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 تعالی باسمه
 

 علمی های جذب در مؤسسهتسهيالت از  دانشگاهی برترِآموختگان دانش مندیبهرهنامة  شيوه

 (آشتيانیدکترکاظمیجايزة ) 

 
 

 مقدمه

 «2 -ب»سهاز  بنه    اجرایهی بهه منوهو    و  «آموختگان برتر دانشگاهیپشتیبانی از دانششناسایی و »نامۀ آیین 4و  3 به استناد تبصرة مواد

د  « نلمهی  نضهو هیته   »برتهر  دو ة دكتهر  تصصصهی بهه ننهوان       نآموختگها  با ه ف كمك بهه جه ب دانهش   نامه و آیین 4از مادّة 

تسهيیت  جه ب د    تواننه  از  نامهه مهی  ایهن شهیوه  طبه  شهرای    دانشهگاهی   آموختگان برتر كشو ، دانش ها ها و پژوهشگاهدانشگاه

 من  شون .بيره آشتیانی، ما  نلمی مرحوم دكتر سعی  كاظمی، به پاس خ«آشتیانیدكتركاظمیجایزة »نلمی د  قالب ها  مؤسسه
 

 : تعاريف1مادّة 

 :شودنامه  نای  میر د  این شیوهتعا یف زی ،برا   نای  اختصا 

 منوو  بنیاد ملّی نصبگان اس .  الف. بنياد :

 منوو  وزا   نلوم، تحقیقا  و فنّاو   اس . . وزارت علوم:ب

 منوو  وزا   بي اش ، د مان و آموزش پزشكی اس . . وزارت بهداشت:ج

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

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

مصهوّب هیته  امنها  بنیهاد د  تها ی       « برتهر دانشهگاهی  آموختگهان  و پشتیبانی از دانهش نامۀ شناسایی آیین»منوو   نامه:.آيين  ه

 اس . 33/3/3334

  یز  و نوا   بنیاد اس . منوو  معاون  برنامه ريزی: و. معاونت برنامه

 نامه اس .آیین 4از مادّة « 2 -ب»نامه و مشمول بن   آموختگان موضوع آیینمنوو  هر یك از دانش :آموختة برتردانش. ز
 

 شرايط مشموالن: 2 ةمادّ

هها  تصصهو و    آموختگهان دو ه  دانهش نیهز  و تأیی  وزا   نلهوم/ وزا   بي اشه    مو د  آموختگان دو ة دكتر  تصصصی  دانش

جههایزة تواننهه  از برتههر مههیآموختههۀ  دانههشد صههو   احههراز شههرای  زیههر بههه ننههوان مههو د تأییهه  وزا   بي اشهه   فههوت تصصههو 

 شود: من  بيرهآشتیانی دكتركاظمی
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از تهها ی  ههها  نلمههی داخهه  كشههو  و بههیش از شههش سههال   آمههوختگی آنههان د  مؤسسههه الههف. بههیش از سههه سههال از تهها ی  دانههش 

 ها  نلمی خا ج از كشو  نگ شته باش . آموختگی آنان د  مؤسسه دانش

د  قیهاس بها سهایر متقاضهیان د  دو ة زمهانی       ا و بیشترین امتیهاز   3ج ول ها  نصبگانی من  ج د   فعالی امتیاز از  353كم  ب. دس 

 كسب كرده باشن . بر سی

-و تصهمیم  شهود  د  فراین  شناسایی وا د می ا كسب كرده باش ، « ب»ح اكثر ده د ص  كمتر از امتیاز بن   ،چنانچه متقاضی تبصره:

 بستگی دا د. 4موضوع مادّة  گیر  نيایی د با ة انطا  تسيیت  به و ، به نور اجماع كا گروهِ
 

 آَشتيانیدکترکاظمیجايزة  : تسهيالت3مادة 

 شون : من   از تسيیت  زیر بيرهمجازن   پس از برگزی ه ش ن، ، ح اكثر دو سالمشموالن این جایزه

)مطاب  مصهوبۀ هیته  نهالی جه ب انضها        كشو  ها  نلمی  نلمی د  مؤسسه اولوی ِ بر سی و پ یرش به ننوان نضو هیت  .3-3

 (33/7/3333ها و مراكز آموزش نالی د  تا ی   نلمی دانشگاه هیت 

 د  ب و و ود به مؤسسهمن   از  اتبۀ پژوهشی  بيره .3-2

 پ یرن ه گروه متبوع د  مؤسسۀ نلمی . انطا   اتبۀ تجيیزا  به3-3

 نامه آیین 4از مادّة  «4 –الف »مطاب  بن    فاهی -تسيیت  فرهنگید یاف   .3-4

نلمی، پس از جه ب د  مؤسسهۀ نلمهی و از     به منوو  تميی  شرای  اولیه برا  فعالی  پژوهشی  نضو هیت  «2-3» اتبۀ بن   :1تبصرة 

