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 گفتار پیش

  

یکی از اهداف بنیاد ملّی نخبگان، هدایت مستعدان برتر در جهت بـرآوردن نیازهـاي کشـور    
خدمت نظام وظیفۀ تخصصی فرصت مناسبی براي آشنایی جوانان برگزیـدة کشـور بـا    . است

بـه همـین   . این مسـائل اسـت   تخصصی آنان براي حل  مسائل واقعی جامعه و استفاده از دانش
هاي فنّاورانه فعالیـت   آموختگان برتري که در حوزه دلیل بنیاد تالش دارد تا با شناسایی دانش

گـویی بـه نیازهـاي     کنند، تمهیداتی را براي طی دوران مقدس نظام وظیفه در جهت پاسخ می
  .تخصصی کشور فراهم آورد

برتـر   آموختگـان  درخصـوص شناسـایی دانـش    در مقـررات بنیـاد   1393که در سال  با تغییراتی
برتـر و در   آموختگـان  وظیفۀ تخصصی به دانـش  کشور رخ داد، درحال حاضر تسهیالت نظام

، »کشـــور هـــاي داخـــل هـــا و پژوهشـــگاه برتـــر دانشـــگاه آموختگـــان دانـــش«ســـه حـــوزة 
حاضـر   مجموعۀ. شود اعطا می» برترِ غیرمقیم آموختگان دانش«و » برتر فنّاور آموختگان دانش«

مندي از ایـن تسـهیالت در حـوزة     هاي دانش بنیان و متقاضیان بهره با هدف راهنمایی شرکت
  .کاربران مفید واقع شود امید است که براي. تدوین شده است» آموختگان فنّاور دانش«

  
  
  
  

  اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضی
  غالمعلی منتظر

  ریزي و نظارت معاون برنامه
  1394 زمستان

   



  

   



 

 

  
  فصل اول

 فنّاور آموختگان برتر شناسایی دانش

  



   



 

 

  مقدمه. 1
امنـاي بنیـاد    مصـوب هیئـت  (برتر دانشگاهی آموختگان نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانشآیین

آموختگـان  با هدف ایجاد چارچوبی بـراي شناسـایی برتـرین دانـش    ، )13/3/1394در تاریخ 
تسهیل رشـد، هـدایت و اثرگـذاري آنهـا در حـوزة      «دانشگاهی و ایجاد تمهیدات الزم براي 

هاي علمی در نظرگرفتـه   آموختگان برتر مؤسسه ، تسهیالت متنوعی را براي دانش»تخصصی
  . است» وظیفۀ تخصصی خدمت نظام«که از جملۀ این تسهیالت 

هـاي فنّاورانـه    ی هستند کـه در عرصـۀ فعالیـت   آموختگان برتر آنهای هاي دانش یکی از گروه
بنیاد ملّی نخبگان با هدف ارج نهـادن بـه فضـاي فعالیـت     . هاي شاخصی هستند داراي فعالیت

هــاي  آموختگــان و تســهیل مســیر حرکــت فنّاورانــۀ شــرکت  نوآورانــۀ ایــن گــروه از دانــش
روه از تسـهیالت نظـام   آموختگان این گ مندي برترین دانش بنیان، مقرراتی را براي بهره دانش

  .وظیفۀ تخصصی وضع کرده است
این مجموعه با هدف تبیـین مقـررات شناسـایی دانـش آموختگـان برتـرِ فنّـاور و چگـونگی         

  .اعطاي تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی به آنان است
  
  تعاریف. 2

  :رود بهکار می مجموعه هاي زیر در این براي رعایت اختصار،تعریف
  .بنیاد ملّی نخبگان استمنظور :بنیاد. الف

  .فنّاوري ریاست جمهوري استو منظور معاونت علمی: معاونت علمی. ب
بنیـانِ مشـمول   هـاي دانـش  هـا و مؤسسـه  منظور هر یک از شرکت:بنیانشرکت دانش. ج

سازي نـوآوري  بنیان و تجاريها و مؤسسات دانشحمایت از شرکت«مزایاي قانون 
  .است 5/8/1389اسالمی در تاریخ مصوب مجلس شوراي » و اختراعات



» آموختگـان برتـر دانشـگاهی   شناسـایی و پشـتیبانی از دانـش   «نامـۀ  منظور آیـین : نامهآیین.د
  .است 13/3/1394امناي بنیاد در تاریخ  مصوب هیئت

داخـلِ کشـور     منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پـژوهش و فنّـاوري  :مؤسسۀ علمی.   ه
آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري؛ وزارت  که صحت مدارك صادرةاست

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیده باشد
هاي علمـی، موضـوع بنـد     آموختگان مؤسسهمنظور هر یک از دانش: برتر آموختۀدانش. و

  .نامۀ استآیین 4از مادة  3 ـ الف
  
 هدف. 3

، با هدف پشـتیبانی از  »آموختگان برترِ فنّاور وظیفۀ تخصصی به دانش نظامخدمت «تسهیالت 
آموختگان برترِ دانشگاهی و نیز حمایـت از نهادهـاي فنّاورانـه بـه     هاي نوآورانۀ دانشفعالیت

  :شود به شرح زیر است که به مشموالن این جایزه اعطا می تسهیالتی. شود مشموالن اعطا می
و » دورة آمـوزش نظـامی  «وظیفه بـراي مشـموالن ایـن جـایزه، شـامل       نظامطی خدمت . الف

و دریافـت کـارت پایـان    » طرحی پژوهشی، فنّاورانـه، فرهنگـی یـا مشـابه آن    «اجراي 
بـر اسـاس تشـخیص سـتادکلّ نیروهـاي       موضوع و مکان اجراي طرح. خدمت است

  .شود مسلح تعیین می
وظیفـۀ   برابر با نیمی از دورة رسمی نظـام وظیفۀ تخصصی حداقل  زمان دورة خدمت نظام. ب

  .شود تراز است که براساس مدت زمان اجراي طرح تعیین می سایر مشموالن هم
وظیفۀ تخصصـی، مطـابق مقـررات سـتادکلّ نیروهـاي مسـلح        پرداخت حقوق دورة نظام. ج

  .پذیرد صورت می
  .داشته باشد وظیفۀ تخصصی، فرد باید در ایران حضور در دورة خدمت نظام:1یادآوري 

  



 

 

 شرایط مشموالن. 4
بنیـان بـه فعالیـت    هـاي دانـش  هـاي علمـی در یکـی از شـرکت     آموختۀ مؤسسهچنانچه دانش

وظیفـۀ   خدمت نظام«برترِ مشمول تسهیالت  آموختۀ عنوان دانش مشغول باشد، با شرایط زیر به
  : شوند انتخاب می» تخصصی

  

  بنیانشرایط شرکت دانش .الف
  .داراي اظهارنامۀ مالیاتی باشد. 1ـ الف
بنیان خود را بر اسـاس اطالعـات اظهارنامـۀ مالیـاتی بـه      کاالها و خدمات دانش.2ـ  الف

  .فروش رسانده باشد
بنیـان   هـاو مؤسسـات دانـش    امور شرکت«مرجع بررسی و تأیید شرایط این بند، :1یادآوري 

  .است» معاونت علمی
  

  آموختۀ برترِ فنّاورشرایط دانش. ب
آموختگی آنـان در مقـاطع کارشناسـی، کارشناسـی     از سه سال از تاریخ دانشبیش. 1ـ  ب

چنانچـه  . ارشد، دکتري حرفه اي، دکتري تخصصی یا فوق تخصص نگذشته باشد
اي خارج ازکشـور باشـد ایـن مهلـت بـه شـش سـال         آموختۀ مؤسسه متقاضی دانش

  .یابد ارتقا می
بنیانِ مورد نظر، به فعالیت مشـغول  در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش. 2ـ  ب

  . ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشدکم ششباشد و براي دست
ـیالت تکمیلـی    14کلّ دروس وي در دورة کارشناسی بیش از  میانگین. 3ـ   ب و در دورة تحص

  .باشد 15بیش از 
  :است 1تسهیالت به شرح جدول  این مندي از مورد نیاز براي بهرهامتیاز . 4ـ ب

  

  

ش ا ی د اور ناسا نّ گان   و  آ



  حد نصاب امتیازهاي مورد نیاز: 1جدول 

  مجموع امتیاز مورد نیاز  هاي فنّاورانه فعالیت  هاي علمی فعالیت  آموختگی مقطع دانش
  140  امتیاز 90کم  دست  امتیاز 25کم  دست  کارشناسی

  180  امتیاز 90کم  دست  امتیاز 70کم  دست  ارشد کارشناسی
  220  امتیاز 90کم  دست  امتیاز 90کم  دست  دکتري تخصصی

  
دانشجویان دورة دکتري تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتريِ خود با موفقیـت  : 2یادآوري

» 4ـ  ب«باید امتیاز بنـد   شوند و دفاع کرده باشند، نیز مشمول مزایاي این جایزه می
بــراي ایــن دانشــجویان . آموختگــانِ دورة دکتــري کســب کننــد را مشــابه دانــش

  .راهنما و مؤسسۀ محل تحصیل ضروري است) ان(موافقت استاد
اعطاي تسهیالت نظام وظیفه بـه دانـش آموختگـان دورةکارشناسـی درصـورت      :3یادآوري

 :احراز هر دو شرط زیر قابل بررسی است
عضو اولین دورة هیئت مـدیرة  (بنیان  دانشمتقاضی عضو مؤسسان شرکت . الف

یا مدیرعامل فعلی آن باشد و همچنـان در شـرکت فعالیـت تمـام     ) شرکت
  .وقت داشته باشد

هـاي   دانشگاه: هاي برتر کشور شامل آموختۀ یکی از دانشگاه متقاضی، دانش. ب
، تبریز،تهـران، شـهید   )واحد علوم و تحقیقات تهـران ( اصفهان، آزاد اسالمی 

بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی 
شریف، عالمه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسـی مشـهد، هنـر تهـران،     
علوم پزشکی ایـران، علـوم پزشـکی اصـفهان، علـوم پزشـکی تهـران، علـوم         

  .پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی مشهد باشد
وظیفه باشد، سابقۀ بیمۀ پرداختی  گذراندن دورة خدمت نظام چنانچه فرد در حین:4ريیادآو

  .شود خدمت وي در نظرگرفته می تا قبل از تاریخ شروعِ 



 

 

  بنیانهاي دانشسهمیۀ شرکت. 5
ازاي هـر پـنج میلیـارد    تواند در بدو امر یـک تـن و بـه    بنیان میهاي دانشهر یک از شرکت
کارشناسی شـاغلِ   یا به ازاي هر ده نفر نیروي) بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی(ریال فروش ساالنه 

، یک تن دیگـر را بـا شـرایط مـذکور در بنـد      )بر اساس فهرست بیمه(تمام وقت در شرکت 
  .کند معرفی» 4«

ـال  اي مدت یـک سهمیۀ مذکور تا سقف ده نفر براي هر شرکت در سال و بر: یادآوري و بـر  (س
  .شود و صرفاً براي همان سال قابل استفاده استتعیین می) اساس سال مالیِ شرکت

  

  مشموالن براي ادامه تحصیلشرایط . 6
آموختگان است، در صـورت ادامـه تحصـیلِ     باتوجه به اینکه این تسهیالت مختص به دانش

. خـدمت انصـراف دهـد    وظیفـۀ تخصصـی، الزم اسـت از    فرد مشمول در حین خدمت نظام
مقطـع    براي» 4«مندي از مزایاي این جایزه در پایان مقطع بعد، منوط به احراز شرایط بند  بهره

  .جدید خواهد بود
چنانچه مشموالن براي بـار دوم در مقطعـی کـه مشـمول تسـهیالت نظـام وظیفـه        : یادآوري

پایان تحصـیل  مندي از این تسهیالت در  اند، ادامۀ تحصیل دهند، براي بهره شده
  .در مقطع مذکور، نیازمند احراز مجدد شرایط هستنند

  

  هاي نخبگانی فعالیت. 7
  :شرح زیر است هاي نخبگانی به ترین مصادیق فعالیت اصلی
  هاي فنّاورانه فعالیت. الف

ـان   هاي دانـش  اشتغال در شرکت. 1ـ  الف عضـو هیئـت مـدیره، عضـو هیئـت مؤسـس،       (بنی
  )بنیان وقت در شرکت دانش مدیریت عامل و فعالیت تمام

  هاي مورد تأیید بنیاد جشنواره/ هاي ملی و جهانی مهارت برگزیده شدن در مسابقه. 2ـ الف
  هاي برگزیده اختراع. 3ـ الف

ش ا ی د اور ناسا نّ گان   و  آ



  هاي علمی فعالیت. ب
هاي سراسـري   آزمون/ هاي علمی ورود به مؤسسههاي  کسب رتبۀ برتر در آزمون. 1ـ  ب

