
تعالیباسمه

آموختگان فنّاوردانشمنديبهرهنامۀ شیوه
تخصصیۀنظام وظیفخدمت تسهیالت از 

مقدمه
آموختگـان  پشـتیبانی از دانـش  شناسـایی و  «نامـۀ  آیـین 4و 3هاي مواد به استناد تبصرهدر راستاي افزایش اثر بخشی خدمت سربازي و 

4از مـادة  »3- الـف «سـازي بنـد   اجرایـی به منظـور  و ،13/3/1394ب هیئت امناي بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ مصو، »برتر دانشگاهی
- دانـش دانشـگاهی و نیـز حمایـت از نهادهـاي فنّاورانـه،      آموختگـان برتـرِ  هاي نوآورانـۀ دانـش  پشتیبانی از فعالیتنامه و با هدف آیین

نظـام وظیفـۀ   خـدمت  تواننـد از تسـهیالت   می، ، در چارچوب قوانین و مقررات کشورنامهطبق شرایط این شیوه،فنّاوربرترِ آموختگان 
.مند شوندتخصصی بهره

تعاریف: 1مادة 
:شودمینامه رعایت ر در این شیوهبراي رعایت اختصار تعاریف زی

. منظور بنیاد ملّی نخبگان است:بنیاد. الف
.استبنیادریزي و نظارتمعاونت برنامهرمنظو:ریزيمعاونت برنامه. ب
.ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فنّاوري ریاست جمهوري استشرکتمرکزمنظور :مرکز. ج
هاي کسب و کـار داراي مجـوز از   دهندهشتاب،هاي راهبرديتوسعه فناوريمنظور ستادهاي :  و نوآورينهادهاي توسعه فنّاوري. د

هاي پژوهش صندوقرس و اوراق بهادار،گذاري جسورانه داراي مجوز از سازمان بوهاي سرمایهصندوق،دهی نوآوريمرکز شتاب
ـا و نهادهـاي سـرمایه گـذاري     ندوقهاي سرمایه گذاري خطرپذیر به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صو فناوري غیردولتی، شرکت ه

.استخطرپذیر
ـانِ دانـش هايو مؤسسههاشرکتهاي فعال در حوزة فنّاوري از جملهشرکتمنظور :شرکت. ه ـاي قـانون   مشـمول بنی حمایـت از  «مزای

و5/8/1389مصـوب مجلـس شـوراي اسـالمی در تـاریخ      » سازي نـوآوري و اختراعـات  بنیان و تجاريها و مؤسسات دانششرکت
ـاي معرفـی شـده از سـوي نهادهـاي      هاي خـالق و شـرکت  هاي علم و فنّاوري، شرکتهاي مستقر در مراکز رشد و پاركشرکت ه

.شود، استاز سوي مرکز تأیید میکه توسعۀ فنّاوري و نوآوري 

شناسایی و «نامۀ آیین4از مادة 3- هاي علمی، موضوع بند الفآموختگان مؤسسهمنظور هر یک از دانش:آموختۀ برتردانش. و
.است» آموختگان برتر دانشگاهیپشتیبانی از دانش



شرایط مشموالن: 2ةماد
بـه  هـا شـرکت در یکـی از  ارشد یـا دکتـري تخصصـی   کارشناسیکارشناسی،در هریک از مقاطع دانشگاهیۀآموختچنانچه دانش

.شودمند تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهرهاز مجاز استبا شرایط زیر ،باشدفعالیت مشغول 
» و فـوق تخصـص  پزشـکی تخصـص  بـالینی،  تخصـص «هـاي  دورهو نیـز » ايدکتري حرفه«هاي آموختگان دورهدانش: 1تبصرة 

و » کارشناسـی ارشـد  «آموختگـان دورة  موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب معادل با دانش
.شوندمحسوب می» تخصصیدکتري«دورة 

شرکتشرایط .الف
:، باید داراي شرایط زیر باشدمرکزبنا به بررسی و تأیید شرکت  

.داراي اظهارنامۀ مالیاتی باشد. 1-الف
.و خدمات خود را بر اساس اطالعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشدکاالها. 2-الف

فنّاورآموختۀ برترِشرایط دانش.ب
آموختگان برترِ دورة کارشناسیدانش. 1-ب

اي خـارج  آموختـۀ مؤسسـه  چنانچـه متقاضـی دانـش   . باشـد نگذشتهيویآموختگدانشخیتارازسالسهازشیب. 1- 1- ب
.یابدازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می

سـه مـاه مـدیرعامل آن    حـداقل  یا) شرکتمدیرةهیئتدورةاولینعضو(شرکتمؤسساعضايازیکی. 2-1-ب
.باشد

ر،یـ اخمـاه سهکمدستيبراوباشدمشغولتیفعالبهنظر،موردشرکتدروقتتمامصورتبهحاضرحالدر. 3- 1- ب
. باشدداشتهشرکتدریپرداختۀمیبۀسابق

