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 تعالی باسمه
 

 فنّاور برترِآموختگان دانش مندیبهرهنامة  شيوه

 تخصصی ةنظام وظيفخدمت تسهيالت از 

 

 
 مقدمه

ب هیئر  امنرای بنیراد م  ری     مصرو  ، «دانشرگاهی آموختگان برترر  شناسایی و پشتیبانی از دانش»نامۀ آیین 4و  3های مواد به استناد تبصره

هرای  پشرتیبانی از عاالیر   نامره و برا هر      آیرین  4از مراد     «3 -الر  »سرازی بنر    اجرایری به منظور و  ،33/3/3334نخبگان در تاریخ 

نامره  طبر  شررایا ایرن شریوه     ،عن راور برترِ آموختگان دانشدانشگاهی و نیز حمای  از نهادهای عن اورانه،  آموختگان برترِنوآورانۀ دانش

 من  شون .نظام وظیفۀ تخصصی بهرهخ م  توانن  از تسهیالت می

 : تعاریف1مادّة 

 :شودنامه رعای  میر در این شیوهبرای رعای  اختصار تااری  زی

 منظور بنیاد م  ی نخبگان اس .  :الف. بنياد

 اس . بنیاد ریزی و نظارت مااون  برنامه رمنظو ریزی: ب. معاونت برنامه

هرا و مؤسسرات   حمای  از شررک  »مزایای قانون  مشمول بنیانِدانش هایو مؤسسه هامنظور هر یک از شرک  :بنيان. شرکت دانشج

 اس . 5/8/3383مصو ب مج س شورای اسالمی در تاریخ « سازی نوآوری و اختراعاتبنیان و تجاریدانش

شناسرایی و  »نامرۀ  آیرین  4از مراد     3 -های ع می، موضوع بن  ال  آموختگان مؤسسهمنظور هر یک از دانش :آموختة برتر. دانشد

 اس .« آموختگان برتر دانشگاهیپشتیبانی از دانش

 اس . ریاس  جمهوری ها و مؤسسات دانش بنیان مااون  ع می و عن اوری منظور امور شرک  ها: . امور شرکته
 

 شرایط مشموالن: 2 ةمادّ

 هرای شررک  در یکری از   ارشر  یرا دکترری تخصصری     کارشناسیکارشناسی،در هریک از مقاطع  دانشگاهی ۀآموختچنانچه دانش

 .شود من  از تسهیالت خ م  نظام وظیفۀ تخصصی بهره مجاز اس با شرایا زیر  ،باش به عاالی  مشغول  بنیاندانش

« و عرو  تخصر    پزشرکی تخصر   برالینی،   تخصر  »هرای   دوره و نیرز « ای دکتری حرعه»های  آموختگان دوره دانش: 1تبصرة 

و « کارشناسری ارشر   »آموختگران دور    موردتأیی  وزارت به اش ، درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب ماادل با دانش

 شون . محسوب می« دکتری تخصصی»دور  
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 بنياندانششرکت شرایط  الف.
 ها، بای  دارای شرایا زیر باش : بنا به بررسی و تأیی  امور شرک بنیان  شرک  دانش

 . دارای اظهارنامۀ مالیاتی باش .3-ال 

 بنیان خود را بر اساس اطالعات اظهارنامۀ مالیاتی به عروش رسان ه باش .و خ مات دانش کاالها. 2-ال 
 

 فنّاور آموختة برترِشرایط دانش ب.
 آموختگان برترِ دورة کارشناسی . دانش1-ب

ای خرار    آموخترۀ مؤسسره   چنانچره متقاضری دانرش   . باشر   نگذشته یو یآموختگدانش خیتار از سال سه ازشیب. 3-3-ب

 یاب . ازکشور باش  این مه   به شش سال ارتقا می

 آن عا ری  مر یرعام   یا( شرک  م یر  هیئ  دور  اولین عضو) بنیان دانش شرک  مؤسس اعضای از یکی. 2-3-ب

 .باش 

 کر  دسر   یبررا  و باشر   مشغول  یعاال به نظر، مورد انِیبندانش شرک  در وق  تمام صورت به حاضر حال در. 3-3-ب

 .  باش  داشته شرک  در یپرداخت ۀمیب ۀسابق ر،یاخ ماهِشش

 باش . 3مذکور در ج ول  امتیاز دارای. 4-3-ب
 

 تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی دورة برترِ آموختگان دانش .2-ب

ای خرار    آموخترۀ مؤسسره   چنانچره متقاضری دانرش    .باشر   نگذشته یو یآموختگدانش خیتار از سال سه ازشیب. 3-2-ب