  علوم پزشکی
  ...)آموزشی، پژوهشی و (دورة تحصیل موفقیت در . 2ـ ب
  هاي تحصیلی بنیاد کسب جایزه. 3ـ ب
  دانشجویی/ آموزي کسب رتبۀ برتر در المپیادهاي دانش. 4ـ ب
  

  هاي فرهنگی اجتماعی فعالیت. ج
مــدیرة  فرهنگــی دانشــجویی، علمــی تخصصــی، هیئــت/هــاي علمــی عضــویت در انجمــن

  هاي علمی علمی و سردبیري نشریههاي  تحریۀ نشریه هاي علمی، هیئت انجمن
  

  فرایند اجرا.  8
وظیفـۀ تخصصـی    برترِ فنّاور براي اسـتفاده از تسـهیالت نظـام    آموختگانِ براي شناسایی دانش

  :شود فرایند زیر اجرا می
بنیـان بـر اسـاس سـهمیۀ تخصـیص یافتـه از سـوي معاونـت علمـی، افـراد           شرکت دانش .1

 .کندمعاونت علمی معرفی می به) 1مطابق کاربرگ شمارة (متقاضی را 

 .کنند متقاضیان استفاده از تسهیالت، اطالعات خود را در پایگاه اطالعاتی بنیاد بارگذاري می .2

فرض بنیاد، صحت اطالعات بارگذاري شده در سامانه اسـت و چنانچـه در هـر    : 1یادآوري
مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعاتی را خـالف واقـع اظهـار کـرده     

هاي  شود و عدم صداقت وي به دستگاه است، از تمامی تسهیالت بنیاد محروم می
 .شود ربط اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیري می ذي

 . شود درخواست متقاضیان به پایگاه معاونت علمی ارسال می .3



 

 

خـود دفـاع   ) پروپـوزال (نامـۀ رسـاله    طـرح درخواست دانشجویان دکتـري کـه از   :2یادآوري
راهنما و مؤسسۀ ) ان(اند پس از تکمیل کاربرگ موافقت استاد آمیز کرده موفقیت

آزمـایی آن   مندي از تسهیالت نظـام وظیفـۀ تخصصـی و راسـتی     علمی براي بهره
 .شود توسط بنیاد استانی، به پایگاه معاونت علمی ارسال می

هـاي   یید معاونت علمی برسد، سامانه امتیاز اولیـۀ فعالیـت  بنیان به تأچنانچه شرکت دانش .4
ــی      ــبه م ــان محاس ــدة آن ــد نش ــات تأیی ــاس اطالع ــیان را براس ــانی متقاض ــد نخبگ در . کن

 .شودصورت درخواست فرد رد می غیراین

چنانچه پس از بارگذاري درخواست توسط متقاضی، با درخواست وي مخالفت : 3یادآوري 
بار دیگر  هاي نخبگانی خود صرفاً یک ارتقاي فعالیتشود، متقاضی مجاز است با 

، درخواست خود را در سامانه )آموختگی و در محدودة دورة مجاز پس از دانش(
  .بارگذاري کند

هـاي نخبگـانی متقاضـیان را     آزمـایی سـوابق، سـامانه امتیـاز نهـایی فعالیـت       پس از راستی .5
 .کند براساس اطالعات تأیید شدة آنان محاسبه می

از تعیین برگزیدگان بنیاد ملّـی نامـۀ معرفـی آنـان را بـه همـراه کـاربرگ اطالعـات         پس  .6
 .کند فردي دانش آموختۀ برتر براي ستاد کلّ نیروهاي مسلح ارسال می

  نامـه را از طریـق سـامانه بـه برگزیـدگان اطـالع       معاونت علمی، شـماره و تـاریخ معرفـی    .7
 .دهد می

را بـه  ) 9بنـد  (گان نیروهاي مسلح، مدارك مثبته برگزیده با مراجعه حضوري به بنیاد نخب .8
 .دهد آن نهاد تحویل می

  

 مدارك مورد نیاز براي تحویل به بنیاد نخبگان نیروهاي مسلح. 9
  نامۀ بنیاد ملّی نخبگان شماره و تاریخ معرفی. الف

ش ا ی د اور ناسا نّ گان   و  آ



  )سه نسخه(هاي شناسنامه  اصل و رونوشت تمامی صفحه. ب
  )سخهسه ن(اصل و رونوشت کارت ملّی. ج
  3×4سه قطعه عکس پرسنلی . د
  صفحه 5سوابق علمی حداکثر در .  ه
  رونوشت آخرین مدرك تحصیلی. و
  )سه نسخه(کاربرگ اطالعات فردي نخبگی . ز

  )آموختگان براي دانش(برگ سبز . ح
، 10+متقاضی موظف است در مدت زمـان مجـاز، بـا مراجعـه بـه دفـاترپلیس       : یادآوري

هاي مربوط به  وظیفۀ عمومی را دریافت و کاربرگدفترچۀ راهنماي خدمت 
 10+همـراه مـدارك مربوطـه بـه دفتـر پلـیس        اعزام مشموالن را تکمیل و بـه 

  .تحویل دهد
  

  گویی به درخواست متقاضیان پاسخ. 10
هاي فیزیکـی، بخشـی در    به منظور جلوگیري از تردد حضوري متقاضیان به بنیاد و ارسال نامه

: بــه نشــانی» هــاي شــما گــویی بــه درخواســت پاســخ«د تحــت عنــوان ســامانۀ اطالعــاتی بنیــا
http://ask.bmn.irاز این رو چنانچـه خواهـان تجدیـد نظـر در نتیجـۀ      . طراحی شده است

توانیـد بـا    درخواست خود باشید یا پرسشی دربارة تسـهیالت نظـام وظیفـه داشـته باشـید، مـی      
ارسال و از همان طریق پاسـخ خـود را    معاونت علمیمراجعه به این بخش آن را براي بنیاد و 

  .کنید دریافت
   



 

 

  
  

  دومفصل 

  بارگذاري اطالعات فرديراهنماي 
  در سامانۀ بنیاد

   



  

  
 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

  مقدمه. 1
حاضـر  هاي مختلفی اسـت امـا از آنجـا کـه مجموعـۀ       شامل بخش) ١ثریا(سامانۀ اطالعاتی بنیاد 

برداري متقاضیان براي بارگذاري اطالعات و سوابق خود تدوین شده اسـت، ایـن    منظور بهره به
هاي نخبگانی داراي امتیاز و نحوة بارگذاري  بخش نیز از این منظر به معرفی این سامانه و فعالیت

  .پردازد آنان می
  
  کاربرورود. 2

  . ٢استنشان داده شده  1نحوة ورود به صفحۀ کاربري در شکل 
 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  soraya.bmn.ir: نشانی سامانۀ ثریا. 1

  .استفاده کنیدMozilla Fire Fox یاGoogle Chromeبراي کار با سامانۀ ثریا از مرورگرهاي . ٢

 ورود کاربر: 1شکل 

در این قسمت نام 
 کاربري درج شود

با کلیک بر روي 
، وارد »ورود«گزینۀ 

کارپوشۀ شخصی 
  . خواهید شد

در این قسمت رمز عبور 
 درج شود

براي دریافت نام کاربري 
و کلمۀ عبور در این 

 .کند نام می قسمت ثبت

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



توانید وارد سامانۀ اطالعاتی شوید و پرونـدة خـود    با وارد کردن نام کاربري و کلمۀ عبور می
اي  پـس از ورود بـه سـامانه، صـفحه    . را تشکیل دهید و سپس درخواست خود را ارسال کنید

  . بینید را می 2مشابه شکل 
  

 
  صفحۀ اطالعات و سوابق فرد. 2شکل

  : کنید موارد زیر را مشاهده می 2در شکل
 اطالعات شخصی .1

 ها آدرس .2

 مقاطع تحصیلی .3

 مقاالت منتشر شده یا پذیرقته شده براي انتشار .4

 کاري سوابق .5



 

 

 افتخارات کسب شده .6

 ها پژوهش .7
 بنیان شرکت دانش .8
 نواقص پرونده .9

  مشاهدة همۀ اطالعات .10
  .ها را در سامانه وارد کنید که باید حتماً آن ، مواردي هستند8تا  1بندهاي :1یادآوري 
را تکمیل کردید، باید تسهیالت مورد نظـر   8تا  1که اطالعات بندهاي  پس از آن:2یادآوري

پـس از انتخـاب تسـهیالت پرونـده بـه وسـیلۀ کارشناسـان        . کنیـد  خود را انتخاب
ه هـر دلیلـی نـاقص باشـد، کارشناسـان توضـیحاتی       اگر پرونده ب. شود بررسی می

نـواقص مـورد نظـر در قسـمت     . کننـد  دربارة نواقص پرونده براي شما ارسال مـی 
  .است قابل مشاهده)) 9(بند (» نواقص پرونده«

ـتید، تکمیـل کنیـد     را به هر ترتیبی 8تا  1توانید اطالعات بندهاي  شما می:3یادآوري . که مایـل هس
  .که در چند نوبت اقدام به تکمیل این اطالعات کنیدود دارداین امکان وجضمناً 

  

که اطالعات هر یک از صفحات را تکمیل و مدارك الزم را بارگـذاري کردیـد    پس از آن
  ). 3مانند شکل (کلیک کنید » ثبت«باید روي گزینۀ 

  :شوند به شرح زیر تکمیل می 8تا  1بندهاي 
  

 ثبت اطالعات شخصی. 1- 2

در ایـن مرحلـه اطالعـات زیـر را در     . دهد اطالعات شخصی را نشان میصفحۀ ثبت  3شکل 
  :سامانه وارد کنید

، استان و شـهر محـل تولـد   ، کشور محل تولد، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، نام پدر، جنسیت
، )کیلوبایـت  100بـا حجـم حـداکثر    (عکـس پرسـنلی   ، وضعیت تأهـل ، وضعیت نظام وظیفه

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



بـا حجـم   ( تصویر صفحه اول شناسنامه، )کیلوبایت 200 اکثربا حجم حد( یتصویر کارت ملّ
 250بــا حجمحــداکثر( تصــویر صــفحه وضــعیت تاهــل شناســنامه، )کیلوبایــت 250 حــداکثر

  ).کیلوبایت 250 با حجم حداکثر( تصویر صفحه توضیحات شناسنامه، )کیلوبایت
باید نـام و نـام خـانوادگی     براي مثال. باید با دقت همۀ موارد مورد نیاز را در سامانه وارد کنید

، »ثبـت «پس از وارد کردن اطالعات بـا کلیـک گزینـۀ    . خود را به حروف فارسی وارد کنید
  .تواند موارد دیگر را تکمیل کنید شوند و شما می اطالعات در سامانه ذخیره می

  

 
  صفحۀ ثبت اطالعات شخصی. 3شکل 

 ها آدرس. 2- 2

ایـن اطالعـات   . هـا اسـت   مربوط به مرحلۀ ثبت آدرسدهد که  اطالعاتی را نشان می 4شکل 
  :شامل موارد زیر است



 

 

دقیـق   نشـانی ، کدپسـتی ، شهرسـتان / اسـتان  محل سـکونت دائـم،    کشور، شماره تلفن همراه
  .یپست الکترونیکمنزل، 

  

 
  ها صفحۀ ثبت آدرس. 4شکل 

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



  
 مقاطع تحصیلی. 3- 2

  . ترین مواردي است که باید به دقت آن را تکمیل کنید درج مقاطع تحصیلی یکی از مهم
ایـن مرحلـه را نشـان     5شـکل   .دنـ ک به همین منظور متقاضی ابتـدا بایـد روي گزینـۀ   کلیـک    

  . دهد می
 

 
  چگونگی درج مقاطع تحصیلی مختلف. 5شکل 

  
توانید مقـاطع تحصـیلی مختلـف     میکه روي گزینۀ ثبت اطالعات کلیک کردید،  پس از آن

مقـاطعی کـه متقاضـی    . مورد نظـر را انتخـاب و تکمیـل کنیـد      ها مقطع را مشاهده و از بین آن
  :کند، عبارتند از  ها را انتخاب تواند آن می

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، کارشناسـی ارشـد    دانشگاهی، زیردیپلم، دیپلم، پیش
  .، دکتري تخصصی، دکتري تخصصی پیوسته، پسادکتري)زشکیپ(اي  پیوسته، دکتري حرفه

 

  .درج صحیح و کامل اطالعات همۀ مقاطع تحصیلی ضروري است:4یادآوري 
  

در ایـن محـل بایـد    . دهـد  محل درج اطالعـات مقطـع تحصـیلی دیـپلم را نشـان مـی       6شکل 
  :اطالعات زیر را در سامانه وارد کنید 

