
 4از 1صفحه 

 

 تعالی باسمه

 

 علمی هایمؤسسه در جذب تسهیالت از دانشگاهی برترِ آموختگاندانش مندیبهره نامةشیوه

 شهریاری( دکتر شهید طرح)

 

 مقدمه
 

 منظرو   بره  و «دانشرگای   رترر ب آموختگرا  دانر   از پشرتنبان   و شناسرای  » نامر  آیرن   4 ةمرادّ  3 تبصررة  ،3 ةادّم تبصرة استناد به

 عنوا  به تخصص  دکتری دو ة برترِ  آموختگادان  جذب به کمک یدف با و نامهآین  4 مادّة از «2 ر  ب» بند سازیاجرای 

 تواننرد م  نامهشنوه ای  شرایط طبق دانشگای  برترِ آموختگا دان  کشو ، یایپژویشگاه و یادانشگاه د  «علم ینئت عضو»

 شوند. مندبهره علم  یایمؤسسه د  جذب تسهنالت از

  

 تعاریف :1 مادّة
 

 شود:م   عایت نامهشنوه ای  د  زیر تعا یف اختصا ،  عایت برای

 است. نخبگا  ملّ  بنناد منظو  :ملّی بنیاد الف.

 .است ملّ  بنناد سازا آینده معاونت منظو  سازان:آینده معاونت ب.

 ترا ی   د  ملّر   بنناد امنایینئت مصوّب «دانشگای  برتر آموختگا دان  از پشتنبان  و شناسای  نام آین » منظو  نامه:ج.آیین

 است. 13/3/1394

 است. فنّاو ی و تحقنقات علوم، وزا ت منظو  :عتف وزارت .د

 است. پزشک  آموزش و د ما  بهداشت، وزا ت منظو  بهداشت: وزارت . هـ

 و عترف  وزا ت مقرر ات  بره  بنرا  کره اسرت  کشرو  فنّاو ی و پژوی  عال ، آموزش  مراکز از یک یر منظو  علمی: مؤسسة .و

 است. مشغول فعالنت به فرینگ  انقالب عال  شو ای یا ،بهداشت وزا ت

 4مرادّة  « ب»بنرد  است کره ترکنرآ آ  د    « آموختگا  برترکا گروه تخصص  جذب دان »منظو   تخصصی: کارگروه ز.

  نامه مشخص شده است.ای  شنوه

 است. نامهآین  4 مادّة از «2ر ب» بند مشمول و نامهآین  موضوع آموختگا دان  از یک یر منظو  برتر: آموختةدانش .ح

 تسرهنالت  تمرام   از تخصص  کا گروه تشخنص به بنا که است برتری آموختگا دان  از یک یر منظو  :طرح ةبرگزید .ط

 اند.شده مندبهره 3 مادّة
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 مشموالن شرایط :2 مادّة
 

 یرای دو ه آموختگرا  دانر   ننرز  و بهداشرت  وزا ت /عترف  وزا ت تأینرد  مرو د  تخصصر ِ  دکترری  دو ة آموختگا دان 

 نخبگران   یرای فعالنرت  از امتنراز  200 کر  دسرت  کسرآ  صرو ت  د  ،بهداشرت  وزا ت تأیند مو د تخصصِ فوق و تخصص

 عنروا   بره  تواننرد مر   ،بننراد   ئرن   و (4 ةمراد  موضروع ) تخصصر   کرا گروه  ینرد أت و ا زیراب   از پر   ،1 جدول د  مند ج

  .دنشو مندبهره علم  یایمؤسسه د  جذب تسهنالت از برتر آموخت دان 
 

 محاسربه  قابل ،کشو  از خا ج د  مقاطع از یک  د  آموختگ دان  دلنل به ،افراد آموزش  امتنازات از بخش  چنانچه  تبصره:

 شوند. مندبهره طرح ای  تسهنالت از توانندم  تأیند، از پ  و بر س  تخصص  کا گروه د  آنا  پروندة ،باشدن

   

  تسهیالت :3 ةمادّ
 

 :گردند مندبهره تخصص  کا گروه تشخنص به ذیل تسهنالت از برخ  یا یمه از توانندم  برتر آموختگا دان 

 ،علمر  تئر ین جرذب  ضروابط  )مطرابق  کشو  علم ِ یایمؤسسه د  علم ینئت عضو عنوا  به پذیرش و بر س  اولویتِ .1-3

