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 یسمه تعال اب
 

 

 خدمت نظام وظیفة تخصصیاز تسهیالت  آموختگان برترمندی دانشنامة بهره وهیش

 (صیاد شیرازید یشه طرح)

 
 مقدمه

ئا   یی مصاو   «دانشاگای   برتار  آموختگاا  دانا   از پشاتیبان   و شناساای   نامۀآیین» 4 مادة 2تبصرة  و 3 مادة تبصرة استناد به

بار اساا     و ناماۀ ماورور  آیاین  4 ةمااد  از« 3ا  الف» بند سازیاجرای  منظور به و 33/3/3334در تاریخ  نخبگا    اد ملیبن یامنا

ۀ شامارة  یا برتر و پژویشگرا  )موضاو  ابال   یبه نخبگا  ، استعدادیا یالت و خدمات ادارینحوة ارائه تسه ی دستورعمل اجرا

ساههبد علا  اایاد    د یاد شاه یا داشا     ه گرامبره  نامهوهیش نیا مسلح(، یرویایستاد رل ن 1/2/3335/  مورخ 4/م/2/31/501

نظاام وییااۀ   خادم  مداد    اساتاادة بهیناه از صراا      یاد   با ،شده یگوار نام «ایاد شیرازی دیشه طرح»، با عنوا  شیرازی

از یا  ساو و تساهیل شارای       یاای مختلاف رشاور    برای حل مسائل دساتگاه  ،داخل و خارج از رشوربرگزیدگا  دانشگای  

 .ن شده اس یتدوخدم  آنا  از سوی دیگر، 

 

 فیتعار :1ةماد

 شود:  یا م رامل آ  ییا ن عبارتیگزیر، جایز یاختصار ییا نامه، عنوا  وهین شیدر ا

 ؛«نخبگا   مل ادیبن» یجا به «بنیاد» الف.
 

 ؛«مسلح یرویایستاد رل ن» یجا به« مسلح یروهاین»  .
 

 ؛«ادیبن سازا  ندهیآ معاو » یجا به «سازان ندهیآمعاون »و  «ادیبن سازا  ندهیآ معاون » یجا به «سازان ندهیآمعاونت » .ج
 

 ؛«معاون  علم  و صناوری ریاس  جمهوری و صناوری الملل  علمتعامالت بینمررز » یجا به «المللبینتعامالت مرکز » .د
 

بنیاا  معاونا  علما  و صنااوری ریاسا        یاا و مسسساات دانا     مررز شارر  »جای  به «بنیانهای دانششرکت مرکز» . یا

 ؛«جمهوری
 

ناماه   شایوه  ایان  1ماادة   4-1ره ترریب آ ، در بند  «هتسهیالت نظام وییاشناسای  مشموال  رارگروه » یجا به« کارگروه» .و

 ؛مشخص شده اس 
 

 خیتاار  در ادیا بن یامناا  ئا  یی  مصاو  «دانشاگای   برتر آموختگا دان  از پشتیبان  و شناسای  نامۀآیین» یجا به «نامهیینآ» .ز

 ؛33/3/3334
 

 مادار   ااح   ره رشور از خارج ای داخل  یصناور و پژوی  ،  عال آموزش مرارز از  ی یر یجا به «یعلم مؤسسة» .ح

  عاال  یشاورا  ایا  و  ، درماا  و آماوزش پزشا     بهداش  وزارت ، یدات و صناوری، تحد علوم وزارتد یی، به تأآ  اادرة

 ؛باشدده یرس  صرینگ اندال 
 

 یا حرصاه  یارشاد ، درتار    ، رارشناس  رارشناس  لیتحص ییا دوره آموختگا دان  از  ی یر یجا به «آموختهدانش» .ط

 ؛ علم ییا مسسسهیای علوم پزش    رشته یای تخصص و صوق تخصص و نیز دوره  تخصص یو درتر
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معاونا  علما  و صنااوری ریاسا       یای رایباردی صناوری ۀستادیای توسعجای  به «و نوآوری  نهادهای توسعه فناوری» .ی

صنااوری ریاسا    اونا  علما  و   مع دیا  ناوآوری  وراار دارای مواوز از مرراز شاتا      یای رسبدینده، شتا  جمهوری

یاای پاژوی  و   ، ااندوق  گواری جسورانه دارای مووز از سازما  باور  و اوراق بهاادار  یای سرمایه، اندوقجمهوری

یاا و نهادیاای   ییاد انومان اانا  رارصرماای  ااندوق     أگاواری خررپاویر باه ت    یاای سارمایه  ، شارر   صناوری  یردولت 

 ؛گواری خررپویر سرمایه
 

بنیاا    یاای دانا   یاا و مسسساه  شارر   ،از جملاه )یای صعال در حوزة صناوری  شرر جای یر ی  از  به« فناور شرکت» . 

مصاو  مولا    « سازی نوآوری و اختراعاات بنیا  و توارییا و مسسسات دان حمای  از شرر »مشمول مزایای قانو  

یاای خاالق    ، شرر  ی علم و صناورییا یای مستدر در مرارز رشد و پار  و شرر  1/3/3333شورای اسالم  در تاریخ 

دارای راه   بنیاا  یای دانا  شرر  مررزتأیید  مورد (شده از سوی نهادیای توسعۀ صناوری و نوآوری یای معرص  و شرر 

 باشد.و ارائه ررده راالیا و خدمات خود را بر اسا  اطالعات ایهارنامۀ مالیات  به صروش رسانده و  ایهارنامۀ مالیات  باشد

 

 دگانینحوة انتخاب برگز :2 ةماد
 

 :شوند برگزیده م  ،گانۀ زیر سه یاز بندیا   ی  یدر اورت احراز شرا، نامه این شیوه از تسهیالت مندی ، برای بهرهمتداضیا 
 

 

 آموختگان فناور . دانش2-1
 

 

)عضو اولین دورة ییئ  مدیرة شرر ( یا حداقل ساه مااه مادیرعامل     ی   از اعضای مسس  ی  شرر  صناور   رهمتداضیان

مااه  اخیار،   رم سهبرای دس  رهبه صعالی  باشد  وق  در شرر  مورد نظر، مشغول در حال حاضر به اورت تمامآ  باشد و یا 

 :باشند  زیر یدارای شرابر اسا  آخرین مدر  تحصیل ، و سابدۀ بیمۀ پرداخت  در شرر  داشته 

شاده در   دهیا برگز ییاا  اختارا  »مرباوط باه    یازیایامت مومو  از ازیامت 00رم  دس ره  آموختۀ دورة رارشناس  . دان 2-3-3

از از موماو   یا امت 30رام   در موماو ، دسا   و « ادیا د بنییمورد تأ ییا جشنواره»و « یا شرر صعالی  در »، «  اد ملیبن

 باشد.و توس  رارگروه برگزیده شده وس  رسب ررده یجدول پ یازیایامت

مرباوط باه    یازیاا یامتموماو   از از یا امت 00رام  دسا  ای راه   آموختۀ دورة رارشناس  ارشاد یاا درتاری حرصاه     . دان 2-3-2

در موماو ،   و «ادیا بند ییا ماورد تأ  ییاا  جشانواره »و « یاا  شارر  صعالیا  در  »، « ادیا شاده در بن  دهیا برگز ییا اخترا »

 باشد.و توس  رارگروه برگزیده شده وس  رسب ررده یجدول پ یازیایامتمومو  از از یامت 300 رم دس 

امتیااز از موماو     00رام   دس ه و دانشووی دورة درتری تخصص  ره از پیشنهاد رسالۀ درتری  خود با موصدی  دصا  ررد. 2-3-3

و « یاای ماورد تأییاد بنیااد     جشنواره»و « یا صعالی  در شرر »، « شده در بنیاد یای برگزیده اخترا »امتیازیای مربوط به 

امتیاز از مومو  امتیازیای جدول پیوس  رسب ررده و توس  راارگروه برگزیاده شاده     330رم  در مومو ، دس 

 باشد.

شاده   دهیا برگز ییا اخترا »مربوط به  یازیایامتمومو  از از یامت 00رم  دس ره آموختۀ دورة درتری تخصص   دان . 2-3-4

موماو   از از یا امت 320 رام  و در موماو ، دسا    «ادیا د بنییمورد تأ ییا جشنواره»و « یا شرر صعالی  در »، « ادیدر بن

 باشد.و توس  رارگروه برگزیده شده وس  رسب ررده یجدول پ یازیایامت
 

 داخل کشورآموختگان  . دانش2-2
 

 :یستندبر اسا  آخرین مدر  تحصیل ، دارای شرای  زیر    رهمتداضیان
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 دارای ی   از شرای  زیر اس :ای ره  آموختۀ دورة رارشناس  ارشد یا درتری حرصه . دان 2-2-3

از بخا    متداضا  و موماو  امتیااز    وس  رساب رارده باشاد   یجدول پ یازیایامتمومو  از از یامت 330رم دس الف. 

 .یای آموزش  بیشتر از اار باشد صعالی 

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپجدول  یازیایمومو  امتاز از یامت 30رم  . دس 
 

 و دارای ی   از شرای  زیر اس : هدانشووی دورة درتری تخصص  ره از پیشنهاد رسالۀ درتری  خود با موصدی  دصا  ررد. 2-2-2

از بخا    متداضا  و موماو  امتیااز    وس  رساب رارده باشاد   یپجدول  یازیایمومو  امتاز از یامت 330رم دس الف. 

 .یای آموزش  بیشتر از اار باشد صعالی 

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپجدول  یازیایمومو  امتاز از یامت 30رم  . دس 
 

 دارای ی   از شرای  زیر اس :آموختۀ دورة درتری تخصص  ره  . دان 2-2-3

از بخا    متداضا  و موماو  امتیااز    رسب رارده باشاد   وس یپجدول  یازیایمومو  امتاز از یامت 310رم  دس الف. 

 .یای آموزش  بیشتر از اار باشد صعالی 

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپجدول  یازیایمومو  امتاز از یامت 330رم   . دس 
 

 خارج از کشورآموختگان  . دانش2-3
 

 :یستندبر اسا  آخرین مدر  تحصیل ، دارای شرای  زیر    رهمتداضیان

از از یا امت 30رام   دسا   راه یای علم  خارج از رشور  مسسسهای  آموختۀ دورة رارشناس  ارشد یا درتری حرصه . دان 2-3-3

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپ جدول یازیایمومو  امت

موماو   از از یا امت  330رام   راه دسا   یاای علما  خاارج از رشاور      مسسساه آموختاۀ دورة درتاری تخصصا      . دان 2-3-2

 وس  رسب ررده و توس  رارگروه برگزیده شده باشد.یپجدول  یازیایامت
 

 شوند. محسو  م « درتری تخصص »معادل دورة  یای علوم پزش  ، رشته یای تخصص و صوق تخصص دوره :1ة تبصر

توانناد از شارای  مدااطع     منادی از ایان تساهیالت، نما      آموختگا  یر مدرع تحصیل ، برای بهاره  دانشوویا  و دان  :2 تبصرة

 تحصیل  قبل  استااده رنند.

نامه، حدارثر ی  سال پا  از  مندی از تسهیالت این شیوه این ماده، برای بهره 2-2و  3-2متداضیا  موضو  بندیای  :3تبصرة 

مندی از این تسهیالت، پروندة خود را رامل و درخواسا  خاود را باه بنیااد      صرا  دارند برای بهرهآموختگ   دان 

 ارائه نمایند.

ازای یر سه میلیارد ریال صروش سالیانه )براسا  ایهارنامۀ مالیاات ( یاا باه     و به ناری  اً تواند بدوم  صناور یر شرر  :4 ةتبصر

وق  در شرر  )بر اسا  صهرس  بیمه(، ی  تن دیگار را باا شارای  ماورور      ازای یر پنج نار رارشنا  شا ل  تمام

شاود و  سال )و بر اسا  سال ماال  شارر ( تعیاین ما      برای مدت ی  این سهمیه معرص  رند. این ماده 3-2در بند 

 یما  سال قابل استااده اس . درارصاً 

 ،ایان مااده   4بر اسا  تبصارة   ورار یای رسب دینده و شتا گواری جسورانه   یای سرمایه اندوقۀ سهمی تعیین برای :5تبصرة 

اساتااده   ی صنااور یاا  در شارر  یاا   آ گاواری   ، از میازا  سارمایه  ۀ مالیات صروش مندرج در ایهارنام ۀبه جای محاسب

 .دشو  م 
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دیناده   در شاتا  ، اصارادی را راه   ن مااده یا ا 4ۀ مورور در تبصارة  سهمی به میزا ورار موازند  یای رسب دینده شتا  :6تبصرة 

 .تسهیالت معرص  نماینداین مندی از  مستدر یستند، برای بهره آ در حال حاضر در  امابیمه ندارند  ۀسابد

 لا  وبودناد  رارده  بنیا  را احراز  سسات دان مسیا و  ارزیاب  شرر  ۀنام معیاریای آیینره قبالً  صناوری یای شرر  :7تبصرة 

توانناد   از آخارین تااریخ برخاورداری از شارای ، ما      باه مادت شا  مااه     حادارثر  ، در حال حاضر صاقد آ  یساتند 

 معرص  نمایند.تسهیالت این مندی از  بهره را برایاین ماده  3-2بند متداضیا  

مدیر ااندوق پرداخا     یا از طریق اندوق ،گواری جسورانه  یای سرمایه اصراد صعال در اندوق ۀدر اورت  ره بیم: 8تبصرة 

 )حسب مورد( اس .مدیر اندوق  یاپرداخت  از طریق اندوق  ۀبیم ،شده باشد، مبنای محاسبه

خادم    شارو    وییاه باشد، سابدۀ بیماۀ پرداختا  تاا قبال از تااریخ      چنانچه صرد در حین گوراند  دورة خدم  نظام :9ة تبصر

 شود. درنظرگرصته م  ،وی

ا وزارت یا  یداات و صنااور  ید توس  وزارت علوم ، تحدیشده در خارج از رشور، با  ط  لیتحص ییا دورهمدار   :11 ةتبصر

 د شده باشد.ییو تأ  ابی )حسب مورد( ارزش  ، درما  و آموزش پزش  بهداش 

 

 ازهایمحاسبة امتنحوة  :3مادة 

بار   وسا  و یمتناایر در جادول پ   ییاا  بر اسا  ستو  نامه، وهین شیا 2مادة  3-2و  2-2،  3-2 ی  از بندیایا  یر یاز متداضیامت

 شود.  محاسبه مر، یز یاسا  بندیا

علما    ییاا  مسسسه-رشته یساز ب یمسا ی، پ  از اعمال ضرا لیتحص ییا   از دورهین رل یر یانگیاز حاال از می. امت3-3

  گردد.    شود، محاسبه م  ن مییسازا  تع ندهیمعاون  آ یرشور ره از سو

 در  آماوختگ  ن رال دانا   یانگیا اند، امتیااز حااال از م   محور ط  شده اورت پژوی  تحصیل  ره به ییا برای دوره: هتبصر

 شود. نظر گرصته نم 
 

 شود. لحاظ م  اارآموزش ، یای  مربوط به صعالی حداقل مومو  امتیازیای . 3-2

  مرتباۀ علما   یناماۀ ارتداا   نیای ، بر اسا  آو رتا  مدالهاز یر یسندگا  در محاسبۀ امتیب نویتعداد و ترت مربوط بهب ی. ضر3-3

از یاان در محاساابۀ امتیشااود. یمچناا  ( محاساابه ماایدااات و صناااوری)مصااو  وزارت علااوم ، تحد  ئاا  علماایی یاعضااا

، مادت زماا  اجارای طارح و      یم اارا  عالوه بر در نظر گرصتن ضریب مربوط به تعداد و ترتیاب  ،  پژویش ییا طرح

 شود.  نظر گرصته مدر نیز  مبلغ طرح 

 شود. . در یر یمای ، حدارثر به دو مداله امتیاز داده م 3-4

و ساایر  ده مدالاه  حادارثر  از یا ، امتآموختگا  دورة درتری تخصص  دانشوویا  و دان  از مداالتیمومو  امتمحاسبۀ . در 3-1

 شود.  دارند، درنظر گرصته م متداض  یازات را براین امتیتر  یره بپنج مداله  حدارثرمتداضیا ، 

شاود؛ ضامناً     از درنظار گرصتاه ما   یا اصته باشد، امتی ای از آ ، خاتمها مرحلهیطور رامل  ره به  پژویش ییا طرح ی. ارصاً برا3-0

در زماا    متداضا   ی  استاد راینمایا رضایاند، در اورت مواصد   اجرا شده ی ره در دورا  دانشوو ی یا از طرحیامت

 شود.  طرح، لحاظ م یاجرا

با موضاوعات موموعاۀ    ی یا رتا  یبرا وشود   لحاظ م  مرتب  با تخصص متداض  علم ییا رتا  ییا برا از رتا ی. امت3-5

 شود.  در نظر گرصته نم یازییا، امت ر آ یالمسائل و نظا یا ، حل یا و آزمو  پرس 

 سازا  اس . ندهیآاد با معاون  ید بنیین صهرس  انتشارات مورد تأیی. تع3-3
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خ یو تاار   آماوختگ  خ دانا  ینۀ تاریشیب»و « خ درخواس یتار»ن یب  یر سال صاالۀ زمان یازا ، به   پژویشیاز یر صعالی. امت3-3

 شود.  ب دوسوم ضر  می، در ضر« یانوام صعال

عامال و ساایر    . سدف مومو  امتیازیای مربوط به عضاوی  در ییئا  مسسا  ، عضاوی  در ییئا  مادیره ، مادیری        3-30

 شود. لحاظ م  51آموختگا  صناور،  یا، برای دان  یای مدیریت  در شرر  س مَ 

وس  ذرر نشاده اسا ، بار    ییا در جدول پ اد ره عنوا  آ ید بنییمورد تأ ییا یا و مسابده از جشنواره  اصتیاز دری. سدف امت3-33

 شود.  لحاظ ما  یمتداض یازیاین و در امتییاد، تعیاسا  مدررات مصو  بن

 یماوارد  ی، بارا « ، صناوراناه و صرینگا    ، پژویش آموزش  ییا  یر صعالیسا» یوس  برایشده در جدول پ ف منظوری. رد3-32

شارص  رشاور و ماوارد    یرشاد و پ  یدر راستا  و استان  مل یبا نهادیا ی، یم ار  الملل نیز معتبر بییمچو  رسب جوا

 یف بارا یا ن ردیا از ایا   نداشاتن، در جادول لحااظ نشاده اسا . امت     یا ل عمومیا دلیا، در نظرگرصته شده ره به  ر آ ینظ

 شود.  م تعیین سازا  معاون  آینده تشخیص ا، ب متداض

 

 الت  یتسه :4مادة 

 ، اوراناه ، صن طرحا  پژویشا  »اجارای  و « دورة آماوزش نظاام   » را در قالاب  وییاۀ خود   نظامورة خدممتداضیا  برگزیده، د

 رنند. رارت پایا  خدم  دریاص  م و ، ط «آ   صرینگ  یا مشابه

یاای   مداررات و رویاه  بار اساا     مورور در بناد صاوق،  یای اجرای طرح و مدت، زما  شرو   م ا  ،موضو  تعیین  :1ة تبصر

 تاراز  وییااۀ ساایر مشاموال  یام     نیم  از دورة رسم  نظام به میزا حداقل  اس  ره مدت آ ،نیرویای مسلح  اجرای 

 .اس  (با مواصد  نیرویای مسلح دیگریای قانون   پ  از رسر خدم )

راه   پاویرد  مدررات نیرویای مسالح ااورت ما     بر اسا ، مشموال  این تسهیالتوییاۀ  پرداخ  حدوق دورة نظام :2ة تبصر

 .تراز اس  سایر مشموال  یممیزا   میزا  آ ، حداقل به

 ،از رشاور  ویوییاۀ تخصص ، صرد باید در ایرا  حضور داشاته باشاد و یرگوناه خاروج      دورة خدم  نظامدر زما   :3ة تبصر

 با مووز نیرویای مسلح ام ا  پویر اس .  ارصاً 

 تحصایل  باه ( درتاری  رساالۀ  گوراناد   دورة در مگار موااز نیساتند )   ، هوییا زما  با انوام خدم  نظام مشموال ، یم :4ة تبصر

 ،هوییاا  نظاام  خادم   حاین  دردیگار  تحصایل    دورة در مشامول  صارد  تحصایل  ۀادام اورت در. باشند داشته اشتغال

 منادی از ایان تساهیالت    بهاره  شرای  مودد احراز به منوط ،تحصیل  جدید دورة پایا  در تسهیالت این از مندی بهره

 خواید بود.   متداض ( جدید دورة تحصیل   )با توجه به

 

 فرایند اجرا: 5مادة 

اد، یا بن  پروندة خود را در سامانۀ اطالعاات  ،سازا  از سوی معاون  آینده شده نییتع  زمان ییا بازه در   از متداضیا ،ییر . 1-3

 .دینما  الت، در سامانه ثب  مین تسهیاز ا یمند بهره یل و درخواس  خود را برایت م

 یادیاا یبن)حساب ماورد( و    بنیاا  یاای دانا   شارر   مرراز  والملل مررز تعامالت بینسازا ، با یم اری  معاون  آینده. 1-2

 د.رن  م ی آزما  و راست    را بررسایمتداض ییا ، پرونده نخبگا  استان

را  2-2از بناد   الاف -3-2-2و  الاف -2-2-2،  الاف -3-2-2 ییاا  بخا   دگا یا برگز ی وۀ نهاا یسازا ، نت ندهیمعاون  آ. 1-3

 رند.  ن مییتع



 

 01از 6 صفحه

 

ساازا (   ناده یباه انتخاا  معااو  آ   ) ساازا  ناده یآ معاون  حوزة را یمد از   ی ای سازا ندهیآ معاو  از متش ل رارگروه،. 1-4

  نخبگاان  ییاا   یا صعال حوزة نظرا  ااحب از تن سه رم دس  رل حراس  بنیاد ، ، نمایندة اداره رارگروه  یرئعنوا   به

بنیاا  )در جلساات مرباوط باه     یاای دانا   شارر   مرراز اد( ، نماینادة  ی  بنیسازا  و مواصد  رئ ندهیشنهاد معاو  آی)به پ

الملال )در جلساات   ناماه( و نماینادة مرراز تعاامالت باین      ایان شایوه   2مادة  3-2یای متداضیا  مشمول بند  بررس  پرونده

 ا ،یمتداضا  ازیا امت محاسابۀ  و  ابیارز از پ ، نامه( این شیوه 2مادة  3-2یای متداضیا  مشمول بند  مربوط به بررس  پرونده

 .رند  م نییتع را 2-2  از بند -3-2-2  و -2-2-2  ، -3-2-2 ییا و بخ  3-2 و 3-2یای بنداز  دگا یبرگز

را باه نیرویاای مسالح،     آناا   ساازا   ندهیآ معاون دگا ، یبرگز یمسلح از سو یرویایاز نیل اطالعات مورد نیپ  از ت م. 1-1

گیاری   شده از ساوی نیرویاای مسالح پا      معرص  مرجعمابد  مراحل را از طریق  ره رند  م  رسان اطال  آنا و به  معرص 

 نمایند.

یاای آموزشا  ، پژویشا  ، صناوراناه و      متداضا  در راارگروه برگزیاده نشاود، در ااورت ارتداای صعالیا         چنانچه :1ة تبصر

 یموادد خاود را بارا   سه ماه از اعالم نتیوۀ راارگروه، درخواسا    رم   دس تواند پ  از گوش   صرینگ  خود، م 

 .دیالت، در سامانه ثب  نماین تسهیاز ا یمند بهره
 

و بررسا    آموختگاا  صنااور(   ناماه )دانا    وهین شا یا ا 2ماادة   3-2ا  بناد  یمتداضا  ییاا  دریاص  درخواسا    یمسئول: 2تبصرة 

، آناا   پرونادة  ر ماوارد  یساا و بررسا    بنیاا  یای دان شرر  مررز بر عهدة ،یای صناور شرر  آنا  در یای صعالی 

 .سازا  اس  ندهیآمعاون   بر عهدةیا،  آ  ییا جلسه اورتتنظیم   و رارگروهمربوط یای  تش یل جلسه
 

و  (خاارج از رشاور  آموختگاا    ناماه )دانا    وهین شا یا ا 2ماادة   3-2ا  بناد  یمتداض ییا دریاص  درخواس   یمسئول :3تبصرة 

تنظاایم   و راارگروه مرباوط  یاای   و تشا یل جلساه  الملال  باین مرراز تعاامالت    بار عهادة   آناا ،  یاای  بررسا  صعالیا   

 .سازا  اس  ندهیآمعاون   یا، بر عهدة آ  ییا جلسه اورت
 

ن یا از ا یمناد  ه منظاور بهار   باه (، خاارج از رشاور  آموختگا   نامه )دان  وهین شیا 2مادة  3-2  از مشموال  بند ییر  :4ة تبصر

-مررز تعامالت باین الت، حدارثر ش  ماه پ  از برگزیدگ  صرا  دارند به رشور بازگردند و پ  از اعالم یتسه

 شوند.  م  مسلح معرص یرویایبه رشور، به ن برگزیدهبازگش  مبن  بر الملل 
 

ررده اسا ، عاالوه بار    اد ارائه یخال  واقع را به بن  اطالعات  یا مشخص شود متداض  چنانچه در یر مرحله از بررس :5ة تبصر

ربا ،   یباه مراجاع ذ   یاد، محروم و عادم ااداق  و  یبن ییا  یالت و حمایر تسهی، از ساتسهیالتن ی  از ایمحروم

اد محااوظ خوایاد باود. تشاخیص مصاادیق      یا بن یز بارا یا ن  موضو  به اورت حداوق  یریگ  شود و حق پ  اعالم م

 سازا  اس . ن بند، بر عهدة معاون  آیندهیمربوط به ا

 

 و نظارت، موارد خاص ر مفاد یتفس :6مادة 

راه   یگیری در ماوارد  سازا  و تشخیص و تصمیم نامه، بر عهدة معاون  آینده وهین شیر مااد ایشرح موارد مس وت و تاس. 0-3

 .شوند، بر عهدة شورای معاونا  بنیاد مل  اس   سازا ، موارد خاص شناخته م ندهیص معاون  آیبه تشخ

 .نمایدنامه را به رئی  بنیاد ارائه  سازا  مویف اس  یر سال، گزارش  از اجرای این شیوه . معاون  آینده0-2

 

 



 

 01از 7 صفحه

 

 تصویب و اجرا :7مادة 

  یرئا  بیتصاو  باه  3/3/3333خ یتاار وس ، در ی  جدول پیو  تبصره بیس  ، ماده یا  ، مددمه  ی بر مشتمل نامهوهیش نیا

الت یم از تساه یرمدیا    رانیآموختگا  برتر ا دان  یمند نامۀ بهره وهیش» نیگزیجا 3/3/3333 خیتار از و دیرس نخبگا   مل ادیبن

 یمناد  بهاره  ۀناما  وهیشا » ، 5/5/3331/د ماورخ  20523/1باه شامارة     اد و ابال ی  بنیمصو  رئ«  اۀ تخصصیخدم  نظام وی

ناماۀ   وهیشا »و  5/33/3330خ یاد در تاار یا   بنیرئ مصو «  اۀ تخصصیالت خدم  نظام وییصناور از تسه آموختگا  برتر دان 

خ یاد در تاار یا   بنیمصاو  رئا  «  ااۀ تخصصا  یالت خادم  نظاام وی  یاز تساه   آموختگاا  برتار دانشاگای    دانا   یمناد  بهره

 .شود  م یا و ااالحات و الحاقات بعدی آ  30/33/3330

 

 

 یسورنا ستار

 یس جمهوریرئ یو فناور یمعاون علم

 نخبگان یاد ملیس بنیو رئ
  



 

 01از 8 صفحه

 

 مندی از تسهیالت نظام وظیفه و فرهنگی برای  بهره های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه جدول امتیاز حاصل از فعالیت

 عنوان فعالیت 

 حداكثر امتیاز

 آموختگان خارج از كشور دانش داخل كشورآموختگان  دانش آموختگان فناور دانش

 دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد كارشناسی

های  فعالیت 

 آموزشی

المپیادهای 

 علمی

 آموزی دانش
 

)صرفاً یك المپیاد كه 

بیشترین امتیاز را برای فرد 

 شود.( دارد، در نظر گرفته می

 جهانی

 002 052 002 052 002 052 052 طال 

 022 032 022 032 022 032 005 نقره 

 02 002 02 002 02 002 022 برنز

 ملی

 02 02 02 02 02 02 075 طال 

 02 72 02 72 02 72 005 نقره 

 32 02 32 02 32 02 75 برنز

 دانشجویی

 

با معرفی وزارت علوم 

 تحقیقات و فناوری ،

 022 022 022 022 022 022 322 اول 

 75 75 75 75 75 75 022 دوم

 52 52 52 52 52 52 022 سوم

با معرفی 

وزارت 

بهداشت ، 

درمان و 

آموزش 

 پزشكی

های  رتبه

 انفرادی

 022 022 022 022 022 022 322 طال

 75 75 75 75 75 75 022 نقره

 52 52 52 52 52 52 022 برنز

های  رتبه

گروهی 

 )هر نفر(

 75 75 75 75 75 75 022 طال

 52 52 52 52 52 52 052 نقره

 05 05 05 05 05 05 75 برنز

 آزمون سراسری ورود به دانشگاه از مقطع تحصیلی متوسطه

 شود.( )صرفاً یك آزمون كه بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می

 (0220 –/ )رتبه 0

 )تا صفر(

 (0220 –/ )رتبه  02

 )تا صفر(

 (0220 –/ )رتبه  02

 )تا صفر(

 (0220 –/ )رتبه  02

 )تا صفر(

 (0220 –/ )رتبه  02

 )تا صفر(

 (0220 –/ )رتبه  02

 )تا صفر(

 (0220 –/ )رتبه  02

 )تا صفر(

 - كارورزی پزشكی پزشكی و داروسازی و آزمون پیش های جامع علوم پایة پزشكی ، دندان آزمون
 002 – 02×  رتبه

 (صفر تا)

 002 - 02×  رتبه

 (صفر تا)

 002 – 02×  رتبه

 (صفر تا)

 002 - 02×  رتبه

 (صفر تا)

 002 – 02×  رتبه

 (صفر تا)

 002 - 02×  رتبه

 (صفر تا)

 مقطع كارشناسی میانگین كل
میانگین كل(  - 07)

 ×022 

× میانگین كل(  - 07)

022 

× میانگین كل(  - 07)

52 

× میانگین كل(  - 07)

022 

× میانگین كل(  - 07)

52 

× میانگین كل(  - 07)

022 

× میانگین كل(  - 07)

52 

 - میانگین كل مقطع كارشناسی ارشد
میانگین كل(  - 5/07)

 ×022 

میانگین كل(  - 5/07)

 ×02 

میانگین كل(  - 5/07)

 ×022 

میانگین كل(  - 5/07)

 ×02 

میانگین كل(  - 5/07)

 ×022 

میانگین كل(  - 5/07)

 ×02 

 - ای میانگین كل دورة دكتری حرفه
× میانگین كل(  - 07)

002 

× میانگین كل(  - 07)

02 

× میانگین كل(  - 07)

002 

× میانگین كل(  - 07)

02 

× میانگین كل(  - 07)

002 

× میانگین كل(  - 07)

02 

 - - میانگین كل دورة دكتری تخصصی
× میانگین كل(  - 00)

52 
- 

× میانگین كل(  - 00)

52 
- 

× میانگین كل(  - 00)

52 

 شده در بنیاد های برگزیده اختراع

 سهم مشاركت×  022 - شده اختراع تجاری

 سهم مشاركت×  052 - خارجیشده در مراجع معتبر  اختراع ثبت

 سهم مشاركت×  022 0اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  02 0اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  32 3اختراع سطح 

های  فعالیت

خارج از 

 كشور

 تحصیل در یكی از چهارصد دانشگاه برتر جهان

 52 ای در دورة كارشناسی یا دكتری حرفه

 52 در دورة كارشناسی ارشد

 022 در دورة دكتری تخصصی 

 )با توجه به نوع بورس( 022 دریافت بورس تحصیلی از دانشگاه خارجی

 امتیاز 02هزار دالر امریكا  02به ازای هر  دریافت پژوهانه از دانشگاه خارجی

 022 گذراندن دورة پسادكتری در دانشگاه خارجی

های  فعالیت

 پژوهشی

های با  شده برای انتشار در نشریه پذیرفتههای منتشرشده/  مقاله

 المللی نمایة معتبر بین

 های بسیار معتبر در نشریه

 (Scienceو  Natureاز قبیل )
 ضریب جایگاه نویسنده×  022هر مقاله: 

 ضریب جایگاه نویسنده×  52هر مقاله:  Q1در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  02هر مقاله:  Q2در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  05هر مقاله:  Q3در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  Q4در نشریة دارای رتبة 

 ضریب جایگاه نویسنده×  32هر مقاله:  پژوهشی -های علمی  شده برای انتشار در نشریه های منتشرشده/ پذیرفته مقاله

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  ترویجی -های علمی  شده برای انتشار در نشریه های منتشرشده/ پذیرفته مقاله

 ضریب جایگاه نویسنده×  02هر مقاله:  المللی( های  معتبر علمی )داخلی و بین شده به صورت سخنرانی در همایش های ارائه مقاله

 ضریب جایگاه نویسنده×  5هر مقاله:  المللی( های  معتبر علمی )داخلی و بین پوستر در همایششده به صورت  های ارائه مقاله

 052ضریب جایگاه همكار و مبلغ و مدت زمان اجرای طرح( و مجموعاً ×  52هر طرح: ) های علمی )داخل كشور( های پژوهشی مصوب مؤسسه همكاری در اجرای طرح

 سال( 5آموختگان دورة دكتری تخصصی )حداكثر  برای دانشجویان و دانش 05سال( و  0آموختگان دورة كارشناسی ارشد )حداكثر  برای دانش 02به ازای هر سال،  های خارجی معتبر شركتها و  فعالیت پژوهشی در مؤسسه

 ها كتاب

 نگارش كتاب كامل علمی

 ضریب جایگاه نویسنده×  022 انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

 سایر

 انتشارات

اثر برگزیده كتاب سال 

 / حوزه جمهوری اسالمی
 ضریب جایگاه نویسنده×  022

 ضریب جایگاه نویسنده×  02 های علمی سایر كتاب

 ضریب جایگاه نویسنده×  02 معتبر علمی   نگارش فصل كتاب

 ترجمة  كتاب كامل علمی
 نویسندهضریب جایگاه ×  05 انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

 ضریب جایگاه نویسنده×  5 سایر انتشارات

 72و مجموعاً:  52دكتری تخصصی:  ،  02، كارشناسی ارشد:  32ای:  كارشناسی و دكتری حرفه دانشجویان نمونة كشوری

  



 

 01از 9 صفحه

 

 مندی از تسهیالت نظام وظیفه و فرهنگی برای  بهره های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه ادامة جدول امتیاز حاصل از فعالیت

 عنوان فعالیت 
 حداكثر امتیاز

 آموختگان خارج از كشور دانش داخل كشورآموختگان  دانش آموختگان فناور دانش

 دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد كارشناسی

فعالیت در 

 ها شركت

 - - - 32های فناور( و مجموعاً  )شركت 5هر سه میلیارد ریال فروش  میزان فروش شركت

 وقت مدت زمان فعالیت به عنوان همكار تمام
، برای  02های فناور( و مجموعاً برای كارشناسی  )شركت 02هر سه ماه 

 02و برای دكتری تخصصی  75كارشناسی ارشد 
- 02 52 

 - - - های فناور( )شركت 02 مؤسس )اولین دورة هیئت مدیره(عضویت در هیئت 

 02 - 52های فناور( و مجموعاً  )شركت 0هر ماه  عضویت در هیئت مدیره به مدت حداقل سه ماه