/ نـام دبیرسـتان   ، تاریخ اخذ دیـپلم ، تاریخ شروع دبیرستان، معدل کتبی دیپلم، تحصیلی ۀرشت
  .کیلو بایت350 با حجم حداکثرگواهی اخذ دیپلم ، نام شهر، کشور، هنرستان



 

 

شما موظف هستید در صورت تغییر وضعیت تحصیل، سـوابق تحصـیلی خـود را    :5یادآوري
  .آخرین وضعیت تحصیلی را در سامانه وارد کنیدبه روز رسانی و 

  
  درج مقطع تحصیلی دیپلم . 6شکل 

اطالعاتی را که به عنوان مثال یک دانشجوي دکتري باید در سامانه وارد کنـد، نشـان    7شکل
  :این اطالعات شامل موارد زیر است . دهد می

عدل کل یـا آخـرین   م، گرایش، رشته تحصیلی، )آموخته دانشجو یا دانش( وضعیت تحصیلی
/ اســتان ، کشـور بـودن،   دانشـجوي تـرم اول  ، مؤسســه/دانشـگاه ، تـاریخ شـروع  ، نمـره ارتقـاء  

 بـا حـداکثر حجـم    فراغت از تحصیل/گواهی اشتغال به، استاد مشاور، استاد راهنما، شهرستان
  .کیلوبایت 350

  

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



 
  درج مقطع تحصیلی  دکتري. 7شکل 

  
. را ویرایش، حذف و یا اطالعات آن را مالحظه کنیـد توانید پروندة خود  در صورت نیاز می

  .دهد چگونگی انجام این کارها را نشان می 8شکل 



 

 

 
  درج مقطع تحصیلی کارشناسی. 8شکل 

  

  ویژگی مدارك مقاطع تحصیلی. 1- 3- 2
، »آمـوختگی  تاریخ دانـش «باید از سوي مؤسسه صادر و در آن  آموختگی می گواهی دانش.الف

  . ذکر شده باشد» میانگین کل دوره«و » طول دور یا تاریخ شروع به تحصیل«
تنهـا بـراي   «گواهی براي سازمان دیگري صادر شـده و در آن بیـان شـده باشـد      چنانچه. ب

  . تأیید نیست، گواهی مورد »استفاده همان سازمان است
انـد، تصـویر ارزشـیابی مـدرك      براي مقاطع تحصیلی که در خارج از کشور طـی شـده  . ج

ها باید در قالب  وازرت بهداشت به همراه تصویر ریز نمره/ تحصیلی توسط وزارت علوم
 .تحویل شود) pdfمثالً به شکل (اي الکترونیکی  پرونده

تـاریخ پایـان   نامۀ معرفی به خدمت، خطاب به ستاد کل نیروهاي مسلح، چنانچه داراي .د
 .شود باشد، به جاي گواهی پایان تحصیلی پذیرفته میکل دوره  میانگینو تحصیل

گواهی اشتغال به تحصیل باید از سوي معاونت آموزشی مؤسسه خطـاب بـه بنیـاد ملّـی     .ـ ه
کل  میانگین«، »تاریخ شروع به تحصیل«در آن، نخبگان یا به صورت کلی صادر شده و 

همچنین تاریخ اعتبار گواهی اشتغال به تحصیل نباید سـپري  . مشخص شده باشد» دوره
  .شده باشد

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



 مقاالت علمی. 4- 2

) یا پذیرفته شده بـراي انتشـار  (براي وارد کردن اطالعات مربوط به مقاالت علمی منتشر شده 
. شـود  پس از آن بایـد نـوع مقالـه مشـخص    ). 9شکل ( باید روي قسمت مقاالت کلیک کنید

ایـن مـورد    10شکل . پس از انتخاب نوع مقاله اطالعات مربوط به آن را در سامانه وارد کنید
  . دهد را نشان می

  

  
  درج اطالعات مربوط به مقاالت علمی چاپ شده یا پذیرش شده .9شکل 

  

  :کنید عبارتند از  درجکه باید در مرحلۀ ثبت مقاالت در سامانه  اطالعاتی
المللی و ملّی، نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، نشـریات   هاي بین همایش( نوع مقاله
که مقاله از آن  تحصیلی مقطع، نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله/نوع مجله، )المللی علمی بین

جایگاه فرد ، مقالهلینک ، چاپ مقاله/سال پذیرشمقاله،  وضعیت پذیرشاست،   استخراج شده
 . کیلوبایت 3000 با حداکثر حجم فایل مقاله، تعداد نویسندگان، در بین نویسندگان



 

 

  
  درج اطالعات مربوط به مقاالت علمی چاپ شده یا پذیرش شده. 10شکل 

  

  ویژگی مدارك. 1- 4- 2
شود کـه   میآموختگان دورة دکتري داخل، مواردي لحاظ  هاي دانش در محاسبۀ امتیاز مقاله. الف

ـبت بـه  (ن چاپ آنها حداکثر پنج سال از زما ـا   نس ـان تقاض ـته باشـد  )زم ـازه بـراي    . گذش ایـن ب
  . سال است 3ارشد و دانشجویان دکتري تخصصی حداکثر  کارشناسی آموختگان دورة دانش

ـاي پژوهشـی مـورد تأییـد وزارت      که در فهرسـت نشـریه   هایی هاي منتشر شده در نشریه مقاله. ب ه
ـاي  مقالـه رت بهداشت قرار دارند به عنوان وزا/ علوم ـاي   مقالـه ی و هایفارسـ  درنشـریه معتبـر   ه ه

بـــــه عنـــــوان  SCOPUSیـــــا  ISIهـــــاي داراي نمایـــــۀ  منتشـــــر شـــــده در نشـــــریه
ـاظ    الملل نیۀمعتبربیهایبانما هایمنتشرشدهدرنشریه مقاله ـاز لح ـبه امتی ی مورد تأیید است و در محاس
  .شود می



باید مقالۀ مربوطه کنفرانسی را در نشریه نیز به چاپ رسانده باشد، میچنانچه متقاضی مقالۀ . ج
  .را در بخش مقاالت همایشی و کنفرانسی بارگذاري کند

). خالصه یا صفحۀ اول قابل قبول نیست(باشد ) Full Paper(پروندة مقاله باید مقاله کامل. د
ناقص ارسال شده تا  همچنین به دلیل محدودیت حجم تا سه مگابایت چنانچه حجم فایل

 .سه مگابایت باشد، قابل قبول است
 .قرار دادن پیوند مقاله براي مقاالت بین المللی چاپ شده، الزامی است. ـ ه
قرار دادن پیوند مقاله براي مقاالت  ،هاي داخلی برخط نیستند باتوجه به اینکه برخی از نشریه. و

 . داخلیِ چاپ شده اختیاري است
. ضروري است پیوند مقاله به وبگـاه نشـریه یـا وبگـاه معتبـر دیگـري ارتبـاط داشـته باشـد         . ز

 ) قابل قبول نیست... و ) وبالگ(و وب نوشت ) فروم(رایگاه(
هاي بارگذاري شده در مرحلۀ پذیرش باشند، الزم است موارد زیـر در نظـر    چنانچه مقاله. ح

  :گرفته شود
  .ضاي سردبیر نشریه و در سربرگ نشریه باشدبراي مقاالت داخلی، نامه به ام .1
براي مقاالت خارجی، تصویر نامۀ الکترونیکی پذیرش دریافتی از نشانی الکترونیکی   .2

رسمی نشریه حاوي نام فرد، نام مقاله و نشریه و یا صفحه برخط محتوي تأیید پذیرش 
  . مقاله ایشان در وبگاه نشریه قابل قبول است

داخلــی و (هــاي علمـی معتبــر   هــاي منتشــر شـده در همــایش  مقالـه  متقاضـیانی کــه داراي . ط
باید صفحۀ چاپ شده در کتابچۀ همـایش و گـواهی ارائـۀ مقالـه از      هستند می) المللی بین

هـایی کـه    شـایان ذکـر اسـت مقالـه    . سوي دبیرخانۀ همایش را در سامانه بارگذاري کنند
  .اند مورد تأیید نیست صورت پوستر چاپ شده به



 

 

نچه همایش کتابچۀ مقاالت را منتشر نکرده باشد و مقاالت را در قالب لوح فشرده ارائه چنا. ي
کرده باشد، متقاضی باید صفحۀ اول کنفرانس به همـراه  فهرسـت مقـاالت را در سـامانه     

 .بارگذاري کند
  .اي و دانشجویی قابل تأیید نیست همایش منطقه. ف

 سوابق . 5- 2

ها است،  مرحله که اکثراً مربوط به اعضاي هیئت علمی دانشگاهکردن اطالعات این  براي وارد
، باید نوع سابقۀ کاري خود را انتخاب )5شکل (متقاضی پس از کلیک کردن روي این گزینه 

نوع سوابق کاري موجود در سامانه به دو . و اطالعات مربوط به آن را در سامانه تکمیل کنید
را انتخـاب کنـد بایـد    » علمـی  هیئـت «ۀ اگر گزینـ . شود تقسیم می »سایر«و  »علمی هیئت«دستۀ 

  :کنید  اطالعات زیر را در سامانه تکمیل
مؤسسـۀ علمـی متبـوع، دانشـکده و     /، نام دانشگاه)مربی، استادیار، دانشیار، استاد(ۀ علمی مرتب

اولین ، تاریخ شروع به همکاريگروه تخصصی که متقاضی در آنجا مشغول به فعالیت است، 
بـا حجـم   (آخـرین حکـم کـارگزینی    ، )کیلـو بایـت   250 با حجم حداکثر(ینی حکم کارگز

  .دهد این اطالعات در سامانه را نشان می 11شکل ). کیلو بایت 250 حداکثر
  



 
  کاري  درج سوابق. 11شکل 

. کنید کنید باید نام کشور و شهري را که در آن شاغل هستید، مشخص را انتخاب» سایر«اگر گزینۀ 
ـاري  توانید عنوان شغل،  همچنین به طور دلخواه می ـتخدام  ، تاریخ شروع بـه همک و آدرس  نـوع اس

  .کنید محل کار را وارد
  

 درج افتخارات . 6- 2

ـامانه آن مـواردي را کـه از دیـد      در مرحلۀ درج افتخارات باید از فهرست  افتخارات موجـود در س
ـامانه درج کنیـد    خود مشمول آن . ها هستید، انتخاب و اطالعات خواسته شده در هر مـورد را در س

  :فهرست افتخارات موجود در سامانه و اطالعاتی که باید در سامانه وارد شوند به شرح زیر است
  

 کارشناسیرتبۀ برترکنکور 

، سـال  رشته کنکـور : هاي برتر کنکور کارشناسی باشید، باید مواردي مانند رتبهاگر جزء 
کنکـور، نـوع    اسـت، رتبـه   ی کـه در آن پذیرفتـه شـده   نـوع دانشـگاه  شرکت در کنکور، 



 

 

رزمنـدگان، جانبـازان، خـانواده شـهدا،     (ایـد   اي که در کنکور از آن استفاده کرده سهمیه
  .کنیدبه را در سامانه واردعتبر کسب رتو گواهی م) آزادگان و سایر

  

 ارشد کارشناسیرتبۀ برترکنکور 
قبـولی،  رشـته  : هاي برتر کنکور کارشناسی ارشد باشید، باید مواردي مانند  اگر جزء رتبه

کنکـور، نـوع    است، رتبـه  ی که در آن پذیرفته شدهنوع دانشگاهسال شرکت در کنکور، 
رزمنـدگان، جانبـازان، خـانواده شـهدا،     (ایـد   اي که در کنکور از آن استفاده کرده سهمیه

عتبر کسب رتبه را در گواهی مکنندگان و در سهمیه، تعداد شرکت ، رتبه)آزادگان و سایر
  .کنیدسامانه وارد

  
 

 رتبۀ برتر المپیاد دانشجویی 

ۀ تحصـیلی،  رشـت : هاي برتر المپیادهاي دانشجویی باشید، باید مواردي مانند  اگر جزء رتبه
گواهی معتبر کسب رتبـه را در  و) دانشجویی/ جهانی(نوع المپیاد سال شرکت در المپیاد، 

  .سامانه وارد کنید
 آموزي هاي المپیاد دانش مدال 

ۀ رشـت : ،باید مـواردي ماننـد   دیباش کرده را کسبافتخاري آموزي  اگر در المپیادهاي دانش
و گـواهی معتبـر   ) دانشـجویی / جهـانی (تحصیلی، سـال شـرکت در المپیـاد، نـوع المپیـاد      

  .کسب رتبه را در سامانه وارد کنید
  

 برگزیدة آزمون جامع علوم پایه 
شامل (ۀ تحصیلی رشت: اگر از برگزیدگان آزمون جامع علوم پایه باشید، باید مواردي مانند 