.باشد1مذکور در جدول امتیازداراي. 4- 1- ب

تخصصیدکتريوارشدکارشناسیدورةبرترِآموختگاندانش.2- ب
اي خـارج  آموختـۀ مؤسسـه  چنانچـه متقاضـی دانـش   .باشـد نگذشتهيویآموختگدانشخیتارازسالسهازشیب. 1- 2- ب

.یابدازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می

ماهسه کمدستيبراوباشدمشغولتیفعالبه،نظرموردشرکتدروقتتمامصورتبهحاضرحالدر. 2- 2- ب
.باشدداشتهشرکتدریپرداختۀمیبۀسابقر،یاخ

.باشد1جدولمذکور درامتیازداراي. 3-2-ب
خـدمت شـروعِ تـاریخ ازقبلتاپرداختیبیمۀسابقۀباشد،وظیفهنظامخدمتدورةگذراندنحیندرفردچنانچه:2تبصرة

.شودمینظرگرفتهدروي



نیازحد نصاب امتیازهاي مورد : 1جدول 
مجموع امتیاز مورد نیازهاي فنّاورانهفعالیتآموختگیمقطع دانش

100کمدستامتیاز60کم دستکارشناسی
110کم دستامتیاز60کم دستارشدکارشناسی

120کم دستامتیاز60کم دستدکتري تخصصی

حـداقل امتیـازات حاصـل از    .اسـت 2هـاي نخبگـانیِ مـذکور در جـدول     ، فعالیـت 1مالك محاسـبۀ امتیازهـاي جـدول   :3تبصرة 
.شودهاي علمی صفر منظور میفعالیت

دانشجویان دورة دکتري تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتريِ خود با موفقیت دفـاع کـرده باشـند، نیـز مشـمول      :4تبصرة 
.آموختگانِ دورة دکتري کسب کنندرا مشابه دانش1جدول باید امتیاز و شوندنامه میمزایاي این شیوه

و هرگونه خروج از کشـور تنهـا بـا مجـوز بنیـاد      باشدداشته وظیفۀ تخصصی، فرد باید در ایران حضور در دورة خدمت نظام: 5تبصرة 
. نخبگان نیروهاي مسلح امکان پذیر است

بـه تحصـیل   )در دورة گذراندن رسـالۀ دکتـري  مگر(ظیفۀ تخصصی مجاز نیستندوخدمت نظامانجام مشموالن، همزمان با :6تبصرة 
، دیگـر تحصـیلیِ دورةوظیفۀ تخصصـی در  در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام.دناشتغال داشته باش

.مقطع جدید خواهد بودنامه برايشیوهبعد، منوط به احراز شرایط این دورةدر پایان این تسهیالتمندي از بهره
فراینـد وارد  را کسـب کـرده باشـد، پرونـدة او در     1جـدول  امتیـاز  مجمـوع  حداکثر ده درصـد کمتـر از   ،چنانچه متقاضی:7تبصره 

.بستگی دارد5موضوع مادة کارگروهارة اعطاي تسهیالت به وي، به نظرگیري نهایی دربشود و تصمیممی

هاشرکتسهمیۀ : 3ةماد

سـالیانه میلیارد ریال فروش سهبه ازاي هر یک تن و در بدو امر تواند می،2مادة »الف«هاي مشمول بند شرکتهر یک از 
یک تن ، )بر اساس فهرست بیمه(شاغلِ تمام وقت در شرکت کارشناسنفر پنجیا به ازاي هر ) براساس اظهارنامۀ مالیاتی(

.معرفی کند2مادة »ب«را با شرایط مذکور در بند دیگر 
شـود و صـرفاً بـراي همـان سـال قابـل       تعیین مـی ) شرکتو بر اساس سال مالیِ(سال سهمیۀ مذکور براي مدت یک: هتبصر

.استفاده است

تسهیالت: 4مادة 
اجـراي طرحـی پژوهشـی،    « و » دورة آموزش نظـامی « بر وظیفۀ خود را، مشتملمشموالن این جایزه با معرفی بنیاد، دورة خدمت نظام

.کنندپایان خدمت دریافت میطی وکارت، »آنفنّاورانه، فرهنگی یا مشابه



توانـد  بنیـاد مـی  .شـود مسـلح تعیـین مـی   هاي این بند بر اساس تشـخیص سـتادکلّ نیروهـاي   اجراي طرحو مکانموضوع:1تبصرة 
.نامه فیمابین را به ستاد کل نیروهاي مسلح پیشنهاد دهدها و مؤسسات مجاز براساس تفاهمشرکت

پـس از  تـراز وظیفـۀ سـایر مشـموالن هـم    وظیفۀ تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظـام زمان دورة خدمت نظام:2تبصرة 
.شوداست که براساس مدت زمان اجراي طرح تعیین مییگرهاي قانونی دکسر خدمت

در و پـس از طـی دورة آمـوزش نظـامی،     قبـل از دریافـت کـارت پایـان خـدمت     نامه مجازند این شیوهمشموالن :3تبصرة 
. به استخدام درآیندهاي غیر نظامیدستگاه

.پذیردستادکلّ نیروهاي مسلح صورت میمطابق مقررات حداقل وظیفۀ تخصصی، پرداخت حقوق دورة نظام:4تبصرة 

فرایند اجرا: 5مادة 
: فرایند اجراي این جایزه به شرح زیر است

.کندمعرفی میمرکزنامه، افراد متقاضی را به این شیوهمفادو مطابق مرکز یافته از سويبر اساس سهمیۀ تخصیصشرکت. الف
.کنداطالعاتی بنیاد بارگذاري میفرد متقاضی، اطالعات خود را در سامانۀ . ب
انـد بـه   کـرده حـد نصـاب مجمـوع امتیـاز را کسـب      درصد90افرادي کهتأیید اطالعات شرکت متقاضی از سوي مرکز، پس از. ج

. شوندعنوان برگزیدة اولیه انتخاب می
و محاسـبۀ  متقاضـی سـکونت / تحصـیل محـل به کمک بنیادهاي نخبگان اسـتانِ پس از راستی آزمایی اطالعات برگزیدگان اولیه . د

در غیـر  .شـود نهـایی انتخـاب مـی   برگزیـده بـه عنـوان   باشـد،  را احـراز کـرده  2امتیاز متقاضیان، چنانچـه متقاضـی شـرایط مـادة     
حوزةمدیرانازیکیریزي و نظارت یا معاون برنامهازمتشکل»کارگروه نظام وظیفۀ فنّاور«و در موارد خاص صورتاین

کـلّ ادارةةنماینـد ونخبگـانی هـاي فعالیـت نظـران صاحبازکم دو نفر دست،مرکزنمایندة،)کارگروهرئیس(ریزيبرنامهمعاونت
بـا تأییـد   کـارگروه ایـن حقیقـی اعضـاي .کنـد یمنییتعرایینهادگانیبرگزمتقاضیان،امتیازمحاسبۀوارزیابیازبعد،بنیادحراست

.شوندمنصوب میریزي معاون برنامهرئیس بنیاد برگزیده و با حکم 
مشـموالن را بـه   بنیـاد ، ریزيو تأیید معاونت برنامهبرگزیدگاناز سوي»آموختۀ برتردانشاطالعات فردي «تکمیل کاربرگ پس از . ه

.کندستاد کلّ نیروهاي مسلّح معرفی می
کـرده اسـت، از تمـامی تسـهیالت     از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعاتی را خـالف واقـع اظهـار   چنانچه در هر مرحله :1تبصرة 

.شودبه لحاظ حقوقی پیگیري میموضوعربط اعالم وهاي ذيشود و عدم صداقت وي به دستگاهبنیاد محروم می
در (بـار دیگـر   هاي نخبگـانی خـود یـک   تچنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقاي فعالی:2تبصرة 

هـاي  درخواسـت بارگـذاري  و، درخواست خود را در سامانه بارگذاري کند)آموختگیمحدودة دورة مجاز پس از دانش
.استوي  امکان پذیردرخواست زمان آخرین تنها پس از شش ماه از دیگر



متقاضـیان، تشـکیل   شـود و بررسـی پرونـدة علمـی     هاي فنّاورانه در مرکز انجـام مـی  ها و بررسی فعالیتدریافت درخواست:3تبصرة 
.برعهده داردریزي معاونت برنامهنامه را ي شیوهااي از اجرجلسه و تدوین گزارش دورهتنظیم صورتهاي کارگروه،جلسه

تفسیر مفاد و نظارت: 6مادة 
نامـه، بـر عهـدة    و شـیوه نامـه  نامه و نظارت بـر اجـراي صـحیح مفـاد آیـین     شیوهمسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِشرح مواد 

.و ارائه کندنامه را تهیه ریزي است و الزم است در هر سال،گزارشی از اجراي شیوهمعاونت برنامه
و تغییـر امتیـاز مصـادیق موجـود    نامه، مصادیق دیگر فعالیت نخبگانیریزي مجاز است در طول زمان اجراي شیوهمعاون برنامه:تبصره

.اعمال کند2در جدول با تأیید رئیس بنیاد را شناسایی و 

تصویب و اجرا: 7مادة
وبـه تصـویب رئـیس بنیـاد ملّـی نخبگـان رسـید        7/11/96در تـاریخ  تبصـره  شانزدهنامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت ماده و این شیوه

.الزم است1/12/96تاریخ از اجراي آن 



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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