
دکتري تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی

وزارت علوم / 
تا صفر امتیازبهداشت تا صفر امتیازاز 200 تا صفر امتیازاز 150 از 150

کسانی که در گروه هاي ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و 
و در گروه هاي هنر و  علوم انسانی رتبۀ کمتر از 1000

کسب کرده اند زبان هاي خارجی رتبۀ کمتر از 300
وزارت علوم / 

بهداشت
تا صفر امتیاز- تا صفر امتیازاز 75 کسب کرده انداز 75 (بدون گرایش) کسانی که رتبۀ کمتر از 30

--کارشناسی ارشد

امتیاز امتیازا 15 امتیازا 10 جزء دانشگاه هاي برتر کشور به تشخیص بنیادا 5

با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

امتیاز- امتیازا 15 جزء دانشگاه هاي برتر کشور به تشخیص بنیادا 10
با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل-
امتیاز- امتیازا 15 جزء دانشگاه هاي برتر کشور به تشخیص بنیادا 10

با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل-

امتیاز-- جزء دانشگاه هاي برتر کشور به تشخیص بنیادا 15

-میانگین کل)-- لحاظ 50* (16/5 براي دانش آموختگان پژوهش محور ضریب 20
می شود

امتیاز (به ازاي هر سال) امتیاز (به ازاي هر سال)تا 100 امتیاز (به ازاي هر سال)تا 100 -تا 100

امتیاز امتیازتا 20 امتیازتا 30 -تا 40

امتیاز (هر مقاله)- امتیاز (هر مقاله)تا 40 تا 40

امتیاز (هر مقاله)- امتیاز (هر مقاله)تا 20 تا 20

امتیاز (هر مقالۀ کامل)- امتیاز (هر مقالۀ کامل)تا 10 تا 10

امتیاز(به ازاي هر طرح) امتیاز (به ازاي هر طرح)تا 20 امتیاز (به ازاي هر طرح)تا 50 تا 50

امتیاز طرح هاي سه سال اخیر دانش آموختگان 
کارشناسی، کارشناسی ارشد  و دانشجویان دکتري و 
پنج سال اخیر دانش آموختگان دکتري  براساس حجم 

طرح، تعداد نفرات و نقش فرد در انجام آن محاسبه 
می شود

امتیاز (به ازاي هر کتاب)- امتیاز (به ازاي هر کتاب)تا 100 تا 100

امتیاز (به ازاي هر فصل)- امتیاز (به ازاي هر فصل)تا 15 تا 15

امتیاز-اول امتیازتا 150 تا 150
-

امتیاز-دوم امتیازتا 100 -تا 100

امتیاز-سوم امتیازتا 75 تا 75
-

امتیاز0-اول -تا 200
امتیاز0-دوم -تا 150
امتیاز0-سوم -تا 100

امتیاز0-پزشکی حائزان رتبۀ اول تا پنجم300تا 100
امتیاز0-دندان پزشکی حائزان رتبۀ اول تا سوم200تا 100

امتیاز0-داروسازي حائزان رتبۀ اول تا سوم200تا 100

دانشجوي نمونۀ کشوري

-میانگین کل) 16/5) *50

فعالیت هاي نخبگانی براي تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی(دانش آموختگان برترِ فنّاور) جدول 2:

-میانگین کل) 16/5) *50

توضیحات

کارشناسی
(فقط یک آزمون)

کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)

آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی  (بدون گرایش) معادل رتبۀ 10
ارشد

فعالیت هاي نخبگانی
حداکثر امتیاز

-میانگین کل) 15/5) *25

فعالیت هاي 
علمی

ورود بدون آزمون دانشجویان 
استعدادهاي درخشان) ممتاز (

برگزیدة آزمون هاي 
ورود به دانشگاه

نگارش / ترجمۀ کتاب کامل علمی

میانگین کل دورة کارشناسی ارشد
دانشگاه محل تحصیل در دورة دکتري حرفه اي

فعالیت هاي پژوهشی

آزمون دانش نامۀ تخصصی

دانشگاه محل تحصیل در دورة کارشناسی

میانگین کل دورة کارشناسی

دانشگاه محل تحصیل در دورة کارشناسی ارشد

اخذ جایزه هاي تحصیلی بنیاد

میانگین کل دورة دکتري حرفه ايفعالیت هاي آموزشی

دانشگاه محل تحصیل در دورة دکتري تخصصی

میانگین کل دورة دکتري تخصصی

همکاري در اجراي طرح هاي پژوهشی مصوب 
مؤسسه

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

مقاله هاي منتشر شده در نشریه هاي علمی - 
پژوهشی

مقاله هاي منتشر شده در نشریه هاي با نمایۀ معتبر 
امتیاز مقاله هاي سه سال اخیر دانش آموختگان بین المللی

کارشناسی ارشد  و دانشجویان دکتري و پنج سال اخیر 
دانش آموختگان دکتري  براساس کیفیت مجله و ضرایب 

آیین نامۀ ارتقا محاسبه می شود.