 نوبـت برگـزاري آزمـون   ، سال شرکت در آزمون، )پزشکی پزشکی، داروسازي و دندان
کسـب رتبـه را در   ، رتبه وگـواهی معتبر ))اسفند ماه(نوبت دوم / )شهریور ماه(ل نوبت او(

  .کنیدنه واردساما
  

 کشوري دانشجوي نمونۀ 



سـال  : د، بایـد مـواردي ماننـد   باشـی  اگر به عنوان دانشجوي نمونـۀ کشـوري انتخـاب شـده    
  .کنیدعتبر کسب رتبه را در سامانه واردشدن، رتبه و گواهی م برگزیده

  

  برگزیدة مسابقات ملّی مهارت 
ۀ تحصـیلی،  رشـت : اگر از برگزیدگان مسابقات ملّـی مهـارت باشـید، بایـد مـواردي ماننـد      

دریافتی  است، سال شرکت در آزمون، نوع مدال که مسابقات در آن برگزار شده کشوري
  .کنیدعتبر کسب رتبه را در سامانه واردگواهی م، رتبه و)کشوري، جهانی(
  

   برگزیدة جشنوارة جوان خوارزمی 

ـت : داگر از برگزیدگان جشنوارة جوان خوارزمی باشید، باید مواردي ماننـ  ـال   رش ـیلی، س ۀ تحص
ـنواره     ـنواره، نـوع جش ـا دانشـج     آمـوزي و دوره  دانـش (شرکت در جش ـاردانی ی ـاي ک ویی و ه

  .کنیدعتبرکسب رتبه را در سامانه واردگواهی م، رتبه، سهم مشارکت و)آزاد
  

 المللی خوارزمی   رگزیدة جشنوارة بینب 

ۀ تحصیلی، رشت: المللی خوارزمی باشید باید مواردي مانند اگر از برگزیدگان جشنوارة بین
، رتبه، سهم مشـارکت و  )آموزي یا اصلی دانش(سال شرکت در جشنواره، نوع جشنواره 

  .گواهی معتبر کسب رتبه را در سامانه وارد کنید
  

   برگزیدة جشنوارة علوم پزشکی رازي 
ۀ تحصیلی، رشت: د، باید مواردي ماننداگر از برگزیدگان جشنوارة علوم پزشکی رازي باشی

، رتبــه، ســهم )اول، دوم، ســوم، جــوان، دانشــجو(ســال شــرکت در جشــنواره، برگزیــده 
  .کنیدعتبر کسب رتبه را در سامانه واردمشارکت و گواهی م

  

 رابی  برگزیدة جشنوارة فا 



 

 

ۀ تحصـیلی، سـال   رشـت : اگر از برگزیدگان جشنوارة فـارابی باشـید، بایـد مـواردي ماننـد      
کسـب  رتبه، سهم مشارکت و گواهی معتبر ،)جوان، بزرگسال(شرکت در جشنواره، رده 

  .رتبه را در سامانه وارد کنید
  

 بهایی   برگزیدة جشنوارة شیخ 

ـیخ   ـنوارة ش ـید، بایـد مـواردي ماننـد       اگر از برگزیدگان جش ـایی باش ـت : به ـال   رش ـیلی، س ۀ تحص
ـان رشـدیافته   آفرینان درحال رشد، فـن  آفرینان نوپا، فن فن(شرکت در جشنواره، بخش  ، )آفرین

  .رتبه، سهم مشارکت و گواهی معتبر کسب رتبه را در سامانه وارد کنید
  

   مخترعان 
ییـد اختـراع در   أسـال ت ، سطح اختراع: د، باید مواردي مانندبرگزیده باشیاگر از مخترعان 

  .کسب رتبه را در سامانه وارد کنیدرتبه، سهم مشارکت و گواهی معتبر ،بنیاد
  

 پزشکی و داروسازي برگزیدة آزمون دستیاري تخصصی بالینی پزشکی، دندان 
ـت : اگر از برگزیدگان آزمون دستیاري تخصص بالینی پزشکی باشید، باید مـواردي ماننـد    ۀ رش

  .تحصیلی، سال شرکت در آزمون، رتبه و گواهی معتبر کسب رتبه را در سامانه وارد کنید
 هاي اول تا سوم المپیاد پزشکی دانشجویی رتبه 

ـت : هاي برتر المپیادهاي دانشجویی باشید، باید مواردي مانند  اگر جزء رتبه ـال   رش ـیلی، س ۀ تحص
ـامانه      ) دانشجویی/ جهانی(شرکت در المپیاد، نوع المپیاد  و گـواهی معتبـر کسـب رتبـه را در س

  .وارد کنید
  

 نامۀتخصصی  برگزیدة آزمون دانش 

ـید، بایـد مـواردي ماننـد          اگر جزء رتبه ـاي دانشـجویی باش ـاي برتـر المپیاده ـت : ه ـیلی  رش ۀ تحص
گـواهی معتبـر   ، سال شـرکت در آزمـون، رتبـه و   )شکیپز شامل پزشکی، داروسازي و دندان(

  .کسب رتبه را در سامانه وارد کنید
  

  استفاده از سهمیۀ استعدادهاي درخشان براي ورود به دانشگاه 

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



ـان وارد مقطـع بعـدي شـده      اگر جزء ا ـتعدادهاي درخش فرادي هستید که با استفاده از سهمۀ اس
کـه متقاضـی در    گرایش، دانشگاهیۀ تحصیلی،رشتمقطع تحصیلی، : باشید، باید مواردي مانند 

  .کنیدشدن را در سامانه وارد ر پذیرفتهآن پذیرفته شده است، سال پذیرش و گواهی معتب
  

   دانشجوي ممتاز دانشگاه 

ـید، بایـد مـواردي مان       اگر جزء رتبه ـاي برتـر دانشـگاه باش ـام دانشـگاه     : نـد ه ـیلی، ن مقطـع تحص
  .کنیدشدن را در سامانه وارد ر پذیرفتهگواهی معتبو
  

 مسابقات  /ها سایر جشنواره 

عنـوان  : دباشـد، بایـد مـواردي ماننـ     کرده ها و مسابقات افتخاري را کسب اگر در سایر جشنواره
  .کسب رتبه را در سامانه وارد کنید گواهی، سال ومسابقه/ جشنواره 

  

  .است کرده را انتخاب» کنکور سراسريرتبۀ برتر«متقاضی افتخار  12براي مثال در شکل 

 
 ارشد کارشناسیانتخاب افتخار رتبه برتر کنکور. 12شکل 

  

  ویژگی مدارك. 1- 6- 2
  



 

 

  هاي ورود به مؤسسه هاي آزمون رتبه. الف
ـاي   آزمـون  1000هاي زیر  هاي ورود به دانشگاه به دارندگان رتبه مربوط به آزمونامتیاز . 1ـ  الف ه

ـا دکتـري حرفـه   ) هاي انسانی، تجربـی، ریاضـی   گروه(سراسري در دورة کارشناسی  اي،  ی
ـان و هنـر   ( آزمون هاي سراسري  300زیر  و آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمی در    ) گـروه زب

ــر   ــی و زی ــون 30دورة کارشناس ـاي آزم ــگاه  هـ ــري و دانش ــالمی در دورة  سراس آزاد اس
 .ارشد و متناسب با رتبۀ کسب شده، اختصاص داده شده است کارشناسی

بایـد گـواهی تأییـد رتبـۀ کـل      دارندگان رتبۀ آزمون سراسري در مقطـع کارشناسـی مـی   .  2ـ  الف
کشوري ارائه شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور را در سامانه بارگـذاري کننـد   

  .قابل تأیید نیست... رج کارنامه یا تصویر وبگاه یا روزنامه و و د
باید گواهی تأییـد رتبـۀ کـل    ارشد می دارندگان رتبۀ آزمون سراسري در مقطع کارشناسی. 3ـ  الف

/ ارائه شده از سوي سازمان سنجش آمـوزش کشـور  ) بدون گرایش(در مجموعۀ امتحانی 
را در سامانه بارگذاري کننـد و  ) شکیرتبه هاي گروه پز(مرکز سنجش آموزش پزشکی 

  .قابل تأیید نیست... درج کارنامه یا تصویر وبگاه یا روزنامه و 
ـاطع کارشناسی،   دارنـدگان رتبـۀ آزمـون مؤسسـه    .  4ـ  الـف  ارشـد   کارشناسـی آزاد اسـالمی در مق

رتبـۀ کـل ارائـه شـده از سـوي مرکـز آزمـون        باید گواهی تأیید ودکتري تخصصی می
  .مؤسسه آزاد اسالمی را در سامانه بارگذاري کنند

اي  زمان و در یک مقطع کسب کرده باشد، رتبه برتر در چند آزمون را هم چنانچه فرد رتبۀ. 5ـ  الف
  .مورد تأیید است که به واسطۀ آن در مقطع جدید مشغول به تحصیل شده باشد

  

  ارشدکارشناسی استعداد درخشان براي ورود به مقطعسهمیۀ . ب
ارشـد   افرادي که از طریق سهمیۀ استعداد درخشان و بدون آزمـون وارد مقطـع کارشناسـی   . 1ـ  ب

ـان، معاونـت     (باید گواهی از مؤسسه محل تحصیل خود  اند، می شده ـتعداد درخش دفتـر اس

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



ـان     مبنی بر اینکه پذیرش آنان بدون آزمـون و از  ) آموزشی ـتعداد درخش طریـق سـهمیۀ اس
  .انجام شده است، را ارائه کنند

باشـد ولـی بـه واسـطۀ آن مشـغول بـه        چنانچه فرد سهمیۀ استعداد درخشان را کسب کـرده . 2ـ  ب
  .تحصیل در مقطع تحصیلی جدید نشده باشد، آن فعالیت مورد تأیید نیست

از شرکت در آزمـون سراسـري و    اند و پس برتر رشتۀ خود را کسب کرده افرادي که رتبۀ . 3ـ  ب
ـند، درصـورت ارائـۀ      90کسب ـیل داده باش درصد نمرة آزمون در مقطع جدید ادامه تحص

ـازمان   ـتعداد           گواهی از س ـنجش آمـوزش کشـور مبنـی بـر پـذیرش از طریـق سـهیۀ اس س
  .مورد تأیید است) سهمیۀ رتبه اولی(درخشان 

  
  کشوري دانشجوي نمونۀ. ج

وزارت بهداشـت را  / باید گواهی ارائه شده از سوي وزارت علـوم دانشجویان نمونۀ کشوري 
  .کنند بارگذاري

  هاي فنّاورانه فعالیت. د
ــراع برگزیــدة ســطح  .  1ـ   د درصــد  45کــم  متقاضــیان، درصــورت داشــتن دســت  3و  2، 1اخت

  .شود مشارکت در محاسبۀ امتیاز لحاظ می
انـد مـی بایـد گـواهی      انتخاب شده 3و 2،1متقاضیانی که از سوي بنیاد به عنوان مخترع سطح . 2ـ  د

ـاد را      ـافتی از سـوي بنی ـار دری ثبت مالکیت صنعتی داراي سهم مشارکت و گواهی ابالغ اعتب
بایـد   گواهی ثبت مالکیت صنعتی میزان مشارکت درج نشده باشـد مـی  چنانچه در.ارائه کنند

  . نامۀ محضري داراي سهم مشارکت را ارائه کند وکالت
  
  مورد تأییدجشنوارة . ـ ه

/ گواهی از دبیرخانـۀ جشـنواره   بایـد هـا و مسـابقات مـی    دارندگان رتبۀ اول تا سـوم جشـنواره  
  .کنند درصد در سامانه بارگذاري 45مسابقه مربوطه با مشارکت 

  



 

 

  هاي علوم پزشکی آزمون. و
ـامع پزشـکی، دنــدان   دارنـدگان رتبـۀ اول تــا سـوم آزمـون     پزشـکی و داروســازي،آزمون   هــاي ج

ـتیاري پزشـکی، دنـدان      پیش ـارورزي، آزمـون دس ـازي و آزمـون دانـش     ک نامـۀ   پزشـکی و داروس
ـنامۀ تخصصـی پزشـکی      تخصصی دندان ـنجم دانش پزشکی و داروسازي و دارندگان رتبۀ اول تا پ

  .کنند گواهی از وزارت بهداشت یا معاون آموزشی مؤسسه در سامانه بارگذاريبایدمی
  
  المپیاد علمی. ز

اطالعــات مربــوط بــه دارنــدگان رتبــه اول تــا ســوم المپیــاد دانشــجویی وزارت علــوم،   .1ـزــ
عـاتی وجـود دارد و   در سامانۀ اطال) ملّی و جهانی(آموزي  تحقیقات و فنّاوري و دانش

