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 گفتار پیش
  

. یکی از اهداف بنیاد ملّی نخبگان، هدایت مستعدان برتـر در جهـت بـرآوردن نیازهـاي کشـور اسـت      
وظیفۀ تخصصی فرصت مناسبی براي آشنایی جوانان برگزیدة کشـور بـا مسـائل واقعـی     خدمت نظام 

به همین دلیل بنیاد تالش دارد تـا  . تخصصی خود براي حل این مسائل است  جامعه و استفاده از دانش
هـاي تحصـیالت تکمیلـی و نیـز نهادهـاي       آموختگـان دانشـگاهی در دوره   با شناسایی برتـرین دانـش  

گــویی بــه نیازهــاي  یــداتی را بــراي طــی دوران مقــدس نظــام وظیفــه و در جهــت پاســخ فنّاورانــه تمه
  .تخصصی کشور فراهم آورد

برتـر کشـور رخ    آموختگان در مقررات بنیاد درخصوص شناسایی دانش 1393با تغییراتی که در سال 
هــاي   برتــر دوره آموختگــان داد، درحــال حاضــر تســهیالت نظــام وظیفــۀ تخصصــی بــه دانــش       

ــري تخصصــی   کارشناســی ــوق تخصــص پزشــکی (ارشــد، دکت ــص و ف ــوزة  ) و تخص و در ســه ح
و » برتـر فنّـاور   آموختگـان  دانـش «، »هـاي داخـل کشـور    ها و پژوهشـگاه  برتر دانشگاه آموختگان دانش«
مجموعۀ حاضر بـا هـدف تبیـین مقـررات و فراینـدهاي      . شود اعطا می» برترِ غیرمقیم آموختگان دانش«

تـدوین شـده اسـت و در آن سـعی شـده بـا       » آموختگان فنّـاور  دانش«ن تسهیالت به اجرایی اعطاي ای
منـدي از آن، گـامی در جهـت شـفافیت و مستندسـازي       تشریح دقیق فرایند اجرایی و چگونگی بهره

شناسـایی و انتخـاب   «: نامه در پـنج فصـل شـامل    به همین دلیل این نظام. مسیر حرکت بنیاد گام بردارد
چگـونگی کـار بـا    «، »هـاي نخبگـانی   نکات عملیاتی مربوط به بررسی فعالیت«، »رترب آموختگان دانش

تدوین شـده اسـت و تـالش شـده     » پرسشگان«و » هاي مورد استفاده کاربرگ«، »سامانۀ اطالعاتی بنیاد
همۀ فرایند با جزئیات دقیق تبیـین شـود تـا کارشناسـان گرامـی و متقاضـیان ایـن تسـهیالت را در امـر          

  .رسان باشد این فرایند یاري استفاده از
آمنه داودآبادي، مهندس سیده متـین مـاهري و جنـاب آقـاي مهنـدس       ها نامه خانم در تدوین این نظام

کـه اگـر دقـت،    انـد تـا آنجا   ن، تـالش وافـري داشـته   حمیدرضا نفر همکاران ارجمند بنیاد ملّی نخبگـا 
دید؛ جهدشان مأجور ت ایشان نبود این مجموعه رنگ نشر به خود نمیدلسوزي و هم.  



کرام خواهشمند است هرگونه پیشنهاد اصالحی خـود را بـا مـا در میـان گذارنـد       درپایان ازخوانندگان
  .1نامه به کار بسته شود هاي بعدي نظام شاءاهللا در ویراست تا ان
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  فصل اول

 فنّاور آموختگان برتر شناسایی دانش

  



   



 

 

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

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

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

هـاي فنّاورانـه    که در عرصـۀ فعالیـت  آموختگان برتـر آنهـایی هسـتند    دانش هاي 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
آموختگان این گـروه از تسـهیالت نظـام     برترین دانشمندي  بنیان، مقرراتی را براي بهره دانش

  .کرده است وظیفۀ تخصصی وضع
آموختگان برترِ فنّاور و چگونگی اعطـاي   این مجموعه با هدف تبیین مقررات شناسایی دانش

  .تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی به آنان است
  
  تعاریف. 2

  :رود ر میکا نامه به هاي زیر در این نظام براي رعایت اختصار،تعریف
  .منظور بنیاد ملّی نخبگان است: بنیاد. الف

  .ریزي و نظارت بنیاد است منظور معاونت برنامه :ریزي معاونت برنامه. ب
  .منظور معاونت فرهنگی نخبگان بنیاد است: معاونت فرهنگی. ج
  .منظور هر یک از بنیادهاي نخبگان استانی است: بنیاد استانی. د
  .ریزي است ریزي تواناسازي مستعدان معاونت برنامه منظور دفتر برنامه: دفتر تواناسازي.  ه

ش ا ی د اور ناسا نّ گان   و  آ



ها و مؤسسات دانـش بنیـان معاونـت علمـی و فنّـاوري       منظور امور شرکت :ها امور شرکت. و
  .ریاست جمهوري است

بنیانِ مشـمول مزایـاي   هاي دانشها و مؤسسهمنظور هر یک از شرکت :بنیانشرکت دانش. ز
ــانون  ــت از«ق ــش شــرکت حمای ــا و مؤسســات دان ــان و تجــاريه ــوآوري و بنی ســازي ن

  .است 5/8/1389مصوب مجلس شوراي اسالمی در تاریخ » اختراعات
» آموختگـان برتـر دانشـگاهی   شناسـایی و پشـتیبانی از دانـش   «نامـۀ  منظـور آیـین  : نامهآیین.ح

  .است 13/3/1394مصوب هیئت امناي بنیاد در تاریخ 
داخـلِ کشـور     هریک از مراکزآموزشی عـالی، پـژوهش و فنّـاوري    منظور :مؤسسۀ علمی. ط

که صحت مدارك صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّـاوري؛ وزارت  است
  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیده باشد

هـاي علمـی، موضـوع بنـد      مؤسسهآموختگان منظور هر یک از دانش: برتر آموختۀدانش. ي
  .نامۀ استآیین 4از مادة  3 ـ الف

  
 هدف. 3

، با هـدف پشـتیبانی از   »آموختگان برترِ فنّاور وظیفۀ تخصصی به دانش خدمت نظام«تسهیالت 
آموختگان برترِ دانشگاهی و نیـز حمایـت از نهادهـاي فنّاورانـه بـه      هاي نوآورانۀ دانشفعالیت

  :شود به شرح زیر است تسهیالتی که به مشموالن این جایزه اعطا می. شود مشموالن اعطا می
و اجراي » دورة آموزش نظامی«وظیفه براي مشموالن این جایزه، شامل  طی خدمت نظام. الف

. و دریافت کارت پایان خدمت است» طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه آن«
  .شود ادکلّ نیروهاي مسلح تعیین میبر اساس تشخیص ست موضوع و مکان اجراي طرح

وظیفـۀ   وظیفۀ تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورة رسـمی نظـام   زمان دورة خدمت نظام. ب
  .شود تراز است که براساس مدت زمان اجراي طرح تعیین می سایر مشموالن هم



 

 

طـابق مقـررات سـتادکلّ نیروهـاي مسـلح      وظیفـۀ تخصصـی، م   پرداخت حقوق دورة نظام. ج
   .پذیرد صورت می

  .وظیفۀ تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته باشد در دورة خدمت نظام :1یادآوري 
  
 شرایط مشموالن. 4

بنیـان بـه فعالیـت    هـاي دانـش  هـاي علمـی در یکـی از شـرکت     آموختۀ مؤسسـه چنانچه دانش
وظیفـۀ   خدمت نظـام «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
مالیاتی به فـروش  بنیان خود را بر اساس اطالعات اظهارنامۀ کاالها و خدمات دانش .2ـ  الف

  .رسانده باشد
  .است» ها امور شرکت«مرجع بررسی و تأیید شرایط این بند، : 1یادآوري 

  

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

اي خـارج   آموختـۀ مؤسسـه   دانشچنانچه متقاضی . یا دکتري تخصصی نگذشته باشد
  .یابد این مهلت به شش سال ارتقا می ،ازکشور باشد

بنیانِ مورد نظر، به فعالیت مشغول 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

و در دورة تحصــیالت  14کارشناســی بــیش از   دورةکــلّ دروس وي در  میــانگین. 3ـ   ب
  .باشد 15تکمیلی بیش از 

  :است 1نامه به شرح جدول  مندي از تسهیالت این نظام امتیاز مورد نیاز براي بهره. 4ـ ب

ش ا ی د اور ناسا نّ گان   و  آ



  
  نیازحد نصاب امتیازهاي مورد: 1جدول 

  نیازدمجموع امتیاز مور  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

  
ارشـد   معـادل دورة کارشناسـی  » اي پزشکی دکتري حرفه«آموختگان دورة  دانش :1یادآوري

معـادل دورة دکتـري   » بالینی، پزشـکی و فـوق تخصـص   تخصص «و نیز دورهاي
  .شوند تخصصی محسوب می

دانشجویان دورة دکتري تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتريِ خود بـا موفقیـت    :2یادآوري
» 4ـ  ب«باید امتیاز بنـد   شوند و دفاع کرده باشند، نیز مشمول مزایاي این جایزه می

براي این دانشجویان موافقـت  . کنند کسب آموختگانِ دورة دکتري را مشابه دانش
  .راهنما و مؤسسۀ محل تحصیل ضروري است) ان(استاد 

آموختگـان دورةکارشناسـی درصـورت     وظیفـه بـه دانـش    اعطاي تسهیالت نظـام  :3یادآوري
 :احراز هر دو شرط زیر قابل بررسی است

یـا  ) شـرکت  عضو اولین دورة هیئت مـدیرة (بنیان  متقاضی عضو مؤسسان شرکت دانش. الف
  .مدیرعامل فعلی آن باشد و همچنان در شرکت فعالیت تمام وقت داشته باشد

هـاي اصـفهان،    دانشـگاه : هاي برتر کشـور شـامل   آموختۀ یکی از دانشگاه متقاضی، دانش. ب
تهـران، شـهید بهشـتی، شـیراز،      ، تبریـز، )واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران    ( آزاد اسالمی 

طباطبـایی،   یر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی شـریف، عالمـه  امیرکب اصفهان، صنعتی صنعتی
صنعت ایران، فردوسـی مشـهد، هنـر تهـران، علـوم پزشـکی ایـران، علـوم پزشـکی          و علم



 

 

اصفهان، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشـکی شـیراز و علـوم    
   .پزشکی مشهد باشد

وظیفه باشد، سابقۀ بیمۀ پرداختـی   گذراندن دورة خدمت نظام چنانچه فرد در حین :4یادآوري
  .شود خدمت وي در نظرگرفته می تا قبل از تاریخ شروعِ 

  
  بنیانهاي دانشسهمیۀ شرکت. 5

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

، یک تـن دیگـر را بـا شـرایط مـذکور در بنـد       )بر اساس فهرست بیمه(تمام وقت در شرکت 
  .کند معرفی» 4ـ1«

سال سهمیۀ مذکور تا سقف ده نفر براي هر شرکت در سال و براي مدت یک: یادآوري
شود و صرفاً براي همـان سـال قابـل    تعیین می) مالیِ شرکت و بر اساس سال(

  .استفاده است
  
  شرایط ادامه تحصیل براي مشموالن. 6

آموختگان اسـت، در صـورت ادامـه تحصـیلِ      باتوجه به اینکه این تسهیالت مختص به دانش
. وظیفـۀ تخصصـی، الزم اسـت از خـدمت انصـراف دهـد       فرد مشمول در حین خدمت نظـام 

  بـراي » 4- 1«از مزایاي این جایزه در پایان مقطع بعد، منـوط بـه احـراز شـرایط بنـد      مندي  بهره
  .مقطع جدید خواهد بود

اند،  چنانچه مشموالن براي بار دوم در مقطعی که مشمول تسهیالت نظام وظیفه شده: یادآوري
مندي از این تسهیالت در پایان تحصـیل در مقطـع    ادامۀ تحصیل دهند، براي بهره

  .نیازمند احراز مجدد شرایط هستنند مذکور،
  

ش ا ی د اور ناسا نّ گان   و  آ



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

  

  هاي فنّاورانه فعالیت. الف
مؤسس، مـدیریت   مدیره، عضو هیئت عضو هیئت(بنیان  هاي دانش اشتغال در شرکت. 1ـ  الف

  )بنیان وقت در شرکت دانش عامل و فعالیت تمام
  تأیید بنیادهاي مورد جشنواره /ی و جهانی مهارتهاي ملّ برگزیده شدن در مسابقه. 2ـ الف
  هاي برگزیده اختراع. 3ـ الف

  

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

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

  

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

  هاي علمی هاي علمی و سردبیري نشریه هاي علمی، هیئت تحریۀ نشریه انجمن
  
  کارگروه شناسایی.8

بـا  » آموختگـان برتـرِ فنّـاور    کارگروه تخصصی شناسـایی دانـش  «به منظور انتخاب مشموالن، 
  :شود ترکیب زیر تشکیل می

  بنیان ها و مؤسسات دانش رئیس امور شرکت. الف
  ریزي تواناسازي مستعدان مدیرکلّ دفتر برنامه. ب



 

 

  ریزي از کارشناسان معاونت برنامهیکی . ج
ــادآوري ــرکت  :ی ــور ش ــۀکارگروه در ام ــی  دبیرخان ــکیل م ــا تش ــت   ه ــۀ دریاف ــود و وظیف ش

هـاي کـارگروه، تنظـیم     ها، بررسی پرونـدة متقاضـیان، تشـکیل جلسـه     درخواست
  .را برعهده دارد  نامه اي از اجراي شیوه جلسه و تدوین گزارش دوره صورت

  
  فرایند اجرا.  9

وظیفـۀ تخصصـی    برترِ فنّاور بـراي اسـتفاده از تسـهیالت نظـام     آموختگانِ شناسایی دانشبراي 
  :شود فرایند زیر اجرا می

هـا، افـراد   بنیان بر اساس سـهمیۀ تخصـیص یافتـه از سـوي امـور شـرکت      شرکت دانش .1
 .کندها معرفی می به دفتر امور شرکت) 1مطابق کاربرگ شمارة (متقاضی را 

در پایگـاه  ) 2مطابق کاربرگ شمارة (از تسهیالت، اطالعات خود را متقاضیان استفاده  .2
 .کنند اطالعاتی بنیاد بارگذاري می

 . شود ها ارسال میدرخواست متقاضیان به پایگاه براي امور شرکت .3

خـود دفـاع   ) پروپـوزال (نامـۀ رسـاله    کـه از طـرح   درخواست دانشجویان دکتـري  :1یادآوري
راهنمـا و  ) ان(تکمیـل کـاربرگ موافقـت اسـتاد    انـد پـس از    کـرده آمیز موفقیت

کـاربرگ  (وظیفـۀ تخصصـی    منـدي از تسـهیالت نظـام    مؤسسۀ متبوع براي بهره
هـا ارسـال   آزمایی آن توسط بنیاد استانی، براي امور شرکت و راستی) 3شمارة 

 .شود می
هاي  بنیان و اشتغال متقاضی در شرکتها اطالعات مربوط به شرکت دانشامور شرکت .4

  .کندبنیان را بررسی می دانش

ش ا ی د اور ناسا نّ گان   و  آ



هـاي   ها برسد، سامانه امتیاز اولیـۀ فعالیـت  بنیان به تأیید امور شرکتچنانچه شرکت دانش .5
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

و » 4- 1«هـاي بنـد    درصـد حدنصـاب   کم نـود ها سوابق متقاضیانی که دستامور شرکت .6
آزمایی اطالعـات درج شـده    مجموع امتیاز مورد نیاز را کسب کرده باشند را براي راستی

در سامانه انتخاب و درخواست متقاضیانی که امتیازشان کمتر از این مقدار اسـت را رد و  
 .کند آنان اطالع رسانی می از طریق سامانه به

 

رگــذاري درخواســت توســط متقاضــی، بــا درخواســت وي  چنانچــه پــس از با: 2یــادآوري
هـاي نخبگـانی خـود صـرفاً      مخالفت شود، متقاضی مجاز است با ارتقاي فعالیـت 

، درخواسـت  )آمـوختگی  و در محدودة دورة مجاز پس از دانـش (بار دیگر  یک
  .خود را در سامانه بارگذاري کند

رونـد اجرایـی   «براسـاس   آزمایی سـوابق توسـط بنیادهـاي نخبگـان اسـتانی      پس از راستی .7
هـاي   ، سامانه امتیاز نهایی فعالیـت )نامه این نظام 3- 2بخش (» بررسی درخواست متقاضیان

 .کند نخبگانی متقاضیان را براساس اطالعات تأیید شدة آنان محاسبه می

طور متناوب در کارگروه شناسـایی بررسـی و متقاضـیانی کـه حـد       اطالعات متقاضیان به .8
 .شوند اند، انتخاب می کرده سبنصاب امتیاز را ک

 

را کسـب  » 4ـ  ب«کمتر از مجمـوع امتیـاز بنـد    چنانچه متقاضی حداکثر ده درصد :3یادآوري
شـود و تصـمیم گیـري نهـایی دربـارة       کرده باشد، پرونـدة او در فراینـد وارد مـی   

  .اعطاي تسهیالت به وي، به نظر اجماع کارگروه شناسایی بستگی دارد



 

 

جلسۀ کـارگروه، از طریـق سـامانه بـه برگزیـدگان       ها پس از تدوین صورتامور شرکت .9
را )  4کـاربرگ شـماره   (» برتر آموختۀ کاربرگ اطالعات فردي دانش«کند که  اعالم می

 .  تکمیل کنند

کـــاربرگ اطالعـــات فـــردي «هـــا اســـامی برگزیـــدگان نهـــایی کـــه  امـــور شـــرکت .10
 .کند اند، از طریق سامانه براي بنیاد ملّی ارسال می را تکمیل کرده» برتر آموختۀ دانش

را از سـامانه دریافـت و بـه همـراه     ) 5کـاربرگ شـمارة   (بنیاد ملّی نامـۀ معرفـی برگزیـده     .11
برتر براي ستاد کـلّ نیروهـاي مسـلح و رونوشـت      آموختۀ کاربرگ اطالعات فردي دانش

 .کند ها ارسال میشرکت معرفی نامه را براي امور

 .دهد می  نامه را از طریق سامانه به برگزیدگان اطالع ها شماره و تاریخ معرفیامور شرکت  .12

) 11- 1بنـد  (برگزیده با مراجعه حضوري به بنیاد نخبگان نیروهاي مسـلح، مـدارك مثبتـه     .13
 .دهد را به آن نهاد تحویل می

 
  تفسیر مفاد و نظارت. 10

و  نامـه   نامـه و نظـارت بـر اجـراي صـحیح مفـاد آیـین       تفسیر مفاد شـیوه شرح مواد مسکوت و 
ریـزي اسـت و الزم اسـت در هـر سال،گزارشـی از اجـراي        نامه، بر عهدة معاونت برنامه شیوه
  .و ارائه کند نامه را تهیه  شیوه

نامه، مصادیق دیگر فعالیت  ریزي مجاز است در طول زمان اجراي شیوه معاون برنامه :یادآوري
 2نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و به همراه امتیاز آن در جدول 

  .نامه لحاظ شود طور دائمی در شیوه اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به
  

 مدارك مورد نیاز براي تحویل به بنیاد نخبگان نیروهاي مسلح. 11- 1

  نامۀ بنیاد ملّی نخبگان شماره و تاریخ معرفی. الف
  )سه نسخه(هاي شناسنامه  اصل و رونوشت تمامی صفحه. ب

ی  شناسا ا اور د نّ گان   و  آ



  )سه نسخه(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
  

، دفترچـۀ  10+متقاضی موظف است در مدت زمان مجاز، با مراجعه به دفـاترپلیس  : یادآوري
هـاي مربـوط بـه اعـزام      راهنماي خدمت وظیفـۀ عمـومی را دریافـت و کـاربرگ    

  .تحویل دهد 10+همراه مدارك مربوطه به دفتر پلیس  مشموالن را تکمیل و به
  

  گویی به درخواست متقاضیان پاسخ. 12
هاي فیزیکـی، بخشـی در    به منظور جلوگیري از تردد حضوري متقاضیان به بنیاد و ارسال نامه

: بــه نشــانی» هــاي شــما گــویی بــه درخواســت پاســخ«ســامانۀ اطالعــاتی بنیــاد تحــت عنــوان  
http://ask.bmn.ir  از این رو متقاضیان چنانچـه خواهـان تجدیـد نظـر     . طراحی شده است

وظیفـه داشـته باشــند،    ند یـا پرسشــی دربـارة تسـهیالت نظـام    در نتیجـۀ درخواسـت خـود باشـ    
ارسـال کننـد پـس از آن     هـا امور شـرکت توانند با مراجعه به این بخش آن را براي بنیاد و  می

  :شود فرایند زیر براي دریافت نتیجه طی می
 .شود پرسش از طریق سامانۀ اطالعاتی بنیاد براي مدیر مرتبط ارسال می .1
 .دهد کارشناس مرتبط ارجاع میمدیر، پرسش را به  .2
 . کند کارشناس موضوع را بررسی و پاسخ را تهیه می .3
 .کند را براي متقاضی ارسال می  پس از تأیید پاسخ، آن  مدیر .4
 .کند متقاضی با مراجعه به سامانۀ اطالعاتی، پاسخ پرسش خود را دریافت می .5



 

 

 

  براي استفاده از تسهیالت نظام وظیفه تخصصی فنّاور آموختگان برتر  روندنماي انتخاب دانش: 1شکل    

ش ا ی د گان  ناسا و اورآ نّ   



 
  

  
   



 

 

  
  دومفصل 

  هاي نخبگانی راهنماي بررسی فعالیت

   



  
   



 

 

  مقدمه. 1
تسهیالت نظام وظیفـه، فراینـد بررسـی سـوابق و     باتوجه به تقاضاي زیاد افراد براي استفاده از 

رو تـالش شـده بـراي     بـر اسـت از ایـن    هاي نخبگانی افراد معموالً زمـان  محاسبۀ امتیاز فعالیت
هـا از قبیـل محاسـبۀ امتیـاز افـراد و بررسـی        سهولت کار کارشناسان محترم، برخی از فعالیت

  .نجام شودکمک سامانۀ اطالعاتی بنیاد ا شرایط اولیۀ متقاضیان به
بنیاد در ابتداي امر، فرض را بر صحت اطالعات بارگذاري شده در سامانه گذاشته و سـامانه  
براســاس اطالعــاتی کــه متقاضــی بارگــذاري کــرده، شــرایط بررســی و امکــان بارگــذاري   

پـس از آن  . کنـد  درخواست را براي متقاضی ایجاد و برآن اساس امتیاز اولیه را محاسـبه مـی  
کننـد تـا امتیـاز نهـایی بـر اسـاس اطالعـات         اد مدارك متقاضیان را بررسی میکارشناسان بنی

و » کمـک سـامانه  بررسی اطالعات با«نکات مربوط به در این فصل . تأیید شده محاسبه شود
  .بیان شده است» روند اجرایی بررسی درخواست متقاضیان«
  
  کمک سامانهبررسی اطالعات با. 2

  

  کمک سامانه متقاضیان بهبررسی شرایط اولیۀ .  1ـ2
صـورت خودکـار    سامانه باتوجه به اطالعاتی که متقاضی در سامانه بارگذاري کـرده، بـه  

کنـد و درصـورت عـدم احـراز هریـک از شـرایط زیـر امکـان          شرایط زیر را بررسی می
  :شود بارگذاري درخواست به وي داده نمی

آموختـۀ دکتـري    دانشارشد،  آموختۀ کارشناسی آخرین وضعیت متقاضی باید دانش .1
 .تخصصی یا دانشجوي دورة دکتري باشد

 .آموختگی آنان گذشته باشد حداکثر سه سال از تاریخ رسمی دانش .2

ارشـد   کلِ دورة کارشناسی ، میانگین14کارشناسیِ متقاضی بیش از  میانگین کلِ دورة .3
 .باشد 15و نیز دورة دکتري آنان بیش از 

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



 .گیرد متقاضیان را پس از اعمال ضریب مؤثر در نظر میسامانه میانگین کل : 1یادآوري 

چنانچـه پــس از بارگـذاري درخواسـت توســط متقاضـی، بـا درخواســت وي       :2یـادآوري  
هاي نخبگـانی خـود صـرفاً     مخالفت شود، متقاضی مجاز است با ارتقاي فعالیت

از  چنانچـه بـیش  . بار دیگر درخواست خـود را در سـامانه بارگـذاري کنـد     یک
متقاضی اقدام به بارگذاري درخواست کند، سامانه اجـازه بارگـذاري بـه    دوبار 

  . دهد وي نمی
  

 هاي نخبگانی محاسبۀ امتیاز فعالیت. 2ـ2
  :هاي نخبگانی موارد زیر لحاظ شده است براي محاسبۀ امتیاز فعالیت

 هاي علمیفعالیت. 1- 2- 2
 

 هاي ورود به دانشگاه برگزیدة آزمون. الف

هاي زیر و متناسب بـا رتبـۀ    هاي ورود به دانشگاه به دارندگان رتبه آزمونامتیاز مربوط به 
 :کسب شده، اختصاص داده شده است

هاي انسانی،  گروه(هاي سراسري در دورة کارشناسی  آزمون 1000هاي زیر  رتبه. 1ـ  الف
 اي یا دکتري حرفه) تجربی، ریاضی

و آزمـون دانشـگاه   ) زبان و هنر گروه( آزمون هاي سراسري  300هاي زیر  رتبه.  2ـ   الف
 آزاد اسالمی در دورة کارشناسی

آزاد اسالمی  هاي دولتی و دانشگاه هاي سراسري دانشگاه آزمون 30هاي زیر  رتبه. 3ـ  الف
  ارشد در دورة کارشناسی

  

 )استعداد درخشان(ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز . ب

ــون و از طریــق     . 1ـ   ب ــردي بــدون آزم ــهمیۀ اســتعداد درخشــان وارد   چنانچــه ف س
آزمـون ورود بـه دانشـگاه در     10ارشد شود، امتیازي معادل رتبـۀ   دورةکارشناسی

 شود ارشد براي وي لحاظ می مقطع کارشناسی



 

 

چنانچه متقاضی مشمول سهمیۀ اسـتعداد درخشـان بـراي ورود بـدون آزمـون بـه       . 2ـ  ب
یعنـی در دورة  (ارشـد شـده باشـد و از آن اسـتفاده نکـرده باشـد        دورة کارشناسی

تواند از امتیاز رتبـۀ   ، صرفاً می)ارشد به واسطۀ آزمون پذیرفته شده باشد کارشناسی
 . مند شود آزمون بهره

متقاضیانی که در آزمون سراسري دروةکارشناسی ارشد با استفاده از سهمیۀ رتبـۀ  . 3ـ  ب
ن مقطع پذیرش شده باشند، نیز امتیـاز مربـوط بـه سـهمیۀ     اولی پذیرفته شده و در آ

  .کنند استعداد درخشان را دریافت می
  

 هاي آموزشی فعالیت. ج
ارشـد، پـس از اعمـال ضـریب      امتیاز میانگین کل دورة کارشناسـی و کارشناسـی  . 1ـ   ج

 .شود مؤثر محاسبه می
دفـاع از طـرح پیشـنهادي    کل دانشجویان دکتري تخصصی تا زمان  امتیاز میانگین . 2ـ  ج

آنان محاسبه شده و مدت زمان مجاز براي دفـاع پروپـوزال دو   ) پروپوزال(رساله 
 .سال از زمان شروع به تحصیل است

وزارت بهداشـت،  / چنانچه متقاضی با تأییـد وزارت علـوم، تحقیقـات و فنّـاوري     . 3ـ  ج
ود، درمان و آمـوزش پزشـکی بـه عنـوان دانشـجویان نمونۀکشـوري شـناخته شـ        

 .تواند از امتیاز آن استفاده کند و نیاز به تأیید بنیاد نیست می
آموختـه شـده    چنانچه متقاضی در یک مقطع تحصیلی در دو رشتۀ متفاوت دانـش . 4ـ  ج

را ) کـل  بـاالترین میـانگین  (باشد، سامانه امتیاز مربوط به میانگین کل یـک مقطـع   
  .کند محاسبه می

 

 هاي پژوهشی فعالیت. د

شـود کـه    آموختگـان دورة دکتـري، مـواردي لحـاظ مـی      هاي دانش بررسی مقاله در. 1ـ  د
ایـن بـازه   . گذشـته باشـد  ) زمان تقاضـا  نسبت به(حداکثر پنج سال از زمان چاپ آنها 

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



آموختگــان دورة کارشناســی ارشــد و دانشــجویان دکتــري تخصصــی   بــراي دانــش
  .حداکثر سه سال است

هـاي غیرمجـاز باشـد     ن منتشر شده در فهرسـت نشـریه  در آ  اي که مقاله چنانچه نشریه. 2ـ  د
، امتیـاز آن مقالـه   )شـود  که هرساله توسط وزارت علوم منتشـر مـی   براساس فهرستی(

 . شود محاسبه نمی

هـاي پژوهشـی مـورد تأییـد      که در فهرست نشریه هایی هاي منتشر شده در نشریه مقاله. 3ـ  د
 هـاي  درنشـریه معتبـر   هـاي  مقالـه وزارت بهداشت قرار دارند به عنوان / وزارت علوم

بـه   SCOPUSیـا   ISIهـاي داراي نمایـۀ    هاي منتشـر شـده در نشـریه    ی و مقالهفارس
ی مـورد تأییـد اسـت و    الملل نیمعتبرب ۀینما با يها درنشریه شده منتشر هاي مقالهعنوان 

 .شود در محاسبه امتیاز لحاظ می

هـاي پژوهشـی    نحـوة توزیـع امتیـاز فعالیـت    «ها براسـاس ضـرایب جـدول     امتیاز مقاله. 4ـ  د
 .نامۀ ارتقاي اعضاي هیئت علمی محاسبه شود آیین» مشترك

مصـوب مؤسسـه براسـاس    هـاي پژوهشـی    امتیاز مربوط به همکاري در اجراي طـرح . 5ـ د
  .علمی محاسبه شود نامۀ ارتقاي اعضاي هیئت ضرایب آیین

  

 هاي تحصیلی جایزه..  ه

  .شود هاي تحصیلی بنیاد، امتیاز آن محاسبه می ازاي هر سال مشمولیت از جایزه  به
 

 المپیادهاي علمی. و

 .در المپیادهاي دانشجویی وزارت بهداشت رتبۀ انفرادي افراد مدنظر است
  
  
  
  
  
 



 

 

  هاي فنّاورانه فعالیت.  2ـ2ـ2
  

  هاي برگزیدهاختراع. الف
درصـد مشـارکت    45کم  متقاضیان، درصورت داشتن دست 3و  2، 1اختراع برگزیدة سطح 

  .شود در محاسبۀ امتیاز لحاظ می
  

  بنیاناشتغال در شرکت دانش. ب
ازاي هـر شـش مـاه فعالیـت     بـه » بنیـان  دانـش  شـرکت  در وقت تمام فعالیت«امتیاز . 1ـ  ب

 .شودمتقاضی محاسبه می

 شـروع  تـاریخ  و سـازمانی  سـمت  براساس نوع» شرکت در سازمانی سمت«امتیاز . 2ـ  ب
 .شودها تعیین میسمت توسط دفتر امور شرکت این در فعالیت به

ـاه مـدیرعامل   دست براي متقاضی که» بنیان دانش شرکت مدیرعامل«امتیاز . 3ـ   ب کم شش م
 .شودبنیان بوده و همچنان نیز مدیر عامل باشد، محاسبه میشرکت دانش

 دورة براي متقاضیانی که در اولین» بنیان دانش شرکت مؤسس هیئت عضو«امتیاز. 4ـ  ب
 .شوداند، محاسبه می بنیان بوده دانش شرکت مؤسس هیئت عضو شرکت تشکیل

بــراي متقاضــیانی کــه » بنیــان دانــش شــرکت مــدیرة هیئــت در عضــویت«امتیــاز . 5ـ  ب
بنیـان بـوده و همچنـان نیـز     کم شش ماه عضو هیئت مدیرة شـرکت دانـش   دست

  .شودمدیره باشد، محاسبه می عضو هیئت
 

 جشنوارة مورد تأیید بنیاد. ج

تأییـد  گیـرد و نیـاز بـه     هاي مورد تأیید بنیاد تعلق می ها به برگزیدة جشنواره امتیاز جشنواره
  .کند ها را بنیاد ملّی اعالم می فهرست این جشنواره. رتبۀ فرد توسط بنیاد نیست

   

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



 

  هاي فرهنگی و اجتماعی فعالیت. 3ـ2ـ2
برگزیدگان به عنوان مستعد برتر ادبی، هنري، قرآنی و نیز رتبۀ اول تا سوم جشـنوارة  . الف

هـا   فهرست این جشـنواره  .شود معتبر ادبی، هنري و قرآنی در محاسبۀ امتیاز لحاظ می
  .کند را بنیاد ملّی اعالم می

هـاي علمـی    در انجمـن ) پیوسـته، افتخـاري و وابسـته   (سامانه باتوجه به نـوع عضـویت   . ب
 .کند تخصصی، امتیاز متقاضی را محاسبه می

امتیاز مربوط به عضویت ) پژوهشی، ترویجی و دانشجویی(سامانه باتوجه به نوع نشریه  . ج
  .کند را براي متقاضی محاسبه می  تحریریۀ نشریه و سردبیري نشریه در هیئت

  

  روند اجرایی بررسی درخواست متقاضیان. 3
آموختگان برترِ فنّـاور از   مندي دانش بهره«نامۀ  درخواست متقاضیان استفاده از تسهیالت شیوه

بارگــذاري کـه در سـامانه    باتوجـه بـه اطالعـاتی   » نظـام وظیفـۀ تخصصـی    تسـهیالت خـدمت  
کنند بررسی و بعد از انتخاب اولیۀ، سوابق آنان توسط بنیادهاي اسـتانی بررسـی و راسـتی     می

کارشناسـان محتـرم بنیادهـاي اسـتانی،      منظور وحدت روش میان از این رو به. شود آزمایی می
 هاي نخبگانی مورد توجه قرار دهند، بـه  باید در بررسی فعالیت کارشناسان می اهم مواردي که
  : شرح زیر است

لـیکن  . شـود  بررسی سوابق متقاضی توسط بنیاد استانِ محل تحصیل وي انجام مـی  :یادآوري
توانـد بـه بنیـاد محـل      مـی ) آزمـایی  راسـتی (متقاضی براي ارایۀ اصل مدارك خـود  

  .کند مراجعه) یا هر یک از بنیادهاي استانی(سکونت 
  

  تعاریف. 1ـ3
داخـل یـا     مراکزآمـوزش عـالی، پـژوهش و فنّـاوري    منظـور هریـک از   : مؤسسۀ علمی. الف

که صحت مدارك صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و خارج ازکشور است



 

 

فنّاوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالی انقالب فرهنگـی  
   .رسیده باشد

هریک ازکارشناسان بنیادهاي نخبگان اسـتانی کـه مسـؤولیت بررسـی سـوابق      : کارشناس .ب
  . متقاضیان را در سامانه بر عهده دارد

هـاي پژوهشـی، ترویجـی یـا دانشـجویی داراي مجـوز از        منظور نشـریه  :هاي علمی نشریه. ج
  .ربط است هاي ذي دستگاه

  .ربط است اي ذيه هاي داراي مجوز از دستگاه منظور انجمن :هاي علمی انجمن. د
  
 هاي ورود به مؤسسه هاي آزمون رتبه. 2ـ3

گواهی تأییــد رتبـۀ کــل  قطــع کارشناسـی، بـراي بررســی رتبـۀ آزمــون سراسـري در م   . الـف 
کشـور مـورد تأییـد اسـت و درج      کشوري ارائه شده از سوي سازمان سنجش آموزش

  .قابل تأیید نیست... کارنامه یا تصویر وبگاه یا روزنامه و 
کـل در   ارشد،گواهی تأییـد رتبـۀ   بررسی رتبۀ آزمون سراسري در مقطع کارشناسی براي. ب

/ ارائه شده از سوي سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور    ) بدون گرایش(مجموعۀ امتحانی 
تأییـد اسـت و درج    مـورد ) گـروه پزشـکی   هـاي  رتبـه (مرکز سـنجش آمـوزش پزشـکی    

  .یستقابل تأیید ن... کارنامه یا تصویر وبگاه یا روزنامه و 
 ارشـد و  کارشناسـی  کارشناسـی،  براي بررسی رتبۀ آزمون مؤسسه آزاد اسالمی در مقـاطع . ج

کل ارائه شـده از سـوي مرکـز آزمـون مؤسسـه آزاد       گواهی تأیید رتبۀ دکتري تخصصی
  .تأیید است  اسالمی مورد

بـود و گـواهی مناسـب      30ارشد فردي باالتر از  چنانچه رتبۀ آزمون در مقطع کارشناسی.  د
هـاي بنیـاد    نامـه  یـک از آیـین   ارائه نشده بود، اعالم نقص لزومـی نـدارد چراکـه در هـیچ    

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



در این موارد تأیید صورت نگیرد و اعـالم نقـص نیـز    . امتیازي به او تعلق نخواهد گرفت
  .ذکر شود» رتبه باالتر از حد مجاز است«ص عبارت نشود و در بخش توضیحات نق

چنانچه رتبۀ آزمون سراسري در مقطع کارشناسی فردي در گروه هاي تجربی، انسـانی و   .  ه
  .اقدام شود» د«باشد و گواهی مناسب ارائه نشده باشد، مطابق بند  1000ریاضی بیش از 

در گروه هاي زبان و هنـر بـیش   چنانچه رتبۀ آزمون سراسري در مقطع کارشناسی فردي  . و
  .اقدام شود» د«باشد و گواهی مناسب ارائه نشده باشد، مطابق بند  300از 

چنانچه رتبۀ آزمون ورودي مؤسسـه آزاد اسـالمی در مقطـع کارشناسـی فـردي بـاالتر از       . ز
  .اقدام شود» د«گواهی مناسب ارائه نشده باشد، مطابق بند و باشد 300

زمـان و در یـک مقطـع کسـب کـرده باشـد،        برتر در چند آزمون را هـم  چنانچه فرد رتبۀ . ح
  .اي مورد تأیید است که به واسطۀ آن در مقطع جدید مشغول به تحصیل شده باشد رتبه

  .گواهی مطابقت داشته باشده توسط متقاضی باالزم است عدد رتبۀ آزمون درج شد. ط
کارشـناس بـا    ر ایـن صـورت  مشـخص شـده باشـد در غیـ    ) سراسري یـا آزاد (نوع آزمون  .ي

  .ویرایش سطر در قسمت نوع دانشگاه، نوع آزمون را مشخص کند
  
  سهمیۀ استعداد درخشان براي ورود به مقطع تحصیلی باالتر. 3ـ3

 کارشناسـی  که از طریق سهمیۀ استعداد درخشـان و بـدون آزمـون وارد مقطـع     افرادي. الف
/ دفتر اسـتعداد درخشـان  (تحصیل خود گواهی از مؤسسه محل باید اند، می ارشد شده 

کنند، مبنی بر اینکه پذیرش آنان بـدون آزمـون و از طریـق     را ارائه) معاونت آموزشی
  .سهمیۀ استعداد درخشان انجام شده است

باشد ولی به واسطۀ آن مشـغول بـه    چنانچه فرد سهمیۀ استعداد درخشان را کسب کرده  .ب
  .تحصیل در مقطع تحصیلی جدید نشده باشد، آن فعالیت مورد تأیید نیست



 

 

بایـد بنیـاد    کنـد، مـی   چنانچه مؤسسۀ علمی از دادن گواهی بـه متقاضـی خـود داري مـی    . ج
   .انی موضوع را از مؤسسه مربوطه استعالم کنداست

اند و پس از شرکت در آزمون سراسري و  برتر رشتۀ خود را کسب کرده افرادي که رتبۀ . د
درصد نمرة آزمون در مقطع جدید ادامه تحصیل داده باشـند، درصـورت ارائـۀ     90کسب

ستعداد درخشان سنجش آموزش کشور مبنی بر پذیرش از طریق سهیۀ ا گواهی از سازمان 
  .مورد تأیید است) سهمیۀ رتبه اولی(
 

  هاي آموزشی فعالیت. 4ـ3
  آموختگی گواهی دانش.الف

تــاریخ «بایـد از ســوي مؤسسـه صـادر و در آن     آمـوختگی مـی   گـواهی دانــش . 1ـ  الـف 
  . ذکر شده باشد» کل دوره میانگین«و » آموختگی دانش

تنهـا  «چنانچه گواهی براي سازمان دیگري صادر شده و در آن بیان شـده باشـد   . 2ـ  الف
  . ، گواهی مورد تأیید نیست»براي استفاده همان سازمان است

باتوجه بـه اینکـه در محاسـبۀ امتیـاز متقاضـی، طـول دورة تحصـیل مـؤثر اسـت          . 3ـ  الف
نـامبرده درج   باید در گواهی ارائه شده طول دور یا تاریخ شروع به تحصـیل  می

  . شده باشد
انـد، تصـویر ارزشـیابی     براي مقاطع تحصیلی که در خـارج از کشـور طـی شـده    . 4ـ  الف

وازرت بهداشت به همـراه تصـویر ریـز    / مدرك تحصیلی توسط وزارت علوم
 .تحویل شود) pdfمثالً به شکل (اي الکترونیکی  ها باید در قالب پرونده نمره

کل نیروهاي مسلح، چنانچه داراي تـاریخ  خطاب به ستاد امۀ معرفی به خدمت،ن. 5ـ  الف
پایـان تحصـیل و میـانگین کـل دوره باشـد، بـه جـاي گـواهی پایـان تحصـیلی           

  .شود پذیرفته می
  

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



  گواهی اشتغال به تحصیل. ب
گواهی اشتغال به تحصیل باید از سوي معاونت آموزشی مؤسسـه خطـاب بـه بنیـاد     . 1ـ  ب

و » تاریخ شروع بـه تحصـیل  «صادر شده و در آن، ملّی نخبگان یا به صورت کلی 
  .مشخص شده باشد» کل دوره میانگین«

  .تاریخ اعتبار گواهی اشتغال به تحصیل نباید سپري شده باشد. 2ـ ب
تحصـیل وي تأییـد شـده باشـد،      اگر وضعیت تحصیلی دانشