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 تعالی باسمه 
 

 تسهيالت دورة پسادكتریاز دانشگاهی  برترِآموختگان دانش مندیبهرهنامة  شيوه

 (چمراندكتر شهيد جايزة ) 
 

 مقدمه

 «2 -الا  »سااز  بنا    اجراییبه منظور و  «آموختگان برتر دانشگاهیدانششناسایی و پشتیبانی از »نامۀ آیین 4و  3 مواد به استناد تبصرة

هاا و   هاا، پژوهشاگا    دانشاگا   آموختگان برتر ی دانشها  پژوهشی، فنّاورانه و آموزش ارتقا  توانایینامه و با ه ف آیین 4از مادّة 

تسايیت    تواننا  از ناماه مای  شرایط ایان شایو   طبق  دانشگاهی آموختگان برترِدانش ،سایر مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور

 من  شون .بير   علمی شيی  دكتر مصطفی چمران، ابه پاس خ م ،«چمران دكترشيی  جایزة » دورة پسادكتر  در قالب

 : تعاريف1مادّة 

 :شودنامه رعایت میر در این شیو تعاری  زی ،برا  رعایت اختصار

 منظور بنیاد ملّی نخبگان است.  الف. بنياد :

 منظور وزار  علوم، تحقیقا  و فنّاور  است. . وزارت علوم:ب

 وزار  بي اشت، درمان و آموزش پزشكی است.منظور  . وزارت بهداشت:ج

صحت ما ار  صاادرة    كهداخل یا خارج ازكشور است  عالی، پژوهش و فنّاور  منظور هریك از مراكزآموزش مؤسسة علمی:. د

وزار  علوم، تحقیقا  و فنّاور ؛ وزار  بي اشت، درماان و آماوزش پزشاكی؛ یاا شاورا  عاالی انقاتي فرهنگای         آنيا به تأیی  

 رسی   باش .

مصاوّي هیتات امناا  بنیااد در تااری       « برتار دانشاگاهی  آموختگاان  و پشتیبانی از داناش نامۀ شناسایی آیین»منظور  نامه:.آيين  ه

 است. 33/3/3334

 ریز  و نظار  بنیاد است. منظور معاونت برنامه ريزی: و. معاونت برنامه

 منظور معاونت توسعۀ م یریت و منابع بنیاد است. ز. معاونت توسعه:

 نامه است.آیین 4از مادّة « 2 -ال »نامه و مشمول بن   آموختگان موضوع آیینمنظور هر یك از دانش :آموختة برتردانشح. 

 شرايط مشموالن: 2 ةمادّ

و فوق  ها  تخصص نیز دانش آموختگان دور و وزار  بي اشت  / تأیی  وزار  علوممورد  آموختگان دورة دكتر  تخصصیِ دانش

 چماران شيی  دكتار  جایزة توانن  از برتر میآموختۀ  شرایط زیر به عنوان دانش درصور  احرازمورد تأیی  وزار  بي اشت تخصص 

  :نشو من  بير 
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هااا  علماای داخاال كشااور و باایش از شااش سااال از تاااری    آمااوختگی آنااان در م سسااه الاا . باایش از سااه سااال از تاااری  دانااش 

 ها  علمی خارج از كشور نگذشته باش . آموختگی آنان در م سسه دانش

باا ساایر متقاضایان در دورة زماانی     در قیااس  را و بیشترین امتیاز  3ج ول ها  نخبگانی من رج در  فعالیتامتیاز از   353كم  ي. دست

 كسب كرد  باشن . بررسی

-شاود و تصامیم   را كسب كرد  باش ، در فراین  شناسایی وارد می« ي»چنانچه متقاضی، ح اكثر د  درص  كمتر از امتیاز بن   تبصره:

 بستگی دارد. 5موضوع مادّة  گیر  نيایی دربارة اعطا  تسيیت  به و ، به نظر اجماع كارگرو ِ
 

 چمراندكتر شهيد جايزة : تسهيالت3مادة 

 شون : من  می از تسيیت  زیر بير  مشموالن این جایز 

 نیاد  كشور مطابق مقررا  بها  علمیِ  م سسه از . گذران ن دورة پسادكتر  زیرنظر استاد میزبان در یكی3-3

 معادل با حقوق و مزایا  استادیار پایۀ یك در سال پذیرش پژوهشگر  كارمزد دریافت .3-2

 مطابق مقررا  بنیاد حق بیمۀ اشتغال مطابق مقررا  م سسۀ متبوع و نیز حق بیمۀ تكمیلی پژوهشگردریافت  .3-3

 نامه آیین 4از مادّة  «4 –ال  »مطابق بن   رفاهی - تسيیت  فرهنگیدریافت  .3-4

 اعطا  اعتبار ارتباطا  علمی شامل: .3-5

 هزینۀ شركت در یك مجمع علمی خارجی ال . كمك

 هزینۀ شركت در دو مجمع علمی داخلی ي. كمك

 المللی ها  علمی ملّی و بین هزینۀ عضویت در انجمن ج. كمك

 ها  علمی داخلی و خارجی هزینۀ اشترا  نشریه د. كمك
 

ساال اسات و در صاور  نیاازِ اساتاد میزباان و عملكارد مناساب پژوهشاگر، باه            ح اكثر یكم ّ  زمان دورة پسادكتر   :1تبصرة 

 پذیر است. سال دیگر امكان تشخیص بنیاد، تم ی  این تسيیت  برا  ح اكثر یك

 (،كه منجار باه  رسمیگونه اشتغال دیگر  )به صور  پیمانی یا  پژوهشگر دورة پسادكتر  مجاز نیست در طول دور ، هیچ :2تبصرة 

 پرداخت حق بیمه برا  و  شود، داشته باش .

بای  مرتبط با حوزة فعالیات علمای دورة پساادكتر  و همارا  باا ارا اۀ       « ي -5-3»و « ال  -5-3»موضوع مجامع علمی بن   :3تبصرة 

 مقاله درآن مجمع باش .

خاود   هاا  علمایِ   رتبط با حوزة فعالیات را برا  شركت دركارگاهی آموزشی م« ال  -5-3»توان  اعتبار بن   پژوهشگر می :4تبصرة 

 كن . هزینه
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« ي -5-3»و « الا   -5-3»اعتبارا  بنا   ،  ش ن برگزی   تاری  از پس سال دو تا «4-3» بن  تسيیت  م   زمان استفاد  از: 5تبصرة 

 .استتا یك سال پس از اتمام دور  « د -5-3»و « ج -5-3»اعتبارا  بن   و دورة پسادكتر  ما  پس از اتمام ششتا 

 شود. از سو  ر یس بنیاد تعیین می هر سال«  5-3»و «  4-3»مبلغ اعتبار هر یك از بن ها   :6تبصرة 

 .  شود به و  اعطا می (4)موضوع مادّة  نامۀ فعالیت پژوهشگر از سو  استاد میزبان پس از پایان دورة پسادكتر ،گواهی :7تبصرة 
 

 : شرايط استاد ميزبان4مادّة 

 :شرح زیر است شرایط استادمیزبان به

 آموختۀ برتر باش . پذیرن ة دانش علمی علمی م سسۀ ال . یكی از اعضا  هیتت

 ي. دارا  مرتبۀ علمی دانشیار  به باال باش .

 یافته یا جار ( باش . )خاتمه پژوهشیكم سه طرح  ج. در پنج سال اخیر دارا  دست

ها  معتبر خاارجی )براسااس     ها  معتبر پژوهشیِ داخلی یا نشریه كم هشت مقالۀ نمایه ش   در نشریه د. در پنج سال اخیر دارا  دست

 ( مقاله باش .دار مكاتبا  عي  ) مس ول( باش  كه خود نویسن ة SCOPUSیا  JCR ها  نمایه
 

 : فرايند اجرا 5مادّة 

 . شناسايی دانش آموختگانِ برتر5-1

 این جایز  به شرح زیر است:  مشمولبرتر  آموختگانِ شناسایی دانشفراین  

 كن .استفاد  از این جایز  را اعتم میسيمیۀ در هر سال ال . ر یس بنیاد 

 كن .بارگذار  می ها  زمانی تعیین ش   از سو  بنیاد، اطتعا  خود را در سامانۀ اطتعاتی بنیاد ي. فرد متقاضی، در باز 

كاارگرو  شناساایی   »، متقاضای  آزمایی اطتعاا  باه كماك بنیادهاا  نخبگاان اساتانیِ محال تحصایل/ ساكونت          ج. پس از راستی

نظاران   صااحب ز اتن  سهح اكثر  و)ر یس كارگرو (   ریز معاونت برنامه حوزة انم یریكی از ل از متشك «برتر آموختگان دانش

كن . اعضا  این كاارگرو  باا تأییا      ، بع  از ارزیابی و محاسبۀ امتیاز متقاضیان، برگزی گان نيایی را تعیین میها  نخبگانی فعالیت

  .نشو ریز  منصوي می ر یس بنیاد برگزی   و با حكم معاون برنامه

 كن . اطتع رسانی میاستفاد  از تسيیت  دورة پسادكتر   د. بنیاد به برگزی گانِ

چنانچه در هار مرحلاه از بررسای مشاخص شاود متقاضای       فرض بنیاد، صحت اطتعا  بارگذار  ش   در سامانه است و  :1تبصرة 

هاا    شاود و عا م صا اقت و  باه دساتگا       كرد  است، از تمامی تسيیت  بنیاد محروم می اظيارختف واقع  را اطتعاتی

 شود. و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیر  میربط اعتم  ذ 

باار دیگار    ها  نخبگانی خود صرفاً یاك  چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقا  فعالیت :2تبصرة 

 درخواست خود را در سامانه بارگذار  كن .آموختگی(،  )و در مح ودة دورة مجاز پس از دانش
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 جايزه. فرايند اعطای 5-2

 به شرح زیر است:   چمراندكتر شيی   جایزةفراین  اعطا  

ن و موضاوع پاژوهش خاود    م سسۀ علمی پذیرن  ، استاد میزباا  ،ش ن ح اكثر شش ما  پس از برگزی  بای  آموختۀ برتر،  دانشال . 

 كن . را تعیین

ریز  اساامی برگزیا گان را بارا  معاونات توساعۀ       برنامه، معاونت بنیادموضوع پژوهش و شرایط استاد میزبان در  بررسیپس از ي. 

 كن . بنیاد ارسال می

 ، باش .دار كشور، به تأیی  بنیاد ها  پژوهشیِ اولویت ضوعبای  براساس مو موضوع پژوهش می: 3تبصرة 

پرداخات حاق   كنا  و   واریاز مای   / م سسۀ علمی پذیرنا   كارمزد چيار ماهۀ اول پژوهشگر را به حساي و معاونت توسعۀ بنیاد، ج. 

 ده . سال انجام می بیمۀ پژوهشگر را از زمان شروع دور  به م   یك

رسای   اسات،    میزباان علمی ستاد میزبان و معاون پژوهشی م سسۀ كه به تأیی  ا ،گزارش پیشرفت خود راا   طور دور  بهپژوهشگر  .  د

 كن . بنیاد ارسال می به

 ده . انجام می را بع ها   دور  ها  پرداخت، ها  پیشرفت پژوهشگر گزارشپس از تأیی  بنیاد .  ه

بنیااد ارساال    باه  ،م سساه  پژوهشایِ پس از تأیی  استاد میزبان و معاونت ها  خود را  كامل فعالیت گر گزارشدر پایان دور ، پژوهش. و

 كن . می
 

 و نظارت: تفسير مفاد 6مادّة 

ه، بار عيا ة   ناما  شایو   و  ناماه  و نظار  بار اجارا  صاحیف مفااد آیاین      نامه، طراحی نظام اجرایی شیو شرح مواد مسكو ، تفسیر مفاد

 و ارا ه كن . نامه را تيیه  است و الزم است در هر سال،گزارشی از اجرا  شیو ریز   معاونت برنامه

ها  نخبگاانی و تغییار امتیااز مصاادیق      نامه، مصادیق دیگر فعالیت زمان اجرا  شیو ریز  مجاز است در طول  معاون برنامه تبصره:

 نامه لحاظ شود. طور دا می در شیو  اعمال كن  تا درصور  نيایی ش ن، به 3موجود را شناسایی و در ج ول 
 

 : تصويب و اجرا7 مادّة

به تصاویب ر ایس بنیااد مّلای نخبگاان رسای  و اجارا  آن تاا تااری           تبصر   دوازد مادّ  و  هفتنامه مشتمل بر یك مق مه، این شیو 

 شود.نامه اعمال می الزم است و پس از آن اصتحا  الزم در شیو  23/32/3331

 

 سورنا ستاری 

 معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور 

 و رئيس بنياد ملّی نخبگان



���ه    5 از    6

از 150 تا صفر امتيازوزارت علوم / بهداشت
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

كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده انداز 75 تا صفر امتيازوزارت علوم / بهداشت

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

كارشناسي ارشد
-

25* (17 -ميانگين كل)* سال هاي مجاز
مجموع سال ها/

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل

40* (17/5 -ميانگين كل)* سال هاي مجاز
مجموع سال ها/

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل

50* (17/5 -ميانگين كل)* سال هاي مجاز
مجموع سال ها/

با احتساب ضريب هم ترازسازي معدل

50* (18 -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)

80تا 120 امتياز
ا دانشجوي نمونة مقطع هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري 

تخصصي به ترتيب 80، 100 و 120 امتياز (حداكثر 180 امتياز)

تا 50 امتياز (هر مقاله)

 تا 30 امتياز(هر مقاله)

تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)

تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح)
متياز طرح هاي پنج سال اخير دانش آموختگان دكتري بر اساس  ضرايب 

آيين نامة ارتقا محاسبه مي شود. حداكثر امتياز  حاصل از همكاري در 
اجراي طرح پژوهشي 150 امتياز است.

تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب)

تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل)

تا 200 امتيازاختراع سطح 1

تا 150 امتيازاختراع سطح 2

تا 70 امتيازاختراع سطح 3

حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از آنتا 100 امتياز

به ازاي هر سالتا 75 امتياز

-تا 100 امتياز

-تا 150 امتياز

تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت)

تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)

به ازاي هر سال عضويت در انجمن هاي داراي مجوز از دستگاه هاي تا 100 امتياز
ذي ربط 20 امتياز.

نشريه هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط تا 50 امتياز

نشريه هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط تا 80 امتياز

حداكثر 30 امتياز
عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي

عضويت در هيئت مديرة انجمن هاي علمي

عضويت در هيئت تحريرية نشريه هاي علمي

سردبير نشريه    هاي علمي

اخذ جايزه هاي تحصيلي بنياد

دانشجوي نمونة كشوري

فعاليت هاي فرهنگي و 
اجتماعي

مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني

سرآمد  ادبي، هنري و قرآني

عضويت در انجمن هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي

 فعاليت هاي آموزشي

 فعاليت هاي فنّاورانه

مديرعامل شركت فناورانة داخلي

 فعاليت هاي پژوهشي

نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي

يميانگين كل دورة كارشناس

ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد

ميانگين كل دورة دكتري حرفه اي

ميانگين كل دورة دكتري تخصصي

امتياز مقاله هاي پنج سال اخير دانش آموختگان دكتري (با مشاركت 
استاد راهنما) براساس ضرايب آيين نامة ارتقا محاسبه مي شود. حداكثر 
امتياز حاصل از مقاالت نشريات  250 امتياز و براي مقاالت مجامع 50 

است.

همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي مصوب مؤسسه

ي مقاله هاي منتشر شده در نشريه هاي علم- يپژوهش

مشاركت دست كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت

ثبت ژن در پايگاه هاي اطالعاتي معتبر

نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي

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

ية معتبر بين الملليمقاله هاي منتشر شده در نشريه هاي با نما

اختراع هاي برگزيده

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)

جدول 1: فعاليت هاي نخبگانيِ دانش آموختگان برتر براي استفاده از تسهيالت دورة پسادكتري (جايزة شهيد دكتر چمران)

توضيحات فعاليت هاي نخبگاني

كارشناسي
(فقط يك آزمون)

حداكثر امتياز

برگزيدة آزمون هاي 
ورود به دانشگاه

كارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)

ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز 
(استعدادهاي درخشان)
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مشاركت دست كم 45 درصدتا 230 امتيازاول
مشاركت دست كم 45 درصدتا 200 امتيازدوم
مشاركت دست كم 45 درصدتا 150 امتيازسوم
مشاركت دست كم 45 درصدتا 100 امتيازاول
مشاركت دست كم 45 درصدتا 80 امتيازدوم
مشاركت دست كم 45 درصدتا 60 امتيازسوم

تا 180 امتيازرتبه اول
تا 150 امتيازرتبه دوم
تا 110 امتيازرتبه سوم
تا 100 امتيازرتبه اول
تا 80 امتيازرتبه دوم
تا 60 امتيازرتبه سوم
-تا 200 امتيازرتبه اول
-تا 150 امتيازرتبه دوم
-تا 100 امتيازرتبه سوم

-تا 100 امتياز
-تا 80 امتياز
براساس مقررات بنيادتا 100 امتياز

-تا 100 امتيازاول

-تا 80 امتيازدوم

-تا 60 امتيازسوم

-تا 150 امتيازاول
-تا 120 امتيازدوم
-تا 100 امتيازسوم

حائزان رتبة اول تا پنجم100تا 180 امتياز پزشكي
حائزان رتبة اول تا سوم100تا 150 امتيازدندان پزشكي

حائزان رتبة اول تا سوم100تا 150 امتيازداروسازي

حداكثر امتياز

ادامة جدول 1

توضيحاتفعاليت هاي نخبگاني

 خوارزمي

ين الملليب

دانشجويي

 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

آزمون دانش نامة تخصصي

المپياد علمي

جشنوارة مورد 
تأييد

 فارابي

ساير جشنواره ها و مسابقه ها

وزارت علوم

جويي
دانش

صرفاً بخش هاي رقابتي جشنوارة 
فارابي 

جوان

رازي
محقق برگزيده

محقق جوان
محقق دانشجو

بزرگسال

-تا 120 امتيازاول
-تا 100 امتيازدوم
-تا 80 امتيازسوم
تا 120 امتيازاول
تا 100 امتيازدوم
تا 80 امتيازسوم
-تا 100 امتيازطال
-تا 80 امتيازنقره
-تا 60 امتيازبرنز
-تا 60 امتيازطال
-تا 40 امتيازنقره
-تا 30 امتيازبرنز

براساس رتبة انفرادي

المپياد علمي

موزي
ش آ

دان
جهاني

ملي

وزارت علوم

وزارت بهداشت
جويي

دانش
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