  .گواهی نیستنیاز به ارائۀ
 گواهیبایـد مـی ) وزارت بهداشت(دارندگان رتبۀ انفرادي اول تا سوم المپیاد دانشجویی . 2ـز

  .ارائه شده از سوي وزارت بهداشت را در سامانه بارگذاري کنند
  المپیاد مهارت. ح

ی ارائه شـده از سـوي   گواهبایدمی) المللی ملّی و بین(دارندگان رتبۀ اول تا سوم المپیادهاي مهارت 
  .سامانه بارگذاري کنندکار و رفاه اجتماعی را در وزارت تعاون،

 
 هاي علمی، پژوهشی و اجتماعی درج فعالیت. 2-7

هـاي زیـر، افتخـار مـدنظر خـود را       تواند از میان گزینه ها می متقاضی با انتخاب گزینۀ پژوهش
  ): 13شکل (انتخاب و آن را تکمیل کند 

 

 هاي قرآنی  هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت برگزیدة جشنواره 

کـه   کننده وگـواهی معتبـري   عنوان فعالیت، مرکز تأیید: ی مانندگزینه باید اطالعات اینبا انتخاب 
  .کند شدن متقاضی است را در سامانه وارد دهندة برگزیده نشان

  

 هاي پژوهشی مصوب مؤسسه  همکاري در اجراي طرح 

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



ـاري  «اي انجام داده باشید، با انتخاب گزینۀ  پژوهشی را براي مؤسسه  اگر طرح در اجـراي  همک
عنوان فعالیت، تاریخ تصویب طرح، : باید اطالعاتی مانند » هاي پژوهشی مصوب مؤسسه طرح

گواهی معتبر مربوطه را در رح، تعداد همکاران، جایگاه فرد وتاریخ شروع طرح، تاریخ اتمام ط
  .کنید سامانه وارد

  

 هاي علمی فرهنگی دانشجویی  عضویت در انجمن 
ـاي مختلـف   اگر در انجمـن  ـاي  دانشـجویی ماننـد انجمـن    ه عضـویت  ... علمـی، فرهنگـی و    ه

ـار و گـواهی معتبـر       : گزینه باید اطالعاتی مانند  اید، با انتخاب این داشته ـاریخ اعتب ـام انجمـن، ت ن
  .کنید مربوطه را در سامانه وارد

  

 هاي علمی تخصصی  عضویت در انجمن 
ـا اید، با  هاي علمی تخصصی عضویت داشته اگر در انجمن ـاتی     انتخ ب ایـن گزینـه بایـد اطالع

و گـواهی  ) پیوسته، دانشجویی، افتخاري و وابسته(نام انجمن، تاریخ اعتبار، نوع عضویت : مانند
  .کنید معتبر مربوطه را در سامانه وارد

   عضویت در هیئت تحریریۀ نشریۀ علمی 

ـاتی ماننـ   اگر در هیئت تحریریۀ نشریۀ علمی عضویت داشته ـام نشـریه، نـوع    : د اید، باید اطالع ن
  .کنید وگواهی معتبر مربوطه را در سامانه وارد) پژوهشی، ترویجی و دانشجویی(نشریه 

  

 مدیره انجمن علمی   عضویت در هیئت 
نـام انجمـن وگـواهی    : اید، باید اطالعاتی ماننـد   اگر در هیئت مدیره انجمن علمی عضویت داشته

  .کنید معتبر مربوطه را در سامانه وارد
  

 هاي علمی   سردبیر نشریه 

ـاب ایــن   ـا انتخ پژوهشـی، ترویجــی و  (نــام نشـریه، نـوع نشــریه   : گزینـه بایـد اطالعــاتی ماننـد     ب
  .کنید وگواهی معتبر مربوطه را در سامانه وارد) دانشجویی

  



 

 

 
 هاي اجتماعی پزوهشی  درج فعالیت .13شکل 

 

  ویژگی مدارك. 1- 2-7
  هاي پژوهشی مصوب  همکاري در اجراي طرح. الف

ـاري در طـرح       متقاضی می ـاون پژوهشـی مؤسسـه مبنـی بـر همک ـاي   باید گواهی از سوي مع ه
ـام طـرح، تعـداد            ـان اتم ـان تصـویب طـرح پژوهشـی، زم پژوهشی ارائه کند کـه در آن بـه زم

  .همکاران و جایگاه فرد اشاره شده باشد
  هاي فرهنگی و اجتماعی فعالیت. ب

ـاد       هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت رتبۀ اول تا سوم جشنواره. 1ـ  ب ـاي قرآنـی مـورد تأییـد بنی ه
  .در صورت ارائۀگواهی از دبیرخانۀ جشنواره مورد تأیید است

است بایـد گـواهی   قرائت و تدریس  3و  2،1متقاضی که داراي مدرك تخصصی درجۀ . 2ـ  ب
ـیس    تخصصی قرائت و تدریس خود را که به امضاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی و رئ

  .شوراي عالی قرآن صدا و سیما رسیده است، بارگذاري کند
حفظ اسـت بایـدگواهی تخصصـی     3و  2،1متقاضی که داراي مدرك تخصصی درجۀ . 3ـ  ب

ـاد اسـالم      ـاي وزیـر فرهنـگ و ارش ـات    حفظ خود را که به امض ـازمان تبلیغ ـیس س ی و رئ
  .اسالمی رسیده است، بارگذاري کند

العات  ط ری ا ا ذ مای بار یادرا  دی  ساما 



ـتند،    / هاي علمی  متقاضی که در انجمن. 4ـ   ب فرهنگی دانشجویی، علمی تخصصـی عضـو هس
که در آن به نام انجمن و تاریخ عضـویت آن  باید رونوشت کارت عضویت خود را یم

  . اشاره شده است بارگذاري کند
ـاي ذي  بایـد داراي مجـوز از مؤسسـه    هنگی دانشـجویی مـی  فر/ هاي علمی انجمن. 5ـ   ب ربـط   ه

باید رونوشت مجوز یا گواهی مبنی بر تأیید مجـوز نشـریه را    رو متقاضی می از این. باشند
ـاون پژوهشـی دانشـکده      ـا مع دانشـگاه دریافـت و در   / از معاون دانشجویی و فرهنگـی ی

  .سامانه بارگذاري کند
ـات و     هاي که عضو انجمن افرادي. 6ـ  ب علمی تخصصی داراي مجـوز از وزارت علـوم، تحقیق

ــوع عضــویت   / فنّــاوري وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی هســتند بایــد ن
  . خود را مشخص کنند) پیوسته، افتخاري و وابسته(

ـا      مدیرة انجمن علمی هستند می بایـد  متقاضیانی که عضو هئیت. 7ـ  ب ـیس ی گـواهی از سـوي رئ
  .امانه بارگذاري کننددبیر انجمن را در س

امتیاز مربـوط بـه عضـویت    ) پژوهشی، ترویجی و دانشجویی(سامانه باتوجه به نوع نشریه . 8ـ    ب
  .کند را براي متقاضی محاسبه می  در هیئت تحریریۀ نشریه و سردبیري نشریه

از هاي دانشجویی، چنانچه نشریه داراي مجوز  عضویت در هیئت تحریریه و سردبیر نشریه. 9ـ  ب
بـراي ایـن منظـور    . گیـرد  کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشگاهی باشند مورد بررسی قـرار مـی  

ـامانه بارگـذار شـود    می . باید گواهی از سوي دبیر کمیتۀ مربوطه مبنی بر تأیید نشریه در س
تواند صفحه شناسنامۀ نشریه را که در آن تمام اطالعات مربوط مجوز نشریه  همچنین می

  .انه بارگذاري کندوجود دارد، در سام
ـاي پژوهشـی و ترویجـی، چنانچـه نشـری      عضویت در هیئت تحریریه و سردبیر نشـریه . 10ـ  ب  هه

  . گیرد هاي ذي ربط باشد مورد بررسی قرار می داراي مجوز از دستگاه



 

 

بایـد حکـم عضـویت در    هاي علمی هستند می متقاضیانی که عضو هیئت تحریریۀ نشریه. 11ـ  ب
  .سامانه بارگذاري کنند تحریریه را در هیئت

ـامانه بارگـذاري    باید هاي علمی می دبیر نشریهسر. 12ـ  ب گواهی از صاحب امتیاز نشـریه را در س
ـات مربـوط بـه سـردبیر نشـریه      همچنین می. کنند توانند صفحۀ شناسنامۀ نشریه که اطالع

  .را در سامانه بارگذاري کنند در آن وجود دارد 
  

 بنیان  دانش هاي درج اطالعات شرکت. 8ـ 2

ـامانه، ابتـدا بایـد          هاي دانـش  براي درج اطالعات شرکت ـان، پـس از ورود بـه ایـن بخـش از س بنی
ـاهده مـی   14بنیان را از پیوندي که در شکل  نامه به شرکت دانش الگوي معرفی ریافـت،  شـود د  مش

  .کنید آن را تکمیل و در سامانه بارگذاري
  
  
  
  

 
  بنیان  هاي دانش درج اطالعات شرکت. 14شکل 

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



 
  :کنید  بنیانی را دارید باید اطالعات زیر را در سامانه تکمیل دانش اگر سابقۀ فعالیت در شرکت

، شماره بیمه، )سازمان تامین اجتماعی(کلمه عبور در سامانه مشاهده سوابق ، شماره سریال شناسنامه
  .هاي تکمیل شده ، فرمنام شرکت

ـاهدة  «با کلیک روي قسمت . شود پس از تکمیل اطالعات درخواستی، پروندة شما تشکیل می مش
ـامل همـه     . نماییـد  را مشاهده می 15اي مانند شکل  صفحه» کلیۀ اطالعات درج شده ایـن صـفحه ش

با اطالع از همۀ مقررات بنیاد ملّی «کنید  شما در این صفحه اعالم می. اطالعات درج شده شما است
  .»دتأکید دار ها نخبگان، اطالعات فوق را تکمیل کرده، بر صحت آن

بـراي نمونـه در شـکل    . ها دسترسی داریـد  که به آن دهد فرایندهایی را نشان می 17و  16هاي  شکل
ـان برتـر   دانشتسهیالت «، متقاضی به دو فرایند 17 درخواسـت بررسـی پرونـده بـراي     «و » آموختگ

ـا اعـداد    . دسترسی دارد» هاي تحصیلی جایزه ، )1(در هر یک از فرایندها سه قسمت که در شـکل ب
  . اند، وجود دارد نشان داده شده) 3(و ) 2(

گزینـه کلیـک    براي ورود به هر فرایند ابتدا بایـد ایـن  . براي ورود اولیه به فرایندها است):1(قسمت 
کامل خاتمه یافتـه باشـد نیـز    که فرایندي پیش از این به طور تیهمچنین در صور. شود

  .براي ورود مجدد به آن باید از این گزینه استفاده شود
ـر    هایی است که پیش از این شـروع شـده و   این مورد بیانگر تعداد پرونده):2(قسمت  ـال حاض در ح

ـراي       . در یکی از مراحل فرایند قرار دارد ـاربر ب ـار خـود ک این مرحله ممکـن اسـت در اختی
ـام بررسـی   ـاي مربوطـه باشـد    تکمیل مستندات و یا در اختیار کارشناسِ بررسی براي انج . ه

ـان داده مـی    ) 2(قابل ذکر اینکه در کنار نماد قسمت  شـود کـه    براي هر فراینـد، عـددي نش
ـا کلیـک روي ایـ   . بیانگر تعداد فرایندهاي شروع شدة قبلـی اسـت   ـاد، متقاضـی وارد   ب ن نم

 .شود می 21اي مانند شکل  صفحه
 



 

 

  
 تایید صحت اطالعات وارد شده به وسیلۀ متقاضی. 15شکل 

 
 ها دسترسی دارد که متقاضی به آن فرایندهایی. 16شکل 

 

یاد دی  ساما  العات  ط ری ا ا ذ مای بار  را



 
 ها مواجه است  که متقاضی پس از تکمیل فرایند با آن موارد مختلفی. 17شکل 

  

 
  کند موارد مختلفی که متقاضی در بخش فرایندهاي شروع شده مشاهده می. 18شکل 

 18هاي مختلفی داشته باشند براي نمونه شـکل   توانند وضعیت فرایندهاي شروع شدة قبلی می
» ادامـه بـه وسـیلۀ متقاضـی    قابـل  «و ) الـف ــ  18شـکل (» در حال بررسی«دو وضعیت مختلف 

فرایندهاي قابل ادامه بایـد بـه وسـیلۀ خـود متقاضـی دنبـال و       . دهد را نشان می) بـ 18شکل (
  .  تکمیل شوند تا منجر به بررسی پرونده شود

بـراي هـر یـک از فراینـدها بیـانگر تعـداد       ) 3(عدد درج شده کنـار نمـاد قسـمت    ):3(قسمت 
 .فرایندهاي خاتمه یافتۀ قبلی است