 یاب . ازکشور باش  این مه   به شش سال ارتقا می

 ک دس  یبرا و باش  مشغول  یعاال به ،نظر مورد انِیبندانش شرک  در وق  تمام صورت به حاضر حال در. 2-2-ب

  .باش  داشته شرک  در یپرداخت ۀمیب ۀسابق ر،یاخ ماهِشش

 .باش  3 ج ول مذکور در امتیاز دارای. 3-2-ب

 خر م    شرروعِ  تراریخ  از قب  تا پرداختی بیمۀ سابقۀ باش ، وظیفه نظام خ م  دور  گذران ن حین در عرد چنانچه :2 تبصرة

 .شود می نظرگرعته در وی

 : حد نصاب امتيازهای مورد نياز1جدول 

 مجموع امتياز مورد نياز های فنّاورانه فعاليت های علمی فعاليت آموختگی مقطع دانش

 322ک  دس  امتیاز 02ک   دس  امتیاز 22ک   دس  کارشناسی

 332ک   دس  امتیاز 02ک   دس  امتیاز 32ک   دس  ارش  کارشناسی

 322ک   دس  امتیاز 02ک   دس  امتیاز 42ک   دس  دکتری تخصصی
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 اس . 2های نخبگانیِ مذکور در ج ول  ، عاالی 3مالك محاسبۀ امتیازهای ج ول :3تبصرة 

دانشجویان دور  دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موعقی  دعراع کررده باشرن ، نیرز مشرمول       :4تبصرة 

 .آموختگانِ دور  دکتری کسب کنن  را مشابه دانش 3ج ول بای  امتیاز  و  شون نامه میمزایای این شیوه

در دور  گذرانر ن رسرالۀ    وظیفۀ تخصصری، عررد بایر  در ایرران حضرور داشرته و مجراز نیسر  مگرر          : در دور  خ م  نظام5تبصرة 

 به تحصی  اشتغال داشته باش . ،دکتری

منر ی از مزایرای    ، بهرره دیگر تحصی یِ دور در وظیفۀ تخصصی  در صورت ادامه تحصی ِ عرد مشمول در حین خ م  نظام :6تبصرة 

   مقطع ج ی  خواه  بود.  نامه برای با ، منوط به احراز شرایا این شیوه دور این ماد ه در پایان 

عراینر  وارد  را کسرب کررده باشر ، پرونر   او در      3جر ول  امتیراز  مجمروع  ح اکثر ده درصر  کمترر از    ،چنانچه متقاضی :7تبصره 

 بستگی دارد. 5موضوع ماد    گیری نهایی دربار  اعطای تسهیالت به وی، به نظر اجماع کارگروهشود و تصمی  می
 

 بنيانهای دانششرکتسهمية : 3 ةمادّ

 سالیانهمی یارد ریال عروش  پنجبه ازای هر یک تن و در ب و امر توان  می ،2ماد    «ال »های مشمول بن  شرک هر یک از 

یرک ترن   شاغ ِ تمام وق  در شرک  )بر اساس عهرس  بیمه(،  کارشناسیا به ازای هر ده نفر اساس اظهارنامۀ مالیاتی( بر )

 مارعی کن . 2ماد    «ب»را با شرایا مذکور در بن  دیگر 

تایین ( شرک  و بر اساس سال مالیِ)سال برای م ت یک ر برای هر شرک  در سال وفسق  ده ن تاسهمیۀ مذکور : هتبصر

 شود و صرعاً برای همان سال قاب  استفاده اس .می
 

 

 
 

 : تسهيالت4مادّة 

اجررای طرحری پهوهشری،    » و « دور  آموزش نظرامی » بر  وظیفۀ خود را، مشتم  مشموالن این جایزه با مارعی بنیاد، دور  خ م  نظام

 کنن . پایان خ م  دریاع  می طی وکارت، «آن عن اورانه، عرهنگی یا مشابه

 .شود مس ح تایین می های این بن  بر اساس تشخی  ستادک   نیروهایاجرای طرح و مکان موضوع :1تبصرة 

ترراز اسر  کره     وظیفۀ سایر مشرموالن هر    وظیفۀ تخصصی ح اق  برابر با نیمی از دور  رسمی نظام زمان دور  خ م  نظام :2تبصرة 

 شود. براساس م ت زمان اجرای طرح تایین می

در و پرس از طری دور  آمروزش نظرامی،      قبر  از دریاعر  کرارت پایران خر م      نامه مجازن   این شیوهمشموالن  :3تبصرة 

 . به استخ ام درآین  های غیر نظامی دستگاه

 پذیرد. وظیفۀ تخصصی، مطاب  مقررات ستادک   نیروهای مس ح صورت می پرداخ  حقو  دور  نظام :4تبصرة 
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 : فرایند اجرا5مادّة 

 عراین  اجرای این جایزه به شرح زیر اس : 

نامره، اعرراد متقاضری    این شیوه مفادها و مطاب  امور شرک  یاعته از سوی اساس سهمیۀ تخصی  بنیان بردانش شرک ال . 

