باسمه تعالی
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برترِ فنّاور
از تسهيالت خدمت نظام وظيفة تخصصی

مقدمه

به استناد تبصرههای مواد  3و  4آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برترر دانشرگاهی» ،مصروب هیئر امنرای بنیراد م ری
نخبگان در تاریخ  ،3334/3/33و به منظور اجرایریسرازی بنر «الر  »3 -از مراد  4آیریننامره و برا هر

پشرتیبانی از عاالیر هرای

نوآورانۀ دانشآموختگان برترِ دانشگاهی و نیز حمای از نهادهای عناورانه ،دانشآموختگان برترِ عنراور ،طبر شررایا ایرن شریوهنامره
میتوانن از تسهیالت خ م نظام وظیفۀ تخصصی بهرهمن شون .
مادّة  :1تعاریف

برای رعای

اختصار تااری

زیر در این شیوهنامه رعای

میشود:

الف .بنياد :منظور بنیاد م ی نخبگان اس .
ب .معاونت برنامهریزی :منظور مااون

برنامهریزی و نظارت بنیاد اس .

ج .شرکت دانشبنيان :منظور هر یک از شرک ها و مؤسسههای دانشبنیانِ مشمول مزایای قانون «حمای از شررک هرا و مؤسسرات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات» مصوب مج س شورای اسالمی در تاریخ  3383/8/5اس .
د .دانشآموختة برتر :منظور هر یک از دانشآموختگان مؤسسههای ع می ،موضوع بن ال  3 -از مراد  4آیریننامرۀ «شناسرایی و
پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» اس .
ه .امور شرکتها :منظور امور شرک ها و مؤسسات دانش بنیان مااون ع می و عناوری ریاس جمهوری اس .
مادّة  :2شرایط مشموالن

چنانچه دانشآموختۀ دانشگاهی در هریک از مقاطع کارشناسی،کارشناسیارشر یرا دکترری تخصصری در یکری از شررک هرای
دانشبنیان به عاالی

مشغول باش  ،با شرایا زیر مجاز اس

از تسهیالت خ م

تبصرة  :1دانشآموختگان دورههای «دکتری حرعهای» و نیرز دورههرای «تخصر

نظام وظیفۀ تخصصی بهرهمن شود.
برالینی ،تخصر

پزشرکی و عرو تخصر »

موردتأیی وزارت به اش  ،درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب ماادل با دانشآموختگران دور «کارشناسری ارشر » و
دور «دکتری تخصصی» محسوب میشون .
صفحه  1از 7

الف .شرایط شرکت دانشبنيان

شرک

دانشبنیان بنا به بررسی و تأیی امور شرک ها ،بای دارای شرایا زیر باش :

ال  .3-دارای اظهارنامۀ مالیاتی باش .
ال  .2-کاالها و خ مات دانشبنیان خود را بر اساس اطالعات اظهارنامۀ مالیاتی به عروش رسان ه باش .
ب .شرایط دانشآموختة برترِ فنّاور
ب .1-دانشآموختگان برترِ دورة کارشناسی

ب .3-3-بیشاز سه سال از تاریخ دانشآموختگی وی نگذشته باشر  .چنانچره متقاضری دانرشآموخترۀ مؤسسرهای خرار
ازکشور باش این مه

به شش سال ارتقا مییاب .

ب .2-3-یکی از اعضای مؤسس شرک

دانش بنیان (عضو اولین دور هیئ

م یر شرک ) یا مر یرعام عا ری آن

باش .
ب .3-3-در حال حاضر به صورت تمام وق در شرک دانشبنیانِ مورد نظر ،به عاالی مشغول باشر و بررای دسر کر
ششماهِ اخیر ،سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرک داشته باش .
ب .4-3-دارای امتیاز مذکور در ج ول  3باش .
ب .2-دانشآموختگان برترِ دورة کارشناسیارشد و دکتری تخصصی

ب .3-2-بیشاز سه سال از تاریخ دانشآموختگی وی نگذشته باشر  .چنانچره متقاضری دانرشآموخترۀ مؤسسرهای خرار
ازکشور باش این مه

به شش سال ارتقا مییاب .