  



 

 

 
  سومفصل 

  ها کاربرگ
   



   



 

 

  

 

 1کاربرگ 

بنیان  نامۀ رسمی شرکت دانش کاربرگ معرفی
وظیفۀ  براي متقاضیان استفاده از تسهیالت نظام

  تخصصی بنیاد ملّی نخبگان
 

   



   



 

 

  
  بنیان براي  نامۀ رسمی شرکت دانش کاربرگ معرفی.الف

  تخصصی بنیاد ملّی نخبگانوظیفۀ  متقاضیان استفاده از تسهیالت نظام
  )این کاربرگ در سربرگ شرکت تکمیل شود(

  
  ................شرکت : از
  بنیاد ملّی نخبگان: به

  

............. در تاریخ .............. به شناسۀ ملّی حقوقی ................... رساند شرکت  استحضار می  باسالم و احترام، به
این شرکت داراي . اکنون این تأییدیه معتبر است بنیان رسیده و هم هاي دانش شرکت تأیید کارگروه ارزیابی به
نامۀ مالیاتی بـه فـروش    بنیان خود را براساس اطالعات اظهار بوده و کاالها و خدمات دانش» اظهارنامۀ مالیاتی«

  .١رسانده است
براي اسـتفاده از  ............... متولد ............... ملّی  با شمارة...................... آقاي   باتوجه به اطالعات فوق، جناب

شود نامبرده براسـاس   ضمناً گواهی می. شود معرفی می) از سهمیۀ این شرکت(وظیفۀ تخصصی  تسهیالت نظام
ضمناً شرح . در این شرکت فعالیت داشته است» تمام وقت«طور  ماه به............... فهرست بیمۀ شرکت به مدت 

وظیفـۀ   هاي فـرد متقاضـی اسـتفاده از تسـهیالت نظـام      ارائۀ سوابق فعالیت«هاي نامبرده مطابق کاربرگ  الیتفع
  .است) پیوست(» تخصصی بنیاد ملّی نخبگان

شود صحت اطالعات این شرکت کـه از سـوي نـامبرده در سـامانۀ اطالعـاتی بنیـاد ملّـی نخبگـان          یادآور می
  .شود، مورد تأیید است بارگذاري می

  
  با احترام

  ................نام مدیرعامل
  ..................امضا

 ...............مهرشرکت 

                                                             
بنیان  هاي دانش چنانچه شرکت نوپا تأیید شده است و پیشتر اظهارنامۀ مالیاتی خود را در سامانۀ ارزیابی شرکت. 1

نامـه در   بارگذاري نکرده، الزم است اظهارنامۀ مالیاتی همراه با معرفی) www.daneshbonyan.ir: به نشانی(
  .بارگذاري شود) soraya.bmn.irبه نشانی( سامانۀ بنیاد 

گ   کار



 

  هاي فرد متقاضی  کاربرگ ارائۀ فعالیت.ب
  )این کاربرگ در سربرگ شرکت تکمیل شود(

  
در شـرکت  ..................  رشـته تحصـیلی  ................. آموختـۀ دورة   دانـش ............. شـود مسـؤولیت جنـاب آقـاي      گواهی مـی 
  :به شرح زیر بوده است................ تا ............ از تاریخ ...............  

 )فقط یک مورد را با عالمت مشخص نمایید(: نقش فعلی فرد متقاضی در شرکت .1
⎕     تولید شرکت استهاي توسعه  هاي پژوهشی یا طرح در طرحکارکنان عادي فعالایشان یکی از (: کارشناس(  
⎕     هاي توسعه تولید شرکت است هاي پژوهشی یا طرح فعال در طرح کارکنان کلیديایشان یکی از (: ارشد کارشناس(  
⎕     هاي توسعۀ تولید بر عهده دارد طرح/ طرح پژوهشی/ را در واحد نفر.......... مدیریت ایشان (: مدیر بخش(  
⎕      هیئت مدیرة شرکتمدیرعامل یا عضو (مدیر ارشد( 

  

  نفر: ....   کل افراد در شرکتتعداد
  

 هاي فرد متقاضی در شرکت سابقه فعالیت .2

  مدت فعالیت   طرح توسعه محصول شرکت/ عنوان طرح پژوهشی  ردیف
  )سال(

شرح فعالیت انجام شده ونقش فرد در 
  اجراي طرح

1        
2        
3        

  

 .سابقه فعالیت در شرکت توضیح دهیددربارة تناسب رشتۀ تحصیلی فرد متقاضی و  .3
.... 

 .سایر توضیحات ضروري درباره نقش فرد متقاضی در شرکت ارایه شود .4
.....  

  
  با احترام

  ................نام مدیرعامل
  ........................امضا 

  ...................مهرشرکت 

   



 

 

  
  

  چهارمفصل 

  پرسشگان
   



   



 

 

  مقدمه. 1
ـتر مراحـل اجرایـی        منظور شفافبه  سازي، برطرف کردن ابهامات احتمالی و کمـک بـه فهـم بیش

ها در این فصل ارائـه   هاي آن هاي متداول و پاسخ تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی، برخی از پرسش
  .شده است

  

  پرسش و پاسخ. 2
  

  شود؟ آموختگان اعطا می تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی با چه هدفی به دانش .1
آموختگان برتر در جهت توسعۀ  هاي دانش این تسهیالت با هدف استفادة بهینه از توانایی

  .شود هاي پژوهشی، فنّاورانه یا فرهنگی به آنان اعطا می فعالیت
  دهد؟ تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی چه امکاناتی را در اختیار مشموالن قرار می .2

دورة «بـر   وظیفـۀ خـود را، مشـتمل     خدمت نظـام مشموالن این جایزه با معرفی بنیاد، دورة 
. کننـد  ، طی می»آن اجراي طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه«و » آموزش نظامی

 .کم نصف دورة سایر مشموالن است زمان این دوره دست

 شوند؟ مند می برتر از معافیت نخبگانی بهره آموختگانِ آیا دانش .3

ه معنی معافیت نیست و فرد باید خدمت خود را با شـرایط  استفاده از این تسهیالت ب! خیر
مثالً طرحی (و همراه با اجراي فعالیتی تخصصی ) کم نصف دورة معمول دست(متفاوت 

 .سپري کند) پژوهشی یا فرهنگی

آیا موضوع اجراي طرح براي گذراندن خدمت نظام وظیفـۀ تخصصـی توسـط بنیـاد      .4
  شود؟ تعیین می

هاي پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهاي مسـلح  موضوع و مکان طرح! خیر
  . شود تعیین می

  

 گان



وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دورة آموزش  آموختگان مشمول خدمت نظام آیا دانش .5
 نظامی دارند؟ 

روز در دو مقطـع زمـانی    45این دوره براي آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت ! بله
 .شود برگزار می) تیرماه و دي ماه هر سال(

  وظیفۀ تخصصی چه مدت است؟ زمان دورة خدمت نظام .6
  .تراز است وظیفۀ سایر مشموالن هم حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام

 وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟  توانند در دورة خدمت نظام آیا مشموالن می .7

  .ندن رساله باشندمگر اینکه دانشجوي دورة دکتري تخصصی و در حال گذرا! خیر
هـاي تحصـیلی بنیـاد شـده باشـند،       چنانچه متقاضیان در دوران تحصیل، مشمول جایزه .8

 توانند از تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟ می

آموختگان متقاضـی   آموختگان باید با سایر دانش هاي نخبگانی دانش هرساله فعالیت! خیر
البته چنانچه . شوند امتیاز مشمول این تسهیالت میمقایسه شود و درصورت کسب بیشترین 

متقاضی در زمان تحصیل مشمول جوایز تحصیلی بنیاد شود، این موضوع به عنوان یکی از 
شود و به ازاي هر سال مشـمولیت، امتیـازي بـه     هاي نخبگانی وي در نظرگرفته می فعالیت

  .یابد وي اختصاص می
  شوند؟ وظیفۀ تخصصی می تسهیالت نظام ها مشمول آموختگان کدام دانشگاه دانش .9

داخـل یـا     آموختگان همۀمراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوري مشموالن از میان دانش
که صحت مدارك صادرة آنها به تأییـد وزارت علـوم، تحقیقـات و    خارج ازکشور است

شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی    فنّاوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا 
  .شود یده باشد، انتخاب میرس
  
  



 

 

  نحوة ارسال درخواست استفاده از تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی به چه نحو است؟ .10
وظیفۀ تخصصی دانشـگاهی   استفاده از تسهیالت نظامآموختگان داخل کشور براي  دانش

: بــه نشــانی (بایــد بــه پایگــاه اطالعــاتی بنیــاد      مــیوظیفــۀ فنّــاور   و تســهیالت نظــام 
http://soraya.bmn.ir( آموختگـان   دانش. مراجعه و درخواست خود را بارگذاري کنند

هاي خارج از کشور نیز براي اسـتفاده از تسـهیالت نظـام وظیفـۀ تخصصـی غیـر        دانشگاه
: بـــــه نشـــــانی(مقـــــیم بایـــــد بـــــه پایگـــــاه اطالعـــــاتی متخصصـــــان غیـــــرمقیم 

(http://international.bmn.ir   را باگذاري کنندمراجعه و درخواست خود.  
بار درخواست استفاده از تسهیالت را در سامانه بارگذاري کند و بـا   چنانچه متقاضی یک .11

 آن مخالفت شود، آیا امکان ارسال درخواست مجدد وجود دارد؟
بـار دیگـر    هـاي نخبگـانی خـود حـداکثر یـک      توانـد بـا ارتقـاي فعالیـت     متقاضی مـی ! بله

 .بارگذاري کنددرخواست خود را در سامانه 

اي و تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز  هاي دکتري حرفه آموختگان دوره آیا دانش .12
  توانند از تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟ می
موردتأییـد وزارت بهداشـت، درمـان و    » اي دکتري حرفه«هاي  آموختگان دوره دانش! بله

شوند و  محسوب می» ارشناسی ارشدک«آموختگان دورة  آموزش پزشکی، معادل با دانش
» تخصصـی و فـوق تخصصـی بـالینی و پزشـکی و فلوشـیپ      «هاي  آموختگان دوره دانش

آموختگـان دورة   موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانـش 
  .شوند محسوب می» دکتري تخصصی«

از تسهیالت خدمت نظام توانند متقاضی استفاده  کدام مقطع تحصیلی می آموختگان دانش .13
 وظیفۀ تخصصی باشند؟

ــش    ــه دان ــایزه ب ــن ج ــانای ــش  آموختگ ــی و دان ــرِ دورة کارشناس ــان برت ــرِ آموختگ برت
کـه فـرد    نکتۀ مهم آن اسـت . شود ارشد و دکتري تخصصی اعطا میکارشناسی هاي دوره

  .باشد  آموخته باید در زمان تقاضا دانش

 گان



 مند شوند؟ وظیفۀ تخصصی بهره خدمت نظامتوانند از تسهیالت  آیا دانشجویان می .14
آمیز از طرح پیشنهادي رسالۀ  تنها دانشجویان دورة دکتري تخصصی پس از دفاع موفقیت

تواننـد   و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشـگاه متبـوع خـود مـی    ) پروپوزال(دکتري 
 .مند شوند بهرهوظیفۀ تخصصی  زمان با گذراندن رسالۀ دکتري از تسهیالت نظام هم

زمـان از جـایزة شـهید چمـران و دورة خـدمت       توانـد هـم   آموختۀ برتر مـی  آیا دانش .15
  مند شود؟ وظیفۀ تخصصی بهره نظام

ـام   آموختگان دورة دکتري تخصصی مجازند هم دانش ـا دورة نظ وظیفـۀ تخصصـی، بـه     زمان ب
  .مند شوند یزبهرهعنوان پژوهشگر پسادکتري به فعالیت بپردازند و از جایزة شهید چمران ن

وظیفـه، در میانـۀ خـدمت در مقطعـی بـاالتر در دانشـگاه        اگر فرد مشمولِ خدمت نظام .16
  شود؟ پذیرفته شود چه می

آموخته از خدمت نظام وظیفه تـرخیص شـود و پـس از     در این صورت الزم است دانش
رکت کند آموختۀ برتر ش پایان تحصیل در مقطع بعدي دوباره باید در فرایند انتخاب دانش

  .مند وشود تا بتواند از تسهیل نظام وظیفه بهره
ـان مقطـع    مشموالن در صورت ادامۀ تحصیل در حین خدمت نظام .17 وظیفۀ تخصصی و در هم

 تواند از مزایاي این جایزه استفاده کند؟ تحصیلی، بعد از پایان تحصیل همچنان می
شود و پس  وظیفه ترخیص آموخته از خدمت نظام  در این صورت الزم است دانش! خیر

آموختۀ برتر شرکت کند تا بتوانـد از   از پایان تحصیل دوباره باید در فرایند انتخاب دانش
  .مند شود تسهیل نظام وظیفه بهره

وظیفه، در میانۀ خـدمت مشـغول بـه تحصـیل شـود و       چنانچه فرد مشمولِ خدمت نظام .18
یـد دوبـاره مشـمول تسـهیالت     انصراف خود را اعالم کند، سپس بعد از پایان مقطع جد

 نظام وظیفه شود، آیا امکان ادامۀ طرح قبلی براي وي وجود دارد؟

گیري در این مورد در اختیار ستاد کلّ نیروهاي مسلح است و بنیـاد در ایـن زمینـه     تصمیم
  .کند ورود پیدا نمی



 

 

پذیرفتـه شـود،   چرا اگر مشمولِ خدمت نظـام وظیفـه، در میانـۀ خـدمت در دانشـگاه       .19
 زمان هر دو را ادامه دهد؟ تواند هم نمی

آموختگان  باتوجه به اینکه تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی صرفاً براي جامعۀ دانش
از ایـن رو  . منـد شـوند   توانند از ایـن تسـهیالت بهـره    طراحی شده است، تنها این افراد می

آموختگـان خـارج و وارد    عۀ دانشآموخته در دانشگاه پذیرفته شود از جام چنانچه دانش
شود به همین دلیل بایـد انصـراف خـود از تسـهیالت خـدمت نظـام        جامعۀ دانشجویی می

 .وظیفه را اعالم کند

  وظیفۀ تخصصی به مشموالن به چه نحو است؟ پرداخت حقوق دورة نظام .20
وظیفۀ تخصصی، مطـابق مقـررات سـتادکلّ نیروهـاي مسـلح       پرداخت حقوق دورة نظام

  .پذیرد یصورت م
 کسب موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع قالب مشخصی وجود دارد؟ براي .21

ـاع کـرده     بدین منظور دانشجویانی که به! بله ـنهادي خـود دف انـد   طور موفقیت آمیز از طرح پیش
منــدي از تســهیالت  راهنمــا و دانشــگاه را بــراي بهــره) ان(موافقــت اســتاد«بایــد کــاربرگ  مــی
 . ، که در سامانۀ اطالعاتی بنیاد قابل دسترسی است، تکمیل کنند»وظیفۀ تخصصی نظام

مندي از تسهیالت خدمت نظـام وظیفـۀ تخصصـی     آموخته براي بهره شرایط اولیۀ دانش .22
 فنّاور چیست؟

ــش ــان دورهدان ــاي آموختگ ــی ه ــی    کارشناسی،کارشناس ــري تخصص ــا دکت ــد ی و (ارش
چنانچـه  ) اند آمیز کردهکه از طرح پیشنهادي رسالۀ خود دفاع موفقیت دانشجویان دکتري
توانند درخواست خـود را   باشند، می بنیان مشغول به فعالیتهاي دانشدر یکی از شرکت

  .کنند وظیفۀ تخصصی را ارائه مبنی بر استفاده از تسهیالت خدمت نظام
  

 گان



برترِ فنّـاور اسـتفاده    آموختۀ دانش بنیان براي اینکه بتوانند از سهمیۀ دانش شرایط شرکت .23
 کند، چیست؟

بنیان خـود  خدمات دانشبنیان باید داراي اظهارنامۀ مالیاتی باشد وکاالها و  شرکت دانش
  .را بر اساس اطالعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد

 شوند؟ می بنیان شناخته دانش عنوان شرکت ها به یک از شرکت کدام .24

حمایــت از «بنیـانِ مشـمول مزایـاي قـانون     هــاي دانـش هـا و مؤسسـه  هـر یـک از شـرکت   
مصـوب مجلـس   » و اختراعات سازي نوآوريبنیان و تجاريها و مؤسسات دانششرکت

ـاه     5/8/1389شوراي اسالمی در تاریخ  ـان در وبگ  www.daneshbomyan.irکـه فهرسـت آن
  .قابل مشاهده است

مندي از تسهیالت خـدمت   ارشد و دکتري براي بهره آموختگان کارشناسی شرایط دانش .25
 ؟وظیفۀ تخصصی فنّاور چیست نظام

چنانچـه متقاضـی   . آمـوختگی وي نگذشـته باشـد   از سـه سـال از تـاریخ دانـش    بیش. الف
  .یابد اي خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می آموختۀ مؤسسه دانش

بنیانِ مورد نظر مشغول به فعالیت در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش. ب
  .سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشدماه اخیر، کم ششباشد و براي دست

و در دورة تحصیالت تکمیلی  14کلّ دروس وي در دورة کارشناسی بیش از  میانگین. ج
  .باشد 15بیش از 

  .هاي نخبگانی را کسب کرده باشد حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت. د
وظیفـۀ   نظـام  مندي از تسهیالت خـدمت  براي بهره  آموختگان کارشناسی شرایط دانش .26

 تخصصی فنّاور چیست؟

چنانچـه متقاضـی   . آمـوختگی وي نگذشـته باشـد   از سه سال از تـاریخ دانـش  بیش. الف
  .یابد اي خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می آموختۀ مؤسسه دانش



 

 

یـا  ) عضـو اولـین دورة هیئـت مـدیرة شـرکت     (بنیـان   عضو مؤسسان شرکت دانـش . ب
  .امل فعلی آن باشد و همچنان در شرکت فعالیت تمام وقت داشته باشدمدیرع

  .هاي برتر کشور باشد آموختۀ یکی از دانشگاه دانش. ج
بنیانِ مورد نظـر مشـغول بـه فعالیـت     در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش. د

  .باشدماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته کم ششباشد و براي دست
ــانگین.   ه ــیش از   می ــی ب ــلّ دروس وي در دورة کارشناس ــیالت  14ک و در دورة تحص

  .باشد 15تکمیلی بیش از 
  .هاي نخبگانی را کسب کرده باشد حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت. و

 اند؟ برتر معرفی شده ها به عنوان دانشگاه کدام یک از دانشگاه .27

، تبریز،تهـران،  )واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران    ( هاي اصـفهان، آزاد اسـالمی    دانشگاه
شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صـنعتی خواجـه نصـیر، صـنعتی     
شریف، عالمـه طباطبـایی، علـم و صـنعت ایـران، فردوسـی مشـهد، هنـر تهـران، علـوم           
پزشکی ایـران، علـوم پزشـکی اصـفهان، علـوم پزشـکی تهـران، علـوم پزشـکی شـهید           

 ، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی مشهدبهشتی

شـود، بیمـه آن در    اینکه فرد از زمانی که به خدمت نظام وظیفه مشـغول مـی   باتوجه به .28
آموختگانی که مشغول به خدمت هسـتند از زمـانی    شود، بنابراین دانش شرکت قطع می

گونـه  صـورت چ  در ایـن . توانند سابقۀ بیمه داشته باشـند  که خدمت آنان آغاز شده نمی
 مند شوند؟ توانند از این تسهیالت بهره می

وظیفه هسـتند، تـا    سابقۀ بیمۀ پرداختی متقاضیانی که در حین گذراندن دورة خدمت نظام
  .شود خدمت آنان در نظرگرفته می قبل از تاریخ شروعِ 

  
 

 گان



هـاي نخبگـانی بـراي اسـتفاده از تسـهیالت نظـام        حداقل امتیاز الزم از مجموع فعالیت .29
 تخصصی چه میزان است؟وظیفۀ 

ـاز، در دورةکارشناسـی   140کـم   آموخته در دورة کارشناسی باید دسـت  دانش ارشـد بایـد    امتی
ـاز از مجمـوع    220بایـد دسـت کـم     امتیاز و در دورة دکتري تخصصی می 180دست کم  امتی

  .هاي نخبگانی کسب کند تا بتواند در فرایند مقایسه با سایر متقاضیان قرار گیرد فعالیت
هاي فنّاورانه بـه دسـت   باید از فعالیت آموختۀ دورة کارشناسیمیزان امتیازي که دانش .30

 آورد، چقدر است؟

  25هاي فنّاورانه و امتیاز از فعالیت 90کم الزم است دست دانش آموختۀ دورة کارشناسی
د امتیـاز اسـت کـه فـر     140مجموع امتیاز مورد نیاز .هاي علمی کسب کندامتیاز از فعالیت

 .هاي فرهنگی و اجتماعی کسب کندتواند باقی امتیازها را از فعالیتمی

هـاي فنّاورانـه بـه    ارشد باید از فعالیـت کارشناسی آموختۀ دورةکه دانش میزان امتیازي .31
 دست آورد، چقدر است؟

هـاي  امتیـاز از فعالیـت   90کـم  ارشـد الزم اسـت دسـت   دانش آموختـۀ دورة کارشناسـی  
امتیـاز   180مجموع امتیـاز مـورد نیـاز    .هاي علمی کسب کندامتیاز از فعالیت 70فنّاورانه و 

  .هاي فرهنگی و اجتماعی کسب کندتواند باقی امتیازها را از فعالیتاست که فرد می
هاي فنّاورانـه بـه    آموختۀ دورة دکتري تخصصی باید از فعالیتمیزان امتیازي که دانش .32

 دست آورد، چقدر است؟

 90هـاي فنّاورانـه و   امتیاز از فعالیـت  90کم دورة دکتري الزم است دستدانش آموختۀ 
کـه فـرد    امتیـاز اسـت   220مجموع امتیاز مورد نیـاز  .هاي علمی کسب کندامتیاز از فعالیت

  .کند هاي فرهنگی و اجتماعی کسبتواند باقی امتیازها را از فعالیتمی
  
  
 



 

 

 دکتري با دانشجوي دکتري متفاوت است؟آموختۀ دورة  آیا امتیاز دانش .33

 90هاي فنّاورانه و امتیاز از فعالیت 90کم دانشجوي دورة دکتري نیز الزم است دست! خیر
امتیـاز اسـت کـه فـرد      220مجموع امتیاز مورد نیاز .هاي علمی کسب کندامتیاز از فعالیت

 .کسب کندهاي فرهنگی و اجتماعی تواند باقی امتیازها را از فعالیتمی

 هاي فنّاورانه چیست؟ مصادیق فعالیت .34

  )فعالیت تمام وقت در شرکت(بنیان  هاي دانش اشتغال در شرکت.الف
  عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل  . ب
  هاي مورد تأیید بنیاد جشنواره/ هاي ملی و جهانی مهارت برگزیده شدن در مسابقه .ج
  هاي برگزیده اختراع دارا بودن. د

 هاي علمی چیست؟ مصادیق فعالیت .35

هـاي سراسـري    آزمـون /هاي علمـی  ورود به مؤسسههاي  کسب رتبۀ برتر در آزمون .الف
  علوم پزشکی

  ...)آموزشی، پژوهشی و (موفقیت در دورة تحصیل . ب
  هاي تحصیلی بنیاد کسب جایزه. ج
  جوییدانش/ آموزي کسب رتبۀ برتر در المپیادهاي دانش. د

 هاي فرهنگی و اجتماعی چیست؟ مصادیق فعالیت .36

فرهنگی دانشجویی، علمی تخصصی، هیئـت مـدیرة   /هاي علمی عضویت در انجمن. الف
  هاي علمی هاي علمی و سردبیري نشریه هاي علمی، هیئت تحریۀ نشریه انجمن

  هاي قرآنی هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت برگزیدة جشنواره. ب
  
  

 گان



وظیفـۀ تخصصـیِ فنّـاور     بنیان براي استفاده از تسـهیالت نظـام   هاي دانش شرکتسهمیۀ  .37
 شود؟ چگونه تعیین می

تواند در بدو امر یک تن و به ازاي هر پنج میلیارد ریال هاي مشمول میهر یک از شرکت
یا به ازاي هر ده نفر نیـروي کارشناسـی شـاغلِ    ) بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی(فروش ساالنه 

، یک تن دیگر را که داراي شـرایط اولیـه   )بر اساس فهرست بیمه(وقت در شرکت تمام 
  . است معرفی کند

 حداکثر سهمیۀ هر شرکت براي استفاده از تسهیالت نظام وظیفه چقدر است؟ .38

حداکثر ده نفر تعیـین شـده   ) و براساس سال مالی شرکت(سهمیۀ هر شرکت در هر سال 
 .است

ر آن سال استفاده نکند، آیا سهمیۀ آن قابل انتقال به چنانچه شرکتی از سهمیۀ خود د .39
 سال آتی است؟

شود و صرفاً براي همان سال  سهمیۀ هر شرکت براساس سال مالی شرکت تعیین می! خیر
  قابل استفاده است

 شود؟ هاي نخبگانی محسوب می چه نوع فعالیتی در شرکت دانش بنیان از مصادیق فعالیت .40

عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تخصصی عضویت در هیئت مدیره، 
آموختۀ  هاي نخبگانی مربوط به دانش بنیان مصادیقی از فعالیت تمام وقت در شرکت دانش

 .برتر فنّاور است

وظیفـۀ تخصصـی فنّـاور     آموختگان تا چه زمانی فرصت دارنـد از تسـهیالت نظـام    دانش .41
 استفاده کنند؟

ـاریخ رسـمیِ   هاي علم آموختگان مؤسسه دانش ی داخل کشور حداکثرظرف سه سال بعد از ت
هاي علمی خارج از کشور حـداکثر ظـرف شـش     آموختگان مؤسسه آموختگی و دانش دانش

  .مند شوند آموختگی مجازند از این تسهیالت بهره سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش



 

 

 شود؟ آیا مقاله نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می .42

و پنج ) و دانشجویان دکتري(ارشد  مقاالت سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی! بله
آموختگان مقطع دکتري به عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته  سال اخیر دانش

تواند از  شود و هر یک داراي امتیازي است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله،کسی نمی می
 .مند شود این تسهیل بهره

آیا با داشتن دو مقاله امتیاز الزم بـراي اسـتفاده از تسـهیالت نظـام وظیفـه را بـه دسـت         .43
 آوریم؟ می

ــوع آن    ــه ن ــه باتوجــه ب ــاز مقال ــین   علمــی(امتی ــی، ب ــیالمللی، ـ پژوهش ــداد )کنفرانس ، تع
توان گفـت بـا داشـتن     از این رو نمی. نویسندگان، جایگاه متقاضی در مقاله متفاوت است

 .  کرد یا خیر توان امتیاز الزم را کسب مقاله میدو 

 شود؟ امتیاز مقاله چگونه محاسبه می .44

امتیاز مقاله باتوجه به جایگاه فرد و تعداد نویسندگان مقاله متفـاوت اسـت کـه ایـن امتیـاز      
 .شود نامۀ ارتقاي اعضاي هیئت علمی محاسبه می براساس آیین

 آیا سال انتشار مقاله نیز اهمیت دارد؟ .45

آموختگـان دورة دکتـري و سـه سـال اخیـر دانـش        تنها مقاالت پنج سال آخر دانـش ! بله
در محاسبۀ امتیـاز در نظـر   ) و دانشجویان دورة دکتري(ارشد  آموختگان دورة کارشناسی

 .شود گرفته می

 ارشد نیز امتیاز دارد؟ کارشناسییاکارشناسی  آیا رتبۀ برترآزمون سراسري ورود به مقطع .46

آزمون کارشناسی ارشد نیز به عنوان  30آزمون کارشناسی و زیر  1000هاي زیر  رتبه! بله
  .شود و داراي امتیاز است فعالیت نخبگانی محسوب می

 گان



چنانچه فردي داراي شرایط استفاده از سهمیۀ استعداد درخشان بـراي ورود بـه مقطـع     .47
آزمـون ورودي در آن  ارشد بوده اما بدون استفاده از این سهیمه و از طریق  کارشناسی

 شود؟ مند می مقطع پذیرش شده باشد، آیا از امتیاز مربوط به آن بهره

چنانچــه فــرد بــه واســطۀ ســهمیۀ اســتعداد درخشــان و بــدون آزمــون در دورة  ! خیــر
 .تواند از امتیاز آن استفاده کند ارشد به تحصیل مشغول شود، می کارشناسی

به درگرایش اسـت یـا   دورة کارشناسی ارشد، رتهاي برتر آزمون ورود به  منظور از رتبه .48
 کد رشتۀ امتحانی؟رتبۀ کلّ  در

 .منظور رتبۀ کلّ در کد رشتۀ امتحانی اعالم شده است

 شود؟ عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می آزاد اسالمی نیز به هاي آزمون دانشگاه آیا رتبه .49

در دورة  30کارشناسی و زیر آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در دورة   300هاي زیر  رتبه! بله
 .ارشد به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می شود و داراي امتیاز است کارشناسی

  شود؟ هاي نخبگانی می آیا داشتن اختراع هم مشمول کسب امتیاز از فعالیت .50
تواننـد   مخترعان برگزیدة بنیاد ملّی نخبگان چنانچه شـرایط اولیـه را داشـته باشـند مـی     ! بله

بنیاد درخواست آنان را مانند سایر متقاضیان . ود را در سامانه بارگذاري کننددرخواست خ
بنیاد به عنوان فعالیـت نخبگـانی    3و  2، 1شایان ذکر است اختراع سطح . بررسی می کند

 .اي است شود و هر یک از آنها داراي امتیاز ویژه محسوب می

 شود؟ چه می کند اگر متقاضی اطالعات خالفی را در سامانه بارگذاري .51
چنانچــه خــالف اطالعــات بارگــذاري شــده توســط متقاضــی در هــر مرحلــه از بررســی 
مشخص شود، هم از تسهیل نظـام وظیفـه و هـم از تمـامی تسـهیالت بنیـاد بـراي همیشـه         

ربـط اعـالم تـا بـه لحـاظ       هـاي ذي  همچنین عدم صداقت وي به دستگاه. شود محروم می
 .حقوقی موضوع را پیگیري کند



 

 

هاي متفاوت در  براي انتخاب متقاضیان استفاده از تسهیالت نظام وظیفه، همۀ افراد با رشته .52
ها  هاي آموزشی و پژوهشی رشته گیرند و این باتوجه به اینکه فرصت قیاس باهم قرار می

 متفاوت است، عادالنه نیست؟
سـازمان سـنجش آمـوزش    ها وجـود دارد،   باتوجه به تفاوتی که از نظر آموزشی در رشته

ها، ضریب مؤثري تعیین کرده است کـه بنیـاد در بررسـی سـوابق      کشور براي معدل رشته
  .کند متقاضیان آن را لحاظ می

همچنین باتوجه به اینکه فعالیت هاي نخبگانی که بنیاد در نظر گرفته اسـت در برگیرنـدة   
هـاي   کسـب امتیـاز از فعالیـت    تواند با ها است بنابراین هر فرد می طیف متفاوتی از فعالیت

 .مرتبط با رشتۀ تخصصی خود در قیاس با سایر افراد قرار بگیرد

توانـد   وظیفـه باشـد، مـی    طور عادي مشغول خـدمت نظـام   اي به آموخته چنانچه دانش .53
 وظیفۀ تخصصی را ارائه کند؟  مندي از تسهیالت نظام درخواست بهره

دمت نظــام وظیفــه باشــد و شــرایط چنانچــه دانــش آموختــه در حــال گذرانــدن خــ ! بلــه
توانـد درخواسـت    وظیفۀ تخصصی بنیـاد را احـراز کنـد، مـی     مندي از تسهیالت نظام  بهره

درصـورت برگزیـده شـدن، متقاضـی     . خود را در پایگاه اطالعاتی بنیاد بارگـذاري کنـد  
 .تواند باقیماندة زمان خدمت سربازي خود را با انجام طرح پژوهشی به پایان برساند می

آموخته براي بار اول موافقت نشود، امکـان ارسـال مجـدد     چنانچه با درخواست دانش .54
 وظیفه وجود دارد؟ مندي از تسهیالت نظام درخواست براي بهره

توانـد بـا    مـی   چنانچه با درخواست نامبرده براي بـار اول موافقـت نشـود، دانـش آموختـه     
دیگـر درخواسـت خـود را در    بـار   هاي نخبگانی خود حداکثر بـراي یـک   ارتقاي فعالیت

 .سامانه بارگذاري کند

 یابد؟  وظیفه تعلق نمی چرا به دانشجویان تسهیالت خدمت نظام .55
هـاي   در دورة تحصیل انتظار این است دانشجو وقت خـود را بـراي آمـوزش و فعالیـت    

شدت بر کیفیـت تحصـیل وي    آموزشی صرف کند و جداشدن وي از محیط علمی، به
  .همین دلیل این تسهیالت دورة دانشجویی حذف شده است د، بهگذار تأثیر منفی می

 گان



وظیفۀ تخصصی فنّاور را چگونه ارسـال   مندي از تسهیالت نظام درخواست بهره متقاضیان  .56
  کنند؟
بایـد   مـی   وظیفۀ فنّاور باشند، مندي از تسهیالت نظام آموختگان چنانچه متقاضی بهره دانش

مندي از  بنیان اطالعات خود و درخواست بهرهدانشنامه از شرکت پس از دریافت معرفی
  . بارگذاري کنند) soraya.bmn.ir( تسهیالت را در پایگاه اطالعاتی بنیاد

 کند؟را تأییدبنیانِ متقاضی  دانش  هاي انجام شده در شرکت کسی باید فعالیت چه .57

هیئـت مـدیره،    ازقبیل عضـویت در (بنیان انجام داده  هایی که متقاضی در شرکت دانش فعالیت
ـان  عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تمام وقت در شـرکت دانـش   بایـد  ) بنی

 .ها بررسی و تأیید شودبنیان گزارش و در امور شرکت از سوي شرکت دانش

تواننـد از   آیا مشموالنی که داراي غیبت نظام وظیفه هستند درصورت داشتن شرایط می .58
  نیاد ملّی نخبگان استفاده کنند؟تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی ب

کند و  بنیاد ملّی نخبگان بدون در نظر گرفتن غیبت متقاضیان وضعیت آنان را بررسی می
کنـد و   درصورت احراز شرایط برگزیدگان را به ستاد کلّ نیروهاي مسـلح معرفـی مـی   

  .شود تعیین تکلیف دربارة غیبت برگزیدگان توسط ستاد کل انجام می
 آموخته را تعیین کند؟ تواند محل خدمت دانش میآیا بنیاد  .59

براساس توافق انجام شده بـا سـتاد کـلّ نیروهـاي مسـلح، بنیـاد مسـؤولیت شناسـایی         ! خیر
 .مشموالن و ستاد کلّ مسؤولیت تعیین محل خدمت و طرح پژوهشی را برعهده دارد

 توانند محل خدمت خود را تعیین کنند؟ آیا خود مشموالن می .60

لّ نیروهاي مسلح باتوجه به تخصص و رشتۀ متقاضی، محل خدمت متقاضی ستاد ک! خیر
  .کند را تعیین می

 



 

 

آیا امکان درخواست تجدید نظر به نتیجۀ درخواست تسهیالت نظـام وظیفـۀ تخصصـی     .61
 وجود دارد؟

چنانچه متقاضی به نتیجه درخواست خود معترض باشد و درخواست بررسـی مجـدد   ! بله
ــاد    را داشــته باشــد مــیدرخواســت خــود  ــا مراجــه بــه پایگــاه اطالعــاتی بنی ــد ب ــه (توان ب

شـایان ذکـر   . اطالعات و درخواست خود را بارگذاري کنـد ) http://ask.bmn.ir:نشانی
هایی که از طریق مراجعه حضوري یـا مکتـوب بـراي بنیـاد      است به هیچ عنوان به پرسش

  .شود شود پاسخ داده نمی ارسال می
 توان آن را برطرف کرد؟ ام در استفاده از این تسهیالت به چه نحوي میدرصورت وجود ابه .62

چنانچه متقاضی پرسشـی دربـارة اسـتفاده از تسـهیالت داشـته باشـد بـا مراجـه بـه پایگـاه           
  . اطالعات و پرسش خود را بارگذاري کند) http://ask.bmn.ir:به نشانی(اطالعاتی بنیاد 

و هــم مســیر » برتــر دانشــگاه آموختــۀ دانــش«آیـا متقاضــی مجــاز اســت هــم از مســیر   .63
 تقاضاي خود را ارائه کند؟» برتر فنّاور آموختۀ دانش«

آموخته شرایط هر دو مسیر را داشته باشد مجاز است از هر مسیر بنـا بـه    چنانچه دانش! بله
 .تمایل خود اقدام کند

 وظیفۀ تخصصی چیست؟ اولین گام براي درخواست تسهیالت نظام .64

توانند درخواست خود براي استفاده از تسهیالت را هاي علمی می آموختگانِ مؤسسه دانش
 . بارگذاري کنند http://soraya.bmn.irدر پایگاه اطالعاتی بنیاد به نشانی 

منـدي از   توانند درخواست خـود را بـراي بهـره    هاي زمانی می متقاضیان در چه بازه .65
  تسهیالت براي بنیاد ارسال کنند؟

آموخته شـوند، مجازنـد درخواسـت خـود را      توانند در هر زمانی که دانشقاضیان میمت
وظیفۀ تخصصی در سامانه بارگذاري کنند و بنیاد حداکثر  براي استفاده از تسهیالت نظام

  .کند روز پس از بارگذاري درخواست، سوابق را بررسی و نتیجه را اعالم می 45تا 
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