 شود.   طری  مؤسسۀ متبوع، انطا می

 شود.  پژوهشی  متبوع  فرد مشمول، به گروه انطا می به منوو  تميی  شرای  اولیه برا  تجيیز گروه آموزشی/ «3-3» اتبۀ بن   :2تبصرة 

ها  نلمهی مهو د تأییه  بنیهاد د آمه ه باشه ، د        نضوی  هیت  نلمی د  یكی از مؤسسه برتر قبتً بهآموختۀ چنانچه دانش :3تبصرة 

 من  شود.بيره« 4-3»و « 2-3»نامه، مجاز اس  صرفاً از مزایا  بن  م   زمان قانونی استفاده از تسيیت  این شیوه

 شود.از سو   ئیس بنیاد تعیین می هر سالبن  این مادّه  هر مبالغ مترتب بر :4تبصرة 
 

 : فرايند اجرا 4مادّة 

 . شناسايی دانش آموختگانِ برتر4-1

 این جایزه به شرح زیر اس :   مشمولبرتر  آموختگان  شناسایی دانشفراین  

 كن .انتم میاستفاده از این جایزه  ا سيمیۀ  د  هر سال  ئیس بنیادالف. 

 كن .با گ ا   می اطتنا  خود  ا د  سامانۀ اطتناتی بنیاد ،ها  زمانی تعیین ش ه از سو  بنیاد د  بازهفرد متقاضی، ب. 

كها گروه شناسهایی   »، متقاضهی  / سهكون  محه  تحصهی    اسهتانی   نصبگهان  بنیادهها   آزمایی اطتنها  بهه كمهك    پس از  استی. ج

نوهران   از صهاحب  وح اكثر سه تن ) ئیس كا گروه(  یز  یكی از م یران حوزة معاون  برنامه  از متشك «آموختگان برتر نشدا
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تأییه    انضا  این كها گروه بها   كن . امتیاز متقاضیان، برگزی گان نيایی  ا تعیین می، بع  از ا زیابی و محاسبۀ ها  نصبگانی فعالی 

  .نشو  یز  منصوب می و با حكم معاون برنامه برگزی ه  ئیس بنیاد

 كن . اطتع  سانی می ج ب د  مؤسسۀ نلمیاستفاده از تسيیت   به برگزی گان  بنیاد. د

چنانچه د  ههر مرحلهه از بر سهی مشهصو شهود متقاضهی       فرض بنیاد، صح  اطتنا  با گ ا   ش ه د  سامانه اس  و  :1تبصرة 

هها    شهود و نه م صه اق  و  بهه دسهتگاه      كرده اس ، از تمامی تسيیت  بنیاد محروم می اظيا ختف واقع   ا اطتناتی

 شود.  ب  انتم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیر  می ذ 

بها  دیگهر    ها  نصبگانی خود صرفاً یهك  چنانچه با د خواس  متقاضی موافق  نشود، متقاضی مجاز اس  با ا تقا  فعالی  :2تبصرة 

 د خواس  خود  ا د  سامانه با گ ا   كن .آموختگی(،  )و د  مح ودة دو ة مجاز پس از دانش

 آشتيانیدکترکاظمی. فرايند اعطای جايزة 4-2

 به شرح زیر اس :  جایزه فراین  انطا  

 كن .   منعق  مینامه برا  اجرا  مفاد این شیوهپ یرن ه  نلمی  ها  ا   ا با مؤسسه نامه د تفاهمبنیاالف. 

حساب نضهو هیته  نلمهی )یها      ، بنیاد انتبا   اتبۀ پژوهشی  ا بهبه ننوان نضو هیت  نلمید  مؤسسه آموخته  پس از ج ب دانشب. 

 كن . مؤسسۀ متبوع و ( وا یز می

، بهرا    سهی ه اسه   كه به تأیی  معاون پژوهشی  مؤسسۀ نلمی متبهوع   ،گزا ش نملكرد خود  اا   طو  دو ه بهنضو هیت  نلمی ج. 

 كن . بنیاد ا سال می

 ده . ها  بع   ا انجام می ها  دو ه ، پرداخ ها  نملكرد نضو هیت  نلمی پس از تأیی  گزا ش بنیادد. 

از  3چنانچه فرد به ننوان نضو هیت  نلمی پیمانی یا  سمی د  مؤسسه ج ب ش ه باش ، د  سال دوم جه ب )بها  نایه  تبصهرة     .    ه

 شود. (،  اتبۀ تجيیزا  طی دو مرحله به مؤسسۀ متبوع پرداخ  می3مادّة 

پ یرفتهه   (kضهریب  )وزا   بي اشه  مشمول تعي ا  قهانونی  چنانچه فرد به ننوان نضو هیت  نلمی طرح خ م  نوام وظیفه یا و. 

 ش ه باش ، انطا   اتبۀ تجيیزا  موكول به ج ب و  به ننوان نضو هیت  نلمی پیمانی خواه  بود.

كه بهه تأییه  معهاون پژوهشهی  مؤسسهۀ        ا آنكرد  گزا ش هزینه ،یك سال پس از د یاف  انتبا   اتبۀ تجيیزا نضو هیت  نلمی ز. 

 كن . برا  بنیاد ا سال می ، سی ه اس  نلمی متبوع

، بهرا  بنیهاد ا سهال    معاونه  پژوهشهی مؤسسهه     پهس از تأییه  ها  خود  ا  كام  فعالی  گزا ش نضو هیت  نلمید  پایان دو ه، . ح

 كن . می
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 : تفسير مفاد و نظارت5مادّة 

مهه، بهر نيه ة    نا شهیوه  و  نامهه  و نوا   بهر اجهرا  صهحیف مفهاد آیهین     نامه شرح مواد مسكو ، تفسیر مفاد، طراحی نوام اجرایی شیوه

 و ا ائه كن . نامه  ا تيیه  اس  و الزم اس  د  هر سال،گزا شی از اجرا  شیوه  یز  معاون  برنامه

ها  نصبگهانی و تغییهر امتیهاز مصهادی       نامه، مصادی  دیگر فعالی   یز  مجاز اس  د  طول زمان اجرا  شیوه معاون برنامه تبصره:

 نامه لحاظ شود. دائمی د  شیوه طو  انمال كن  تا د صو   نيایی ش ن، به 3موجود  ا شناسایی و د  ج ول 
 

 : تصويب و اجرا6 مادّة

 تها ی  تها   اجهرا  آن  تبصره بهه تصهویب  ئهیس بنیهاد مّلهی نصبگهان  سهی  و        هش مادّه و  ششنامه مشتم  بر یك مق مه، این شیوه

 شود.انمال می نامه شیوهو پس از آن اصتحا  الزم د   الزم اس  23/32/3331

 
 

 ستاریسورنا 

 معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور 

 و رئيس بنياد ملّی نخبگان
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از 150 تا صفر امتيازوزارت علوم / بهداشت
كساني كه در گروه هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني 
رتبة كمتر از 1000 و در گروه هاي هنر و زبان هاي خارجي رتبة كمتر از 

300 كسب كرده اند

كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده انداز 75 تا صفر امتيازوزارت علوم / بهداشت

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

كارشناسي ارشد
-

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

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل

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

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل

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

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل

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

براي دانش آموختگان پژوهش محور ضريب 20 لحاظ مي شود

-تا 100 امتياز(به ازاي هر سال)

80تا 120 امتياز
ا دانشجوي نمونة مقطع هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري 

تخصصي به ترتيب 80، 100 و 120 امتياز (حداكثر 180 امتياز)

تا 50 امتياز (هر مقاله)

 تا 30 امتياز(هر مقاله)

تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)

تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح)
متياز طرح هاي پنج سال اخير دانش آموختگان دكتري بر اساس  ضرايب 

آيين نامة ارتقا محاسبه مي شود. حداكثر امتياز  حاصل از همكاري در 
اجراي طرح پژوهشي 150 امتياز است.

تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب)

تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل)

تا 200 امتيازاختراع سطح 1

تا 150 امتيازاختراع سطح 2

تا 70 امتيازاختراع سطح 3

حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از آنتا 100 امتياز

به ازاي هر سالتا 75 امتياز

-تا 100 امتياز

-تا 150 امتياز

تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت)

تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)

به ازاي هر سال عضويت در انجمن هاي داراي مجوز از دستگاه هاي تا 100 امتياز
ذي ربط 20 امتياز.