ب .2-2-در حال حاضر به صورت تمام وق در شرک دانشبنیانِ مورد نظر ،به عاالی مشغول باش و برای دس ک
ششماهِ اخیر ،سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرک

داشته باش .

ب .3-2-دارای امتیاز مذکور در ج ول  3باش .
تبصرة  :2چنانچه عرد در حین گذران ن دور خ م نظام وظیفه باش  ،سابقۀ بیمۀ پرداختی تا قب از تراریخ شرروعِ خر م
وی در نظرگرعته میشود.
جدول  :1حد نصاب امتيازهای مورد نياز
مقطع دانشآموختگی

فعاليتهای علمی

فعاليتهای فنّاورانه

مجموع امتياز مورد نياز

کارشناسی

دس ک  22امتیاز

دس ک  02امتیاز

دس ک 322

کارشناسیارش

دس ک  32امتیاز

دس ک  02امتیاز

دس ک 332

دکتری تخصصی

دس ک  42امتیاز

دس ک  02امتیاز

دس ک 322
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تبصرة  :3مالك محاسبۀ امتیازهای ج ول ،3عاالی های نخبگانیِ مذکور در ج ول  2اس .
تبصرة  :4دانشجویان دور دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موعقی

دعراع کررده باشرن  ،نیرز مشرمول

مزایای این شیوهنامه میشون و بای امتیاز ج ول  3را مشابه دانشآموختگانِ دور دکتری کسب کنن .
تبصرة  :5در دور خ م نظام وظیفۀ تخصصری ،عررد بایر در ایرران حضرور داشرته و مجراز نیسر مگرر در دور گذرانر ن رسرالۀ
دکتری ،به تحصی اشتغال داشته باش .
تبصرة  :6در صورت ادامه تحصی ِ عرد مشمول در حین خ م نظاموظیفۀ تخصصی در دور تحصی یِ دیگر ،بهررهمنر ی از مزایرای
این ماده در پایان دور با  ،منوط به احراز شرایا این شیوهنامه برای مقطع ج ی خواه بود.
تبصره  :7چنانچه متقاضی ،ح اکثر ده درصر کمترر از مجمروع امتیراز جر ول  3را کسرب کررده باشر  ،پرونر او در عراینر وارد
میشود و تصمی گیری نهایی دربار اعطای تسهیالت به وی ،به نظر اجماع کارگروه موضوع ماد  5بستگی دارد.
مادّة  :3سهمية شرکتهای دانشبنيان

هر یک از شرک های مشمول بن «ال » ماد  ،2میتوان در ب و امر یک تن و به ازای هر پنج می یارد ریال عروش سالیانه
( براساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر کارشناس شاغ ِ تمام وق

در شرک

(بر اساس عهرس

بیمه) ،یرک ترن

دیگر را با شرایا مذکور در بن «ب» ماد  2مارعی کن .
تبصره :سهمیۀ مذکور تا سق

در سال و برای م ت یکسال (و بر اساس سال مالیِ شرک ) تایین

ده نفر برای هر شرک

میشود و صرعاً برای همان سال قاب استفاده اس .

مادّة  :4تسهيالت

مشموالن این جایزه با مارعی بنیاد ،دور خ م نظاموظیفۀ خود را ،مشتم بر « دور آموزش نظرامی» و « اجررای طرحری پهوهشری،
عناورانه ،عرهنگی یا مشابهآن» ،طی وکارت پایان خ م دریاع میکنن .
تبصرة  :1موضوع و مکان اجرای طرحهای این بن بر اساس تشخی

ستادک نیروهای مس ح تایین میشود.