کتاب باید غیر کمک درسی باشد ودر دورة 
دانش آموختگی منتشر شده باشد. امتیاز با توجه به 

محتواي کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین نامۀ 
امتیاز) ارتقا محاسبه می شود (حداکثر 200

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

نگارش / ترجمۀ فصل کتاب علمی
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دکتري تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی
امتیازاول امتیازتا 250 امتیازتا 200 تا 100
امتیازدوم امتیازتا 200 امتیازتا 150 تا 75
امتیازسوم امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 50
امتیازاول امتیازتا 250 امتیازتا 200 تا 100
امتیازدوم امتیازتا 200 امتیازتا 150 تا 75
امتیازسوم امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 50
امتیازطال امتیازتا 250 امتیازتا 150 تا 150
امتیازنقره امتیازتا 175 امتیازتا 125 تا 125
امتیازبرنز امتیازتا 125 امتیازتا 100 تا 100
امتیازطال امتیازتا 225 امتیازتا 125 تا 125
امتیازنقره امتیازتا 200 امتیازتا 100 تا 100
امتیازبرنز امتیازتا 175 امتیازتا 75 تا 75

امتیاز امتیازتا 200 امتیازتا 200 تا 200

امتیاز امتیازتا 150 امتیازتا 150 تا 150

امتیاز امتیازتا 50 امتیازتا 50 تا 50

امتیاز امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 100

امتیاز امتیازتا 30 امتیازتا 30 تا 30

امتیاز امتیازتا 50 امتیازتا 50 امتیازتا 50 ماه هر ماه 4 حداقل 3

امتیاز امتیازتا 20 امتیازتا 20 اولین دورة تشکیل شرکت عضو باشدتا 20

امتیاز امتیازتا 75 امتیازتا 75 امتیازتا 75 ماه هر ماه 6 حداقل 3

امتیاز امتیازتا 50 امتیازتا 50 براساس نوع سمت سازمانی و مدت تا 50
امتیاز فعالیت در این پست، هر ماه تا 5

امتیاز امتیازتا 70 امتیازتا 80 تا 90

امتیازاول امتیازتا 250 امتیازتا 250 تا 250
امتیازدوم امتیازتا 200 امتیازتا 200 تا 200
امتیازسوم امتیازتا 150 امتیازتا 150 تا 150
امتیازاول امتیازتا 150 امتیازتا 150 تا 150
امتیازدوم امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 100
امتیازسوم امتیازتا 75 امتیازتا 75 تا 75

امتیازرتبه اول امتیازتا 200 امتیازتا 200 تا 200
امتیازرتبه دوم امتیازتا 150 امتیازتا 150 تا 150
امتیازرتبه سوم امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 100
امتیازرتبه اول امتیازتا 150 امتیازتا 150 تا 150
امتیازرتبه دوم امتیازتا 125 امتیازتا 125 تا 125
امتیازرتبه سوم امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 100
امتیازرتبه اول امتیازتا 200 امتیازتا 200 تا 200
امتیازرتبه دوم امتیازتا 175 امتیازتا 175 تا 175
امتیازرتبه سوم امتیازتا 150 امتیازتا 150 تا 150

امتیاز امتیازتا 125 امتیازتا 125 تا 125
امتیاز امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 100
امتیاز امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 100
امتیاز امتیازتا 100 امتیازتا 100 تا 100
امتیاز امتیازتا 150 امتیازتا 150 تا 150

امتیاز(برحسب نوع عضویت) امتیاز(برحسب نوع عضویت)تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت)تا 5 تا 5

امتیاز (برحسب نوع عضویت) امتیاز (برحسب نوع عضویت)تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)تا 15 تا 15

امتیاز تا100تا 100تا 30

امتیاز 70تا 7030تا 30تا 20

120تا 12060تا 60-

وزارت بهداشت

آموزي
دانش 

بین المللی

دانشجویی

فعالیت هاي 
علمی

المپیاد علمی

جویی
دانش

وزارت علوم

شرکت

عضویت در هیئت مدیرة شرکت

عضو هیئت مؤسس شرکت

خوارزمی

-

-

-

براساس رتبۀ انفرادي

-
-
-
-
-
-

ادامۀ جدول 2
توضیحات امتیاز فعالیت هاي نخبگانی

اختراع هاي برگزیده

اختراع سطح 1

اختراع سطح 2

اختراع سطح 3

فعالیت هاي 
فنّاورانه

حسب نظر کارگروه و باتوجه به مقالۀ منتشر شده از 
آن

مدیرعامل شرکت

سمت سازمانی در شرکت

در 
رد 

ش ف
ز نق

ل ا
اص

ز ح
تیا

ف ام
سق

ت.
 اس

یاز
امت

75
ت 

شرک

امتیاز هر سه میلیارد ریال فروش 5

جهانی

ملی

فعالیت هاي 
فرهنگی و 
اجتماعی

عضویت در انجمن هاي علمی/ فرهنگی دانشجویی

عضویت در انجمن هاي علمی تخصصی

جشنوارة مورد تأیید

ثبت ژن در پایگاه هاي اطالعاتی معتبر

فارابی

بزرگسال

جوان

رازي
محقق برگزیده

محقق جوان
محقق دانشجو

شرکت  (محل کار)

فعالیت  در شرکت

سایر جشنواره ها و مسابقه ها

نقش فرد 
در شرکت

نشریه هاي پژوهشی و ترویجی داراي مجوز از 
دستگاه هاي ذي ربط

مستعد برتر ادبی، هنري و قرآنی
سرآمد  ادبی، هنري و قرآنی

امتیاز حداکثر 30

عضویت در هیئت مدیرة انجمن هاي علمی

عضویت در هیئت تحریریۀ نشریه هاي علمی

سردبیر نشریه    هاي علمی

برحسب میزان مشارکت

برحسب میزان مشارکت

انجمن هاي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط
نشریه هاي پژوهشی و ترویجی داراي مجوز از 

دستگاه هاي ذي ربط

-
-
-

حسب مقررات بنیاد

صرفاً بخش هاي رقابتی جشنوارة فارابی 

-
-

امتیاز به ازاي هر سه ماه فعالیت تمام وقت 10

حسب مقررات بنیاد
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