامه: منظور .آیی   د 

 .است 13/3/1394بنیاد در تاری    خ 

 

اوری ه
ّ
که داخل یا خارج از کشور است . مؤسسة علیم: منظور هریک از مراکز آموزش عایل، پژوهش و فن

اوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت عل
ّ
وم، تحقیقات و فن

 رسیده باشد
ی

 .پزشیک؛ یا شورای عایل انقالب فرهنیک
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که بنا به مقررات وزارت کشور استو. مؤسسة پذیرنده: منظور هریک از مراکزآموزش عایل و پژوهش 

 به فعالیت مشغول است
ی

 .علوم، وزارت بهداشت، یا شورای عایل انقالب فرهنیک

 

 .ز. سازمان سنجش: منظور سازمان سنجش آموزش کشور است

 

ۀ « 1 -الف»آموختگان مشمول بند  آموختة برتر: منظور هر یک از دانشح. دانش
ّ
 .آیی   نامه است 4از ماد

 

ة 
ّ
ایط مشموالن2ماد  : شر

 

موختگان دورة ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نی   دانش آآموختگان دورة کارشنایسدانش

ی حرفه ایط زیر به عنوان دانشدکیر توانند آموختة برتر یمای مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شر

 :شوندمند از جایزة شهید احدی بهره

 

 آنان در مؤسسهالف. بیش از سه سال از تاری    خ دانش
ی

های علیم داخل کشور و بیش از شش سال آموختیک

 آنان در مؤسسهآموختاز تاری    خ دانش
ی

 .های علیم خارج از کشور نگذشته باشدیک

 

را کسب کرده و پس از قیاس با سایرین  1های نخبگای  مندرج در جدول امتیاز از فعالیت 230کم ب. دست

 به تأیید کار گروه شناسایی دانش
 .برتر رسیده باشندآموختگانو برریس کیف 

 

، حداکیر ده درصد  :1تبرصة را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی « ب»کمیر از امتیاز بند   چنانچه متقاض 

ة شود و تصمیموارد یم
ّ
ی نهایی دربارة اعطای تسهیالت به وی، به نظر اجماع کارگروِه موضوع ماد  4گی 

 دارد
ی

 .بستیک

ی حرفهدانشجویان دورة کارشنایس :2تبرصة  ا پایان های داخل کشور که حداکیر تای ( مؤسسهارشد )یادکیر

ی، دورة کارشنایس برند نی   در صورت ارشد را با موفقیت به پایان یمشهریور ماه سال پذیرش، در دورة دکیر

ط بند   .مند شوندتوانند از جایزة شهید احدی بهرهیم« ب»احراز شر

 

 : تسهیالت3مادة 
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ی تخصیص به مؤسسه های پذیرنده )از طریق مشموالن این جایزه برای پذیرِش بدون آزمون در دورة دکیر

 یم
 
 .شوندسازمان سنجش( معرف

 

های های دستگاهمندی وی از راتبهآموختة برتر، مانع بهرهاستفاده از این تسهیالت برای دانش :1تبرصة 

 .اجرایی نیست

 .شودهای پذیرنده، به عنوان مازاد بر ظرفیِت اصیل مؤسسه تلفر یمظرفیت مذکور در مؤسسه :2تبرصة 

 

 : فرایند اجرا4ادة م

 

ح زیر استآموختگاِن فرایند شناسایی دانش  :برتر مشمول این جایزه به شر

 

 .کندرئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعالم یم

 

، در بازه  تعیی   شده از سوی بنیاد، اطالعات خود را در سامانۀ اطالعایر بنیاد فرد متقاض 
های زمای 

 .کندیم بارگذاری

ِ محل تحصیل/ سکونت متقاض  آزمایی اطپس از راستر 
کارگروه »العات به کمک بنیادهای نخبگان استای 

ریزی )رئیس کارگروه( و متشکل از ییک از مدیران حوزة معاونت برنامه« برترآموختگانشناسایی دانش

، بعد از ارزیایی و نظران فعالیتکم سه تن از صاحبدست
محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان های نخبگای 

ریزی منصوب کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامهرا تعیی   یم

 .شوندیم

 

کند و آنان مجازند ریزی و نظارت، بنیاد به برگزیدگان نهایی اطالع رسای  یمپس از تأیید نهایی معاون برنامه

 .سسة پذیرنده را برای ادامة تحصیل انتخاب و به بنیاد اعالم کنندحداکیر پنج مؤ 

 

 برگزیدگان از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه
 
 یمسازمان سنجش پس از معرف

 
 .کندهای پذیرنده معرف

 .کندمؤسسة پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجه را به سازمان سنجش اعالم یم

 .کند را به بنیاد و مؤسسة پذیرنده اعالم یمسازمان سنجش، نتیجة نهایی 
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فرض بنیاد، صحت اطالعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از برریس  :1تبرصة 

شود و کرده است، از تمایم تسهیالت بنیاد محروم یممشخص شود متقاض  اطالعایر را خالف واقع اظهار 

ی یمهای ذیعدم صداقت وی به دستگاه  موضوع پیگی 
ر
 .شودربط اعالم و به لحاظ حقوف

برتر انتخاب نشود، متقاض  مجاز است با ارتقای آموختةعنوان دانشچنانچه متقاض  به :2تبرصة 

 یکفعالیت
ً
(، درخواست بار دیگر )و در محدودة دورة مجاز پس از دانشهای نخبگای  خود رصفا

ی
آموختیک

 .ندخود را در سامانه بارگذاری ک

 

های سال تحصییل بعد از برگزیده شدن، فرصت دارد در ییک از مؤسسهبرتر، تا دو نیمآموختة: دانش3تبرصة 

این  .شودصورت جایزة مذکور کان لم یکن تلفر یم علیم انتخایی پذیرش دریافت کند، در غی 

 

ة 
ّ
 : تفستر مفاد و نظارت5ماد

 

ح مواد مسکوت، تفسی  مفاد، طرایح نظام ا ِ شیوهشر و نامه نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیی   جرایی

نامه را تهیه ریزی است و الزم است در هر سال،گزاریسر از اجرای شیوهنامه، بر عهدة معاونت برنامهشیوه

 .کندو ارائه

خبگای  های ننامه، مصادیق دیگر فعالیتریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوهمعاون برنامه :تبرصه

طور دائیم اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به 1و تغیی  امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 

 .نامه لحاظ شوددر شیوه

 

 

ة 
ّ
 : تصویب و اجرا6ماد

 

 نخبگان رسید این شیوه
ی

ه و هشت تبرصه به تصویب رئیس بنیاد میل
ّ
نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش ماد

 .اری    خ تصویب الزم استو اجرای آن از ت

 

 

 1جدول 
 
 : امتیاز حاصل از فعالیت های نخبگان
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 فعالیت
 
 حداکتر امتیاز های نخبگان

یب  ض 

 
 
 اعتبار زمان

المپیاد 

 علیم

 آموزیدانش

 امتیاز باالترین 
ً
)رصفا

المپیاد در نظر گرفته 

 شود(یم

 جهای  

 تا200 طال

امتیاز با 

یب   25رص 

درصد از 

ابتدای هر 

دورة 

تحصییل، به 

طور سالیانه 

کاهش 

 25یابد و یم

درصد 

امتیاز، به 

طور دائیم 

 یم
ر
 ماند. باف

 تا150 نقره

 تا120 برنز

 
ی

 میل

 تا80 طال

 تا60 نقره

 تا50 برنز

 دانشجویی 

 )وزارت علوم/ وزارت بهداشت(

 تا200 اول

 تا150 دوم

 تا75 سوم

آزمون 

ورودی 

 هادانشگاه

 برگزیدة آزمون ورودی کارشنایس و کارشنایس ارشد پیوسته

 امتیاز یک آزمون در نظر گرفته یم
ً
 شود()رصفا

 (101)رتبه   

 )تا صفر(

 برگزیدة آزمون ورودی کارشنایس ارشد ناپیوسته

 امتیاز یک آزمون در نظر گرفته یم
ً
 شود()رصفا

 200(   Î 25 )رتبه

 )تا صفر(

های آزمون

 علوم پزشیک

پزشیک و پزشیک ، دامهای جامع پزشیک ، دندانبرگزیدة آزمون

 داروسازی )برای ده نفر اول(
امتیاز با  550(   Î 50 )رتبه

یب   25رص 

درصد از 

سال احراز 

موفقیت، به 

نه طور سالیا

کاهش 

 25یابد و یم

درصد 

امتیاز، به 

 550(   Î 50 )رتبه کارورزی پزشیک )برای ده نفر اول(برگزیدة آزمون پیش

جشنوارة 

 مورد تأیید
 آموزیدانش خوارزیم

 رتبه اول
سهم ×  70تا

 مشارکت

 رتبه دوم
سهم ×  50تا

 مشارکت

 رتبه سوم
سهم ×  30تا

 مشارکت
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دانشجویی و 

 آزاد

 رتبه اول
سهم ×  120تا

 مشارکت

طور دائیم 

 یم
ر
 ماند. باف

 رتبه دوم
سهم ×  100تا

 مشارکت

 رتبه سوم
سهم ×  80تا

 مشارکت

 الملیلبی   

 رتبه اول
سهم ×  350تا

 مشارکت

 رتبه دوم
سهم ×  300تا

 مشارکت

 رتبه سوم
سهم ×  250تا

 مشارکت

 فاران  

 جوان

 رتبه اول
سهم ×  120تا

 مشارکت

 رتبه دوم
سهم ×  100تا

 مشارکت

 رتبه سوم
سهم ×  80تا

 مشارکت

 بزرگسال

 رتبه اول
سهم ×  350تا

 مشارکت

 رتبه دوم
سهم ×  300تا

 مشارکت

 رتبه سوم
سهم ×  250تا

 مشارکت

 رازی
محقق 

 برگزیده
 رتبه اول

سهم ×  350تا

 مشارکت
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 رتبه دوم
سهم ×  300تا

 مشارکت

 رتبه سوم
سهم ×  250تا

 مشارکت

 محقق جوان
سهم ×  120تا

 مشارکت

 محقق دانشجو
سهم ×  100تا

 مشارکت

 
 
/ قرآن ی/ ادن 

 250تا مستعد برتر هت 

 
 
/ قرآن ی/ ادن 

 300تا  شآمد برتر هت 

  

 1ادامه جدول 

 فعالیت
 
  حداکتر امتیاز های نخبگان

 
یب اعتبار زمان  ض 

های فعالیت

اورانه
ّ
 فن

اورانة داخیل
ّ
کت فن  75تا  مدیرعامل شر

کیر ازای هر سال و حدا  به

 امتیاز 200

اع سطح   سهم مشارکت×  200تا 1اخیر

یب  درصد از  25امتیاز با رص 

سال احراز موفقیت، به طور 

 25یابد و سالیانه کاهش یم

درصد امتیاز، به طور دائیم 

 یم
ر
 ماند. باف

اع سطح   سهم مشارکت×  150تا 2اخیر

اع سطح   سهم مشارکت×  100تا 3اخیر

اع یا ژن دارای ثبت بی     سهم مشارکت×  100تا الملیلاخیر

های فعالیت

 آموزشر 

 300تا دانشجوی نمونة کشوری

 های تحصییل بنیاداخذ جایزه
امتیاز )به ازای هر  100تا 

 سال(

 100× میانگی   کل(  - 17) میانگی   کل دورةکارشنایس

 120× میانگی   کل(  - 17) میانگی   کل دورةکارشنایس ارشد
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ی حرفه  120× میانگی   کل(  - 17) ایمیانگی   کل دورة دکیر

های فعالیت

 پژوهشر 

یهمقاله های با های منتشر شده در نشر

 الملیلنمایة معتیی بی   
 )هر مقاله( 50تا 

 مقاله
ً
های پنج سال رصفا

و مرتبط با رشتة  اخی 

شود. آموخته لحاظ یمدانش

الملیل باید در های بی   مقاله

از  2Q و 1Q فهرست

حضور داشته  SJR نمایة

باشند و امتیاز بر اساس 

نامة ارتقای مرتبة اعضای آیی   

شود. علیم محاسبه یمهیئت

حداکیر امتیاز حاصل از 

یات  امتیاز و  100مقاالت نشر

 50برای مقاالت مجامع 

 امتیاز است. 

یهمقاله های علیم های منتشر شده در نشر

   پژوهشر 
 )هر مقاله( 30تا

ه در مجامع علیم های منتشر شدمقاله

 معتیی 

 الملیل()داخیل و بی   

 )هر مقالة کامل( 10تا 

 
های پژوهشر همکاری در اجرای طرح

 مصّوب مؤسسه

امتیاز )به ازای هر  50تا 

 طرح(

های سه سال اخی  امتیاز طرح

آموختگان دانش

ارشد براساس کارشنایس

حجم،زمان، تعداد نفرات 

کت کننده( در طرح و با )شر

ایب آیی    نامة توجه به رص 

شود. حداکیر ارتقا محاسبه یم

امتیاز حاصل از همکاری در 

 100اجرای طرح پژوهشر 

 امتیاز است. 

 به ت 100تا  های نخبگای  سایر فعالیت
ی

 شخیص بنیاد میل
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