تبصرة  :2زمان دور خ م نظاموظیفۀ تخصصی ح اق برابر با نیمی از دور رسمی نظاموظیفۀ سایر مشرموالن هر ترراز اسر کره
براساس م ت زمان اجرای طرح تایین میشود.
تبصرة  :3مشموالن این شیوهنامه مجازن قبر از دریاعر

کرارت پایران خر م

و پرس از طری دور آمروزش نظرامی ،در

دستگاههای غیر نظامی به استخ ام درآین .
تبصرة  :4پرداخ حقو دور نظاموظیفۀ تخصصی ،مطاب مقررات ستادک نیروهای مس ح صورت میپذیرد.
صفحه  3از 7

مادّة  :5فرایند اجرا

عراین اجرای این جایزه به شرح زیر اس :
ال  .شرک

دانشبنیان بر اساس سهمیۀ تخصی

یاعته از سوی امور شرک ها و مطاب مفاد این شیوهنامره ،اعرراد متقاضری

را به امور شرک ها مارعی میکن .
ب .عرد متقاضی ،اطالعات خود را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاری میکن .
 .پس از راستیآزمایی اطالعات به کمک بنیادهای نخبگان اسرتانِ محر تحصری  /سرکون

متقاضری» ،کرارگروه نظرام

وظیفۀ عناور» متشک از یکی از مر یران حروز مااونر برنامرهریرزی (رئریس کرارگروه) ،نماینر امرور شررک هرا ،یکری از
صرراحبنظررران عاالیر هررای نخبگررانی و نماینر ادار کر حراسر

بنیرراد ،بار از ارزیررابی و محاسرربۀ امتیرراز متقاضرریان،

برگزی گان نهایی را تایین میکن  .اعضای این کارگروه با تأیی رئیس بنیاد برگزیر ه و برا حکر ماراون برنامرهریرزی
منصوب میشون .
د .پس از تکمی کاربرگ «اطالعات عردی دانشآموختۀ برتر» از سوی برگزی گان ،بنیاد مشموالن را به ستاد ک نیروهای
مس ح مارعی میکن .
تبصرة  :1عرض بنیاد ،صح

اطالعات بارگذاری ش ه در سامانه اس

متقاضی اطالعاتی را خال

و چنانچره در هرر مرح ره از بررسری مشرخ

واقع اظهارکرده اس  ،از تمامی تسهیالت بنیاد محروم میشود و عر م صر اق

شرود
وی

به دستگاههای ذیربا اعالم و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری میشود.
تبصرة  :2چنانچه با درخواس

متقاضی مواعق

نشود ،متقاضی مجاز اسر

برا ارتقرای عاالیر هرای نخبگرانی خرود صررعاً

یکبار دیگر (و در مح ود دور مجاز پس از دانشآموختگی) ،درخواس
تبصرة  :3دبیرخانۀ کارگروه در امور شرک ها تشکی میشود و وظیفۀ دریاع

خود را در سامانه بارگذاری کن .

درخواس ها ،بررسری پرونر متقاضریان،

تشکی ج سههای کارگروه ،تنظی صورتج سه و ت وین گزارش دورهای از اجرای شیوهنامه را برعه ه دارد.
مادّة  :6تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت ،تفسیر مفاد ،طراحی نظام اجراییِ شیوهنامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آییننامره و شریوهنامره ،برر
عه مااون

برنامهریزی اس

و الزم اس

تبصره :مااون برنامه ریزی مجاز اس

در هر سال،گزارشی از اجرای شیوهنامه را تهیه و ارائه کن .

در طول زمان اجرای شیوهنامه ،مصادی دیگر عاالی

نخبگانی و تغییر امتیاز مصادی

موجود را شناسایی و در ج ول  2اعمال کن تا درصورت نهایی ش ن ،بهطور دائمی در شیوهنامه لحاظ شود.

صفحه  4از 7

مادّة  :7تصویب و اجرا

این شیوهنامه مشتم بر یک مق مه ،هف ماده و شانزده تبصره به تصرویب رئریس بنیراد م ری نخبگران رسری و اجررای آن ترا
تاریخ  3330/32/23الزم اس و پس از آن اصالحات الزم در شیوهنامه اعمال میشود.

سورنا ستاری
معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور
و رئيس بنياد ملّی نخبگان
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ﺟﺪﻭﻝ :2ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ)ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮِ ﻓﻨّﺎﻭﺭ(
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ /

)ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ(

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ /

)ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ(
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

ﻣﻤﺘﺎﺯ ) ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ(

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺍﺯ  200ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺯ  150ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺯ  150ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 1000ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮ ﻭ

-

ﺍﺯ  75ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺯ  75ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

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

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

-

ﺍ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

-

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ

-

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ

-

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ

-

-

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ

-

-

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ،ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻭ
ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 300ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﺟﺰء ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/
ﺍ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺍ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

- 16/5) *50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

ﺍ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

- 16/5) *50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

ﺟﺰء ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ
ﺟﺰء ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺪﻝ

ﺍ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺟﺰء ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻨﻴﺎﺩ

- 16/5) *50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ

ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ ﺿﺮﻳﺐ  20ﻟﺤﺎﻅ

ﺍﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ(

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ(

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ(

-

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﺸﻮﺭﻱ

ﺗﺎ  20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  40ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

-

ﺗﺎ  40ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﺗﺎ  40ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

-

ﺗﺎ  20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﺗﺎ  20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ

-

ﺗﺎ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ(

ﺗﺎ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ(

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﺗﺎ  20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ(

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ(

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ(

ﻧﮕﺎﺭﺵ  /ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ

-

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺏ(

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺏ(

ﻧﮕﺎﺭﺵ  /ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺼﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻤﻲ

-

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ(

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ(

ﻳﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻤﺎ

ﻋﻠﻤﻲ

ﺍ  5ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

- 15/5) *25ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ(*ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ

ﻱﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺏ

ﻱﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ-ﻱﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻌﺘﺒﺮ)ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ/

ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ

ﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

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

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ
ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺍﻭﻝ

-

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

-

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

-

ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻭﻝ

-

0

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

-

0

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

-

0

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

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  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(
-

ﭘﺰﺷﻜﻲ

-

0

300ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ

-

0

200ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ

-

0

200ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺎﺋﺰﺍﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ
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ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺟﺪﻭﻝ 2
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ

ﺩﺍﻧ
ﺸ
ﺠﻮ
ﻳﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ
ﻋﻠﻤﻲ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﻋﻠﻤﻲ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  250ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  50ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﺍﻧ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 1

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 2

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﻄﺢ 3

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﻠﻲ

ﻧﻘﺮﻩ
ﺑﺮﻧﺰ

ﺛﺒﺖ ژﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ

ﺗﺎ 50

ﺗﺎ 50

ﺗﺎ 50

ﺣﺪﺍﻗﻞ  6ﻣﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﺠﻨﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ

ﺗﺎ 50

ﺗﺎ 50

ﺗﺎ 50

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ

ﺗﺎ 75

ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ

ﺍﺯ  50ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﺍﺯ  50ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﺍﺯ  50ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ

ﺍﺯ  60ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﺍﺯ  90ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﺍﺯ  120ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺏ

ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ
ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ
ﺟﻮﺍﻥ

ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ
ﺭﺍﺯﻱ

ﺁﻥ
ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ  10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺪﺍﻗﻞ  6ﻣﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ

ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ
ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺗﺎ  250ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  250ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  250ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

ﺗﺎ  175ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  175ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  175ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻮﺍﻥ
ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩ

ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺍﺩﺑﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ /ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺗﺎ  5ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﺗﺎ  5ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﺗﺎ  5ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﺗﺎ  15ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮﻳﺖ(

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ 100

ﺗﺎ100

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

70ﺗﺎ 30

70ﺗﺎ 30

-

120ﺗﺎ 60

120ﺗﺎ 60

ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺩﺑﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺍﺯ  50ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ  45ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻭﻝ

ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﺓ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ

-

ﺍﺯ  50ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﺗﺎ 75

ﻓﻨّﺎﻭﺭﺍﻧﻪ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ 75

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ

-

ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
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ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  175ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺳﻘﻒ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺩ

ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺩ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

-

ﺍﺯ  50ﺗﺎ ﺻﻔﺮ

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ )ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ(

ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ

ﺗﺎ  250ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  175ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  225ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺶﺁ

ﻧﻘﺮﻩ
ﺑﺮﻧﺰ
ﻃﻼ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  150ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  125ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﻮ
ﺯﻱ

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

ﺍﻭﻝ

ﺗﺎ  250ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  200ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺗﺎ  100ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺎ  75ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻃﻼ

ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ

ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

-

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  30ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ

