باسمه تعالی
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برترِ دانشگاهی از تسهيالت جذب در مؤسسههای علمی
(جایزة شهيد دکتر شهریاری)
مقدمه

به استناد تبصرة مواد  3و  4آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» و بهه منوهو اجرایهیسهاز بنه «ب ه »2
از مادّة  4آییننامه و با ه ف كمك به جذب دانشآموختگان برتهر دو ة دكتهر تصصصهی بهه ننهوان «نضهو هیته نلمهی» د
دانشگاهها و پژوهشگاهها كشو  ،دانشآموختگان برتر دانشگاهی طبق شرایط این شهیوهنامهه مهیتواننه از تسهيیت جهذب د
مؤسسهها نلمی بيرهمن شون .
مادّة  :1تعاریف

برا

نای

میشود:

اختصا  ،تعا یف زیر د این شیوهنامه نای

الف .بنياد :منوو بنیاد ملّی نصبگان اس .
ب .وزارت علوم :منوو وزا

نلوم ،تحقیقا و فنّاو

ج .وزارت بهداشت :منوو وزا

اس .

بي اش  ،د مان و آموزش پزشكی اس .

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

نلهوم ،تحقیقها و

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

ه .آیيننامه :منوو «آییننامۀ شناسایی و پشهتیبانی از دانهشآموختگهان برتهر دانشهگاهی» مصهوّب هیته امنها بنیهاد د تها ی
 3334/3/33اس .
و .معاونت آیندهسازان :منوو معاون آین هسازان بنیاد اس .
ز .کارگروه تخصصی جذب :به منوو بر سی تصصصی د خواس ها د یافتی ،كا گروه هایی د حوزه ها «فنهی و مين سهی»،
«نلوم پایه»« ،كشاو ز و دامپزشكی»« ،نلوم پزشكی»« ،نلوم انسانی» و «هنر» ذیل معاون آین ه سازان تشكیل میشود.
ح .دانشآموختة برتر :منوو هر یك از دانشآموختگان موضوع آییننامه و مشمول بن «ب ه  »2از مادّة  4آییننامه اس .
مادّة  :2شرایط مشموالن

دانشآموختگان دو ة دكتر تصصصی مو د تأیی وزا
فوق تصصو مو د تأیی وزا

بي اش د صو

نلوم /وزا

بي اش و نیز دانشآموختگهان دو ههها تصصهو و

احراز شرایط زیر به ننوان دانشآموختۀ برتر میتوانن از تسهيیت جهذب

د مؤسسهها نلمی بيرهمن شود:
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الف .بیش از سهه سهال از تها ی دانهش آمهوختگی آنهان د مؤسسهه هها نلمهی داخهل كشهو و بهیش از شهش سهال از تها ی
دانشآموختگی آنان د مؤسسهها نلمی خا ج از كشو نگذشته باش .
تبصره :بر مبنا مجوز هیت امنا بنیاد (ابتغیۀ شما ه /5/44334د مو ّخ  ،)3331/5/31ئیس بنیاد مجاز اس د شهرایط خها
و با توجه به سوابق آموزشی ،پژوهشی و فنّاو انۀ متقاضیان به پیشنياد كا گروه تصصصی جذب ،ميل زمهانی مهذكو د
این مادّه ا ح اكثر تا چيا سال برا دانشآموختگان برگزی ه بیشتر لحاظكن .
ب .دس كم  251امتیاز از فعالی ها نصبگانی منه ج د جه ول  3كسه كهرده باشه  .تصهمیمگیهر نيهایی د بها ة انطها
تسيیت به متقاضی با توجه به بر سی پرون ه و ممیز فعالی ها توسط كا گروه تصصصی موضوع مادّة  4صاد میشود.
مادة  :3تسهيالت جذب در مؤسسههای علمی

مشموالن این جایزه ،ح اكثر سهه سهال پهس از برگزیه ه شه ن ،بها معرفهی بنیهاد از اولویه ر بر سهی و پهذیرش بهه ننهوان نضهو
هیت نلمی د مؤسسهها نلمی كشو (مطابق ضوابط جذب هیا نلمهی مصهوب هیته نهالی جهذب انضها هیته نلمهی
دانشگاهها و مراكز آموزش نالی) برخو دا میگردن .
مادّة  : 4فرایند اجرا
 .4-1شناسایی دانش آموختگانِ برتر

فراین شناسایی دانشآموختگانبرتر مشمول این تسيیت به شرح زیر اس :
الف .ئیس بنیاد د هر سال سيمیۀ استفاده از این جایزه ا انتم میكن .
ب .فرد متقاضی ،د بازهها زمانی تعیین ش ه از سو بنیاد ،اطتنا خهود ا د سهامانۀ جهذب بنیهاد (بهه نشهانی)http://sina.bmn.ir :
با گذا

میكن .

ج .پس از تكمیل اطتنا توسط متقاضی ،سوابق متقاضهیان توسهط كها گروههها تصصصهی جهذب بر سهی و پهس از تعیهین
برگزی گان نيایی به آنيا اطتع سانی میگردد.
تبصرة  :1فرض بنیاد ،صح اطتنا با گذا

ش ه د سامانه اس و چنانچه د هر مرحله از بر سهی مشهصو شهود متقاضهی

اطتناتی ا ختف واقع اظيا كرده اس  ،از تمامی تسيیت بنیاد محروم میشود و ن م ص اق و بهه دسهتگاههها
ذ بط انتم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیر میشود.
تبصرة  :2چنانچه با د خواس متقاضی موافق نشود ،متقاضی مجاز اس با ا تقا فعالیه هها نصبگهانی خهود حه اقل پهس از
یكسال (و د مح ودة دو ة مجاز پس از دانشآموختگی) ،د خواس خود ا د سامانه با گذا
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كن .

مادّة  :5تفسير مفاد و نظارت

شرح موا د مسكو  ،تفسیر مفاد و طراحی نوام اجرایی و نوا

بر اجرا صحیح مفاد شیوهنامه ،بر ني ة معاون آینه ه سهازان

میباش و الزم اس معاون آین ه سازان د هر سال،گزا شی از اجرا شیوهنامه ا تيیه و ا ائهه كنه  .تشهصیو و تصهمیمگیهر
د موا د خا  ،بر ني ة شو ا معاونان بنیاد ملّی نصبگان اس .
مادّة  :6تصویب و اجرا

این شیوهنامه مشتمل بر یك مق مه ،شش مادّه و سه تبصره به تصهوی
بيرهمن

ئهیس بنیهاد ملّهی نصبگهان سهی و جهایگزین «شهیوهنامهۀ

دانشآموختگان برتر دانشگاهی از تسيیت جذب د مؤسسههها نلمهی (جهایزة دكتركهاظمی آشهتیانی)» (موضهوع

ابتغیۀ شما ة /4443م 34/مو ّخ  )3334/3/24میشود و از تا ی امضا الزم االجرا اس .

سورنا ستاری
معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور
و رئيس بنياد ملّی نخبگان
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جدول  :1فعاليتهای نخبگانیِ دانشآموختگان برتر برای تسهيالت جذب در مؤسسههای علمی
فعاليتهای نخبگانی
كا شناسی

توضيحات

حداکثر امتياز

كسانی كه د گروهها

*

(فقط یك آزمون)

وزا

نلوم  /بي اش

از  41تا صفر امتیاز

وزا

نلوم  /بي اش

از  41تا صفر امتیاز

یاضی و فیزیك ،نلوم

تجربی و نلوم انسانی تبۀ كمتر از  3111و د
گروهها هنر و زبانها خا جی تبۀ كمتر از
 311كس كردهان .

برگزیدة آزمونهای
ورود به دانشگاه

كا شناسی ا ش
(فقط یك آزمون)
و ود ب ون آزمون دانشجویان
ممتاز (استع ادها د خشان)

فعاليتهای آموزشی

كسانی كه تبۀ كمتر از ( 31ب ون گرایش) كس
كردهان .

معادل تبۀ ( 31ب ون گرایش)
كا شناسی ا ش

-

آزمون و ود به دانشگاه د مقطع
كا شناسی ا ش

میانگین كل دو ة كا شناسی

 - 31( *311میانگین كل)

با احتساب ضری همترازساز مع ل

میانگین كل دو ة كا شناسی ا ش

 - 31/5( *41میانگین كل)

با احتساب ضری همترازساز مع ل

میانگین كل دو ة دكتر حرفها

 - 31( *341میانگین كل)

با احتساب ضری همترازساز مع ل

میانگین كل دو ة دكتر تصصصی

 - 34( *41میانگین كل)

مقالهها منتشر ش ه د نشریهها با نمایۀ معتبر بینالمللی

تا  51امتیاز (هر مقاله)

مقالهها منتشر ش ه د نشریهها نلمی ه پژوهشی

تا  21امتیاز(هر مقاله)

برا دانشآموختگان پژوهش محو ضری

32

لحاظ میشود.
امتیاز مقاله ها پهن سهال اخیهر دانهشآموختگهان
دكتر

براساس ضرای

آیهیننامهۀ ا تقها محاسهبه

می شود .ح اكثر امتیاز حاصل از مقاال نشهریا
 251امتیهاز اسه  .مقالههههها بههین المللههی بایه د
فيرس

 3Qو  2Qاز نمایۀ  SJRحضو داشته باش .

مقاال منتشر ش ه د نشهریا نلمهی ه پژوهشهی
برا

شتهها نلوم انسانی لحاظ میگردد.

فعاليتهای پژوهشی
نگا ش  /ترجمۀ كتاب كامل نلمی(مصصو

شتهها نلوم

انسانی)
نگا ش  /ترجمۀ فصل كتاب نلمی(مصصو

تا  311امتیاز (به ازا هر كتاب)

كتاب بای غیر كمك د سی باش  .امتیاز با توجه
به محتوا كتاب و انتبا ناشر(توسط ناشر معتبر)

شتهها نلوم

انسانی)

و براساس ضرای آییننامۀ ا تقا محاسبه میشود
تا  35امتیاز (به ازا هر فصل)

(ح اكثر  211امتیاز)

* متقاضیانی كه دا ا م ال طت المپیاد دانشآموز هستن  ،معادل تبهها برتر كنكو سراسر د نور گرفته میشود.

صفحه  4از 4