نشريه هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط تا 50 امتياز

نشريه هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط تا 80 امتياز

حداكثر 30 امتياز
عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي

عضويت در هيئت مديرة انجمن هاي علمي

عضويت در هيئت تحريرية نشريه هاي علمي

سردبير نشريه    هاي علمي

اخذ جايزه هاي تحصيلي بنياد

دانشجوي نمونة كشوري

فعاليت هاي فرهنگي و 
اجتماعي

مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني

سرآمد  ادبي، هنري و قرآني

عضويت در انجمن هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي

 فعاليت هاي آموزشي

 فعاليت هاي فنّاورانه

مديرعامل شركت فناورانة داخلي

 فعاليت هاي پژوهشي

نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي

يميانگين كل دورة كارشناس

ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد

ميانگين كل دورة دكتري حرفه اي

ميانگين كل دورة دكتري تخصصي

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 مقاالت نشريات  250 امتياز و براي مقاالت مجامع 50 

است.

همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي مصوب مؤسسه

ي مقاله هاي منتشر شده در نشريه هاي علم- يپژوهش

مشاركت دست كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت

ثبت ژن در پايگاه هاي اطالعاتي معتبر

نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي

مقاله هاي منتشر شده در همايش هاي علمي معتبر(داخلي و 
بين المللي)

ية معتبر بين الملليمقاله هاي منتشر شده در نشريه هاي با نما

اختراع هاي برگزيده

كتاب بايد غير كمك درسي باشد ودر دورة دانش آموختگي منتشر شده 
باشد. امتياز با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب 

آيين نامة ارتقا محاسبه مي شود (حداكثر 200 امتياز)

جدول 1: فعاليت هاي نخبگانيِ دانش آموختگان برتر براي تسهيالت جذب در مؤسسه هاي علمي (ي آشتيانيجايزة دكتركاظم)

توضيحات فعاليت هاي نخبگاني

كارشناسي
(فقط يك آزمون)

حداكثر امتياز

برگزيدة آزمون هاي 
ورود به دانشگاه

كارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)

ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز 
(استعدادهاي درخشان)
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مشاركت دست كم 45 درصدتا 230 امتيازاول
مشاركت دست كم 45 درصدتا 200 امتيازدوم
مشاركت دست كم 45 درصدتا 150 امتيازسوم
مشاركت دست كم 45 درصدتا 100 امتيازاول
مشاركت دست كم 45 درصدتا 80 امتيازدوم
مشاركت دست كم 45 درصدتا 60 امتيازسوم

تا 180 امتيازرتبه اول
تا 150 امتيازرتبه دوم
تا 110 امتيازرتبه سوم
تا 100 امتيازرتبه اول
تا 80 امتيازرتبه دوم
تا 60 امتيازرتبه سوم
-تا 200 امتيازرتبه اول
-تا 150 امتيازرتبه دوم
-تا 100 امتيازرتبه سوم

-تا 100 امتياز
-تا 80 امتياز
براساس مقررات بنيادتا 100 امتياز

-تا 100 امتيازاول

-تا 80 امتيازدوم

-تا 60 امتيازسوم

-تا 150 امتيازاول
-تا 120 امتيازدوم
-تا 100 امتيازسوم

حائزان رتبة اول تا پنجم100تا 180 امتياز پزشكي
حائزان رتبة اول تا سوم100تا 150 امتيازدندان پزشكي

حائزان رتبة اول تا سوم100تا 150 امتيازداروسازي

حداكثر امتياز

ادامة جدول 1

توضيحاتفعاليت هاي نخبگاني

 خوارزمي

ين الملليب

دانشجويي

 آزمون هاي علوم 
پزشكي

برگزيدة آزمون هاي جامع 
پزشكي ، دندان پزشكي ، 
داروسازي و پيش كارورزي 

پزشكي

برگزيدة آزمون پذيرش دستيار 
پزشكي ، دندان پزشكي و 

داروسازي

آزمون دانش نامة تخصصي

المپياد علمي

جشنوارة مورد 
تأييد

 فارابي

ساير جشنواره ها و مسابقه ها

وزارت علوم

جويي
دانش

صرفاً بخش هاي رقابتي جشنوارة 
فارابي 

جوان

رازي
محقق برگزيده

محقق جوان
محقق دانشجو

بزرگسال

-تا 120 امتيازاول
-تا 100 امتيازدوم
-تا 80 امتيازسوم
تا 120 امتيازاول
تا 100 امتيازدوم
تا 80 امتيازسوم
-تا 100 امتيازطال
-تا 80 امتيازنقره
-تا 60 امتيازبرنز
-تا 60 امتيازطال
-تا 40 امتيازنقره
-تا 30 امتيازبرنز

براساس رتبة انفرادي

المپياد علمي

موزي
ش آ

دان
جهاني

ملي

وزارت علوم

وزارت بهداشت
جويي

دانش

www.saednews.com
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