 کن .ها مارعی می را به امور شرک 

 کن .بارگذاری میعرد متقاضی، اطالعات خود را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد ب. 

کرارگروه نظرام   « ،متقاضری  سرکون  / تحصری   محر   کمک بنیادهای نخبگان اسرتانِ آزمایی اطالعات به  راستیپس از  . 

 از ییکر  ،هرا  شررک   امرور  نماینر    ،(کرارگروه  رئریس ) ریرزی  برنامره  مااونر   حروز   مر یران  از یکی از متشک  «وظیفۀ عن اور

 متقاضرریان، امتیرراز محاسرربۀ و ارزیررابی از بارر  ،بنیرراد حراسرر  کرر   ادار   نماینرر  و نخبگررانی هررای عاالیرر  نظررران صرراحب

ریرزی   با تأیی  رئیس بنیاد برگزیر ه و برا حکر  ماراون برنامره      کارگروه این اعضای .کن یم نییتا را یینها  گانیبرگز

 شون . منصوب می

مشموالن را به ستاد ک   نیروهای  بنیاد، برگزی گان از سوی «آموختۀ برتر دانشاطالعات عردی »تکمی  کاربرگ پس از . د

 کن .مس  ح مارعی می

عرض بنیاد، صح  اطالعات بارگذاری ش ه در سامانه اس  و چنانچره در هرر مرح ره از بررسری مشرخ  شرود        :1تبصرة 

شود و عر م صر اق  وی    کرده اس ، از تمامی تسهیالت بنیاد محروم می اظهار متقاضی اطالعاتی را خال  واقع

 شود. به لحاظ حقوقی پیگیری می موضوع ربا اعالم و های ذی به دستگاه

هرای نخبگرانی خرود صررعاً      چنانچه با درخواس  متقاضی مواعق  نشود، متقاضی مجاز اسر  برا ارتقرای عاالیر      :2تبصرة 

 آموختگی(، درخواس  خود را در سامانه بارگذاری کن . مح ود  دور  مجاز پس از دانشبار دیگر )و در  یک

ها، بررسری پرونر   متقاضریان،     شود و وظیفۀ دریاع  درخواس  ها تشکی  می دبیرخانۀ کارگروه در امور شرک  :3تبصرة 

 عه ه دارد.نامه را بر وهی شیاای از اجر ج سه و ت وین گزارش دوره تنظی  صورت  های کارگروه، تشکی  ج سه
 

 : تفسير مفاد و نظارت6مادّة 

نامره، برر    و شریوه  نامره   نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیینشیوه شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ

 ارائه کن .و  نامه را تهیه  ریزی اس  و الزم اس  در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه عه   مااون  برنامه

و تغییر امتیاز مصادی   نامه، مصادی  دیگر عاالی  نخبگانی ریزی مجاز اس  در طول زمان اجرای شیوه مااون برنامه تبصره:

 نامه لحاظ شود. طور دائمی در شیوه اعمال کن  تا درصورت نهایی ش ن، به 2را شناسایی و در ج ول  موجود
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 : تصویب و اجرا7 مادّة

 ترا اجررای آن  تبصره به تصرویب رئریس بنیراد م  ری نخبگران رسری  و        شانزدهنامه مشتم  بر یک مق مه، هف  ماد ه و این شیوه

 شود.نامه اعمال می الزم اس  و پس از آن اصالحات الزم در شیوه 23/32/3330تاریخ 

 
 

 سورنا ستاری

 معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور 

 و رئيس بنياد ملّی نخبگان

 



���ه  6از   7

دكتري تخصصيكارشناسي ارشدكارشناسي

وزارت علوم / 
بهداشت

از 150 تا صفر امتيازاز 150 تا صفر امتيازاز 200 تا صفر امتياز
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

وزارت علوم / 
بهداشت

كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده انداز 75 تا صفر امتيازاز 75 تا صفر امتياز-

--كارشناسي ارشد

جزء دانشگاه هاي برتر كشور به تشخيص بنيادا 5 امتيازا 10 امتيازا 15 امتياز

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل

جزء دانشگاه هاي برتر كشور به تشخيص بنيادا 10 امتيازا 15 امتياز-

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل-

جزء دانشگاه هاي برتر كشور به تشخيص بنيادا 10 امتيازا 15 امتياز-

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل-

جزء دانشگاه هاي برتر كشور به تشخيص بنيادا 15 امتياز--

50* (16/5 -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)تا 100 امتياز (به ازاي هر سال)تا 100 امتياز (به ازاي هر سال)

- تا 40 امتيازتا 30 امتيازتا 20 امتياز

تا 40 امتياز (هر مقاله)تا 40 امتياز (هر مقاله)-

تا 20 امتياز (هر مقاله)تا 20 امتياز (هر مقاله)-

 تا 10 امتياز (هر مقالة كامل) تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)-

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

متياز طرح هاي سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي 
ارشد  و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير 

دانش آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين نامة ارتقا 
محاسبه مي شود

تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب)تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب)-

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

تا 150 امتيازتا 150 امتياز-اول
-

- تا 100 امتياز تا 100 امتياز-دوم

تا 75  امتيازتا 75  امتياز-سوم
-

-تا 200 امتياز0-اول
-تا 150 امتياز0-دوم
-تا 100 امتياز0-سوم

حائزان رتبة اول تا پنجم300تا 100 امتياز 0-پزشكي

حائزان رتبة اول تا سوم200تا 100 امتياز0-دندان پزشكي

حائزان رتبة اول تا سوم200تا 100 امتياز0-داروسازي

متياز مقاله هاي سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي 
ارشد  و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير 

دانش آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين نامة ارتقا 
محاسبه مي شود.

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)

 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

نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي

ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد

دانشگاه محل تحصيل در دورة دكتري حرفه اي

فعاليت هاي پژوهشي

آزمون دانش نامة تخصصي

دانشگاه محل تحصيل در دورة كارشناسي

يميانگين كل دورة كارشناس

دانشگاه محل تحصيل در دورة كارشناسي ارشد

اخذ جايزه هاي تحصيلي بنياد

ميانگين كل دورة دكتري حرفه ايفعاليت هاي آموزشي

دانشگاه محل تحصيل در دورة دكتري تخصصي

ميانگين كل دورة دكتري تخصصي

همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي مصوب مؤسسه

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

ي مقاله هاي منتشر شده در نشريه هاي علم- يپژوهش

ية معتبر مقاله هاي منتشر شده در نشريه هاي با نما
ين الملليب

دانشجوي نمونة كشوري

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

جدول 2: فعاليت هاي نخبگاني براي تسهيالت نظام وظيفة تخصصي(دانش آموختگان برترِ فنّاور)

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

توضيحات

كارشناسي
(فقط يك آزمون)

كارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)

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

فعاليت هاي نخبگاني
حداكثر امتياز

25* (15/5 -ميانگين كل)* سال هاي مجاز
مجموع سال ها/

فعاليت هاي 
علمي

ورود بدون آزمون دانشجويان 
ممتاز ( استعدادهاي درخشان)

برگزيدة آزمون هاي 
ورود به دانشگاه

نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي



���ه  7 از  7

دكتري تخصصيكارشناسي ارشدكارشناسي

ادامة جدول 2

توضيحات امتياز فعاليت هاي نخبگاني

فعاليت هاي 
علمي

-

المپياد علمي

جويي
دانش

وزارت علوم

تا 100 امتيازتا 200 امتيازتا 250 امتيازاول

تا 75 امتيازتا 150 امتيازتا 200 امتيازدوم

تا 50 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتيازسوم

تا 100 امتيازتا 200 امتيازتا 250 امتيازاول

تا 75  امتيازتا 150 امتيازتا 200 امتيازدوم

تا 50 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتيازسوم

جهاني

فعاليت هاي 
علمي

-

-

-

براساس رتبة انفرادي

-

المپياد علمي

جويي
دانش

وزارت علوم

وزارت بهداشت

موزي
ش آ

دان

تا 150 امتيازتا 150 امتيازتا 250 امتيازطال
تا 125 امتيازتا 125 امتيازتا 175 امتيازنقره
تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 125 امتيازبرنز
تا 125 امتيازتا 125 امتيازتا 225 امتيازطال
تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 200 امتيازنقره
تا 75  امتيازتا 75  امتيازتا 175 امتيازبرنز

تا 200 امتيازتا 200 امتيازتا 200 امتياز

تا 150 امتيازتا 150 امتيازتا 150 امتياز

تا 80 امتيازتا 80 امتيازتا 80 امتياز

تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتياز

از 50 تا صفراز 50 تا صفراز 50 تا صفر

حداقل 6 ماه و همجنان عضو باشدتا 50تا 50تا 50

اولين دورة تشكيل شركت عضو باشدتا 50تا 50تا 50

حداقل 6 ماه و همچنان مديرعامل باشدتا 75تا 75تا 75

براساس نوع سمت سازماني و تاريخ شروع از 50 تا صفراز 50 تا صفراز 50 تا صفر
به فعاليت در اين پست

از 120 تا صفراز 90 تا صفراز 60 تا صفر
تا 250 امتيازتا 250 امتيازتا 250 امتيازاول

تا 200 امتيازتا 200 امتيازتا 200 امتيازدوم

تا 150 امتيازتا 150 امتيازتا 150 امتيازسوم

تا 150 امتيازتا 150 امتيازتا 150 امتيازاول

تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتيازدوم

تا 75 امتيازتا 75 امتيازتا 75 امتيازسوم

تا 200 امتيازتا 200 امتيازتا 200 امتيازرتبه اول

تا 150 امتيازتا 150 امتيازتا 150 امتيازرتبه دوم

تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتيازرتبه سوم

تا 150 امتيازتا 150 امتيازتا 150 امتيازرتبه اول

تا 125 امتيازتا 125 امتيازتا 125 امتيازرتبه دوم

تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتيازرتبه سوم

تا 200 امتيازتا 200 امتيازتا 200 امتيازرتبه اول

 تا 175 امتياز تا 175 امتياز تا 175 امتيازرتبه دوم

تا 150 امتيازتا 150 امتيازتا 150 امتيازرتبه سوم

تا 125 امتيازتا 125 امتيازتا 125 امتياز

تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتياز
تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتياز
تا 100 امتيازتا 100 امتيازتا 100 امتياز

تا 150 امتيازتا 150 امتيازتا 150 امتياز

تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت)تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت)تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت)

تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)

تا100تا 100تا 30 امتياز

70تا 7030تا 30 تا 20 امتياز

120تا 12060تا 60-

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

مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني

سرآمد  ادبي، هنري و قرآني

-

-

حداكثر 30 امتياز

عضويت در هيئت مديرة انجمن هاي علمي

عضويت در هيئت تحريرية نشريه هاي علمي

سردبير نشريه    هاي علمي

فعاليت هاي 
فرهنگي و 
اجتماعي

عضويت در انجمن هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي

عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي

جشنوارة مورد تأييد

ثبت ژن در پايگاه هاي اطالعاتي معتبر

 فارابي

بزرگسال

جوان

رازي

محقق برگزيده

محقق جوان

محقق دانشجو

شركت دانش بنيان

شركت دانش بنيان (محل كار)

فعاليت تمام وقت در شركت دانش بنيان

ساير جشنواره ها و مسابقه ها

مشاركت دست كم 45 درصد

مشاركت دست كم 45 درصد

مشاركت دست كم 45 درصد

مشاركت دست كم 45 درصد

-

-

-

حسب مقررات بنياد

مشاركت دست كم 45 درصد

مشاركت دست كم 45 درصد

صرفاً بخش هاي رقابتي جشنوارة فارابي 

-

-

به ازاي هر شش ماه فعاليت 15 امتياز

نقش فرد 
در شركت

عضويت در هيئت مديرة شركت دانش بنيان

عضو هيئت مؤسس شركت دانش بنيان

مشاركت دست كم 45 درصد و برحسب ميزان 
مشاركت

مشاركت دست كم 45 درصد و برحسب ميزان 
مشاركت

مشاركت دست كم 45 درصد و برحسب ميزان 
مشاركت

اختراع هاي برگزيده

اختراع سطح 1

اختراع سطح 2

اختراع سطح 3

فعاليت هاي 
فنّاورانه

حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از 
آن

مديرعامل شركت دانش بنيان

رد سمت سازماني در شركت
ش ف

 نق
 از

صل
حا

از 
متي

ف ا
سق

ت.
اس

از 
متي

7 ا
5 

ت
رك

 ش
در

هر پنج ميليارد ريال فروش 10 امتياز

جهاني

ملي

 خوارزمي

ين الملليب

دانشجويي

فعاليت هاي 
علمي

-
-
-
-
-
-

المپياد علمي

موزي
ش آ

دان
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