 75 - 75های فناور( و مجموعاً  )شركت 0هر ماه  مدیریت عامل به مدت حداقل سه ماه

 - - 52های فناور(، به تشخیص كارگروه و مجموعاً  )شركت 0هر ماه  سه ماه های مدیریتی به مدت حداقل سایر سِمَت

 52 - 52 های فناورانه/ نوآورانة خارجی همكاری در طرح

های  جشنواره

مورد تأیید 

 بنیاد

 خوارزمی 

 جوان

 آموزی  دانش

 سهم مشاركت×  72 رتبه اول

 سهم مشاركت×  52 رتبه دوم

 مشاركتسهم ×  02 رتبه سوم

 دانشجویی و آزاد

 سهم مشاركت×  002 رتبه اول

 سهم مشاركت×  022 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  02 رتبه سوم

 المللی بین

 سهم مشاركت×  352 رتبه اول

 سهم مشاركت×  322 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  052 رتبه سوم

 رازی

 محقق برگزیده

 352 رتبه اول

 322 دومرتبه 

 052 رتبه سوم

 002 محقق جوان

 022 محقق دانشجو

های  )بخش فارابی

 رقابتی(

 جوان

 سهم مشاركت×  002 رتبه اول

 سهم مشاركت×  022 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  02 رتبه سوم

 بزرگسال

 سهم مشاركت×  352 رتبه اول

 سهم مشاركت×  322 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  052 رتبه سوم

 سلمان فارسی

 )نیروهای مسلح(

های  ای ، طرح های سامانه طرح

 علمی و دانشی و محققین

 سهم مشاركت×  002 رتبة اول

 سهم مشاركت×  022 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  02 رتبة سوم

 سهم مشاركت×  002 های فناورانه )طرح برتر( طرح

 شیخ بهایی

 آفرینی( )فن

 طراحان كسب و كار دانشجویی

 سهم مشاركت×  30 رتبة اول

 سهم مشاركت×  32 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  00 رتبة سوم

 طراحان كسب و كار آزاد

 سهم مشاركت×  30 رتبة اول

 سهم مشاركت×  32 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  00 رتبة سوم

مسابقات مورد 

 تأیید بنیاد

المللی  بینمسابقات 

 روبوكاپ آزاد ایران

 آموزی دانش

 سهم مشاركت×  35 رتبة اول

 سهم مشاركت×  05 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  05 رتبة سوم

 دانشجویی

 سهم مشاركت×  02 رتبة اول

 سهم مشاركت×  52 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  02 رتبة سوم

 مسابقة ملی فناوری نانو

 )دانشجویی(

 02 های اول تا سوم رتبه

 02 های چهارم تا دهم رتبه

 آموزی علوم و فناوری نانو االمپیاد دانش

 72 طال

 52 نقره

 32 برنز

های  مجموعه رقابت

 آورد تخصصی فن

 كامپیوتر

 00 رتبة اول

  02 رتبة دوم

  00 رتبة سوم

 برق

 00 رتبة اول

  02 رتبة دوم

 00 سومرتبة 

 مسابقة ریاضی دانشجویی كشور

 022 اول

  52 دوم

 05 سوم

 

  



 

 01از 11 صفحه

 

 

 مندی از تسهیالت نظام وظیفه و فرهنگی برای  بهره های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه ادامة جدول امتیاز حاصل از فعالیت

 عنوان فعالیت 

 حداكثر امتیاز

 آموختگان خارج از كشور دانش داخل كشورآموختگان  دانش آموختگان فناور دانش

 دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد دكتری تخصصی كارشناسی ارشد كارشناسی

اجتماعی و -های علمی فعالیت

 فرهنگی 

 022 02 - پژوهشی/ صنعتی معتبر داخل كشور-دریافت پیشنهاد همكاری از مراكز علمی

 05سال( و مجموعاٌ  ازای هر نیم )به 05 اجرایی یا فناورانه در دانشگاه )با تأیید بنیاد( -های علمی دستیاری آموزشی ، فعالیت
022 

 )بر حسب رتبة دانشگاه و میزان فعالیت(

 محور پژوهشی/ فناورانه )طرح شهید احمدی روشن( های مسئلهعضویت در هسته
 022های مختلف  و مجموع سال 022هر سال 

 دریافتی از مسئول هسته و  مدیر طرح()بر اساس نظر 

 02 مجموعاً و 5ازای هر سال عضویت  به ریط های علمی تخصصی دارای مجوز از نهادهای ذی عضویت در هیئت مدیرة انجمن

 02و  مجموعاً  5هر سال  های علمی دانشجویی دبیری انجمن

 02 مجموعاً و 5 یك هر دانشگاه و بنیاد(های دانشجویی )با تأیید  های فرهنگی و تشكل عضویت در كانون

 52و مجموعاً  02هر یك  شركت در اردوهای جهادی )اعزامی از سوی بنیاد(

 برگزیدگان هنری/ ادبی/ قرآنی
 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد( 022 مستعد برتر

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنیاد( 052 سرآمد

 022 سازان( آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی )به تشخیص معاونت آیندههای  سایر فعالیت

 

 