 ؛عال ( آموزش مراکز و یادانشگاه علم ینئت اعضای جذب عال  ینئت بمصوّ
 

 ؛ملّ  بنناد سوی از شده معرف  افراد ةویژ ،علم تئین عنوا  به جذب جهت یافته اختصاص استخدام  ظرفنت از مندیبهره .2-3
 

 توافق مو د  وال )مطابق علم تئین عنوا  به جذب جهت ،شده تعریف زمان  یایبازه از خا ج د  یادانشگاه به معرف  .3-3

 ؛(بهداشت و عتف وزا تن  جذب مراکز با
 

 . (مسک وام و اجوازد یدی  شامل)  فای  ر ینگ رف تالتسهن .4-3
 

  شوند. مندبهره طرح ای  تسهنالت از توانندم  برگزیدگ  از پ  سال سه تا حداکثر ،برتر آموختگا دان  :هتبصر

 

 اجرا فرایند :4 مادّة
 

 است: زیر شرح به تسهنالت ای  از مندیبهره متقاضنا  شناسای  فرایند
 

 نشران :  )بره  ملّر   بنناد اطالعات  سامان  د   ا خود اطالعات ،ملّ  بنناد سوی از شده تعنن  زمان  یایبازه د  متقاض ، فرد .الف

.bmn.irsinahttp://)، کند.م  با گذا ی 
 

 و فنر  » یرای حروزه  د  تخصصر   یرای کرا گروه  سروی  از متقاضرنا   سروابق  متقاضر ،  توسرط  اطالعرات  تکمنل از پ  .ب

 حرداقل  از متشرکل  یرک  یر که «ینر» و «انسان  علوم» ،«پزشک  علوم» ،«پزشک دام و کشاو زی» ،«پایه علوم» ،« مهندس

(  ئرن  کرا گروه تخصصر    و موافقرت   تخصص  دبنر کا گروه)به پنشنهاد  حوزه یما  علم ینئت اعضای از ت  چها 

 گردد.م   سان اطالع ا آن به نتنجه ،ا زیاب  فرایند تکمنل از پ  و بر س است، 
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 کرا گروه  دبنرر  و عرال   آمروزش  مراکرز  و یرا دانشرگاه  د  نخبگرا   جرذب  ینئرت  دبنرر  ،تخصص  کا گروه  ئن   :1 تبصرة

 و سرازا  آینرده  معراو   تأینرد  برا  کره  باشدم  یاحوزه یک یر د  تخصص  کا گروه اعضای از ت  یک ،تخصص 

 دا د. عهده بر  ا جلسات دبنری و یاپرونده اولن  بر س  وظنف  و شودم  منصوب تخصص  کا گروه  ئن  حک 

 

یا مشخص شود متقاض  اطالعات  خالف واقع  ا بره بننراد ملّر  ا ائره کررده اسرت،       چنانچه د  یر مرحله از بر س   :2 تبصرة

صرداقت وی بره مراجرع     ، محروم و عدم یای بنناد ملّعالوه بر محرومنت از ای  طرح، از سایر تسهنالت و حمایت

شود و حق پنگنری موضوع به صو ت حقوق  ننز برای بنناد ملّ  محفوظ خوایرد برود. تشرخنص     بط اعالم م ذی

 سازا  است.مصادیق مربوط به ای  تبصره، بر عهدة معاونت آینده
 

 ماهش  حداقل خود نخبگان  یایفعالنت ا تقای با است مجاز متقاض  نشود، موافقت متقاض  د خواست با چنانچه :3 تبصرة

 کند. با گذا ی سامانه د   ا خود د خواست مجدداً ،د خواست ثبت از پ 
 

 یستند. طرح ای  تسهنالت از مندیبهره برای د خواست ثبت به مجاز با سه حداکثر متقاضنا  از یک یر :4 تبصرة

 

 نظارت و مفاد تفسیر :5 مادّة
 

 سازا آینده معاونت عهدة بر نامه،شنوه مفاد صحنح اجرای بر نظا ت و اجرای  نظام طراح  و مفاد تفسنر مسکوت، موا د شرح

 سرالنانه  است موظف سازا آینده معاونت است. ملّ  بنناد معاونا  شو ای عهدة بر خاص، موا د د  گنریتصمن  و تشخنص و

 کند. ا ائه ملّ  بنناد  ئن  به  ا آ  نتایج و نامهشنوه ای  اجرای حُس 

 
 اجرا و تصویب :6 مادّة

 

 و  سند نخبگا  ملّ  بنناد  ئن  تصویآ به 20/2/1400 تا ی  د  تبصره ش  و مادّه ش  مقدمه، یک بر مشتمل نامهشنوه ای 

 علمر   یرای مؤسسره  د  جرذب  تسهنالت از دانشگای  برتر آموختگا دان  مندیبهره» نام شنوه جایگزی  تصویآ، تا ی  از

 شود.م ( 26/4/8139مو ّخ  د/51998/5)موضوع ابالغن  شما ة  «شهریا ی( دکتر شهند )جایزة

 

 

 ستاری سورنا

 جمهوررئیس فناوری و علمی معاون

 نخبگان ملی بنیاد رئیس و
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 های علمیآموختگان برتر برای تسهیالت جذب در مؤسسههای نخبگانیِ دانشفعالیت: 1جدول 
 توضیحات حداکثر امتیاز های نخبگانیفعالیت

های ورود به برگزیدة آزمون

 دانشگاه

 *کا شناس 

 )فقط یک آزمو (
 تا صفر امتناز 80از  وزا ت علوم / بهداشت

تجرب  یای  یاض  و فنزیک، علوم کسان  که د  گروه

یای ینر و و د  گروه 1000و علوم انسان   تب  کمتر از 

 اند.کسآ کرده 300یای خا ج   تب  کمتر از زبا 

 های آموزشی فعالیت 

 منانگن  کل( - 17* )100 منانگن  کل دو ة کا شناس 

 کل( منانگن  - 5/17* )60 منانگن  کل دو ة کا شناس  ا شد ترازسازی معدلبا احتساب ضریآ ی 

 منانگن  کل( - 17* )160 ایمنانگن  کل دو ة دکتری حرفه

 منانگن  کل( - 18* )60 بالنن ( یای شته )ویژه تخصص منانگن  کل دو ة دکتری تخصص /
 ای  از امتنازی محو پژوی  آموختگا دان 

 کرد. نخوایند کسآ بخ 

 های پژوهشی فعالیت 

 امتناز )یر مقاله( 50تا  الملل یای با نمای  معتبر بن نشریهیای منتشر شده د  مقاله

 براسرا   دکتری آموختگا دان  یایمقاله امتناز

 حرداکثر  شرود. مر   محاسبه ا تقا نام آین  ضرایآ

 اسرت.  امتناز 250 نشریات مقاالت از حاصل امتناز

 2Q و 1Q فهرسرت  د  بایرد  المللر   بن  یایمقاله

 باشد. داشته حضو  SJR نمای  از

 پژویشر   ر   علمر   نشریات د  شده منتشر مقاالت

 گردد.م  لحاظ انسان  علوم یای شته برای

 یای یای منتشر شده د  نشریهمقاله

 علم  ر پژویش 
 )یر مقاله( امتناز 20تا  

 کتاب(امتناز )به ازای یر  100تا  یای علوم انسان ()مخصوص  شته نگا ش / ترجم  کتاب کامل علم 
کتاب باید غنر کمک د س  باشد. امتناز با توجه به 

 )توسط ناشر معتبر( و بر محتوای کتاب و اعتبا  ناشر

 شود نام  ا تقا محاسبه م اسا  ضرایآ آین 

 امتناز )به ازای یر فصل( 15تا  یای علوم انسان ()مخصوص  شته نگا ش / ترجم  فصل کتاب علم  امتناز( 200)حداکثر 

 د.نشوم  گرفته نظر د  سراسری کنکو  اول  تب  معادل یستند، آموزیدان  ملّ  المپناد طالی مدال دا ای که متقاضنان  *

 منرانگن   محاسربه  ةنحو د  تفاوت دلنل به و بوده کشو  از خا ج د  دانشگای   آموختدان  که متقاضنان  خصوص د  گنریتصمن  ،نامهشنوه 2 ةمادّ ةتبصر مطابق **

 است. تخصص  کا گروه عهدة بر نباشد، محاسبه قابل آنها آموزش  یایفعالنت امتناز کل،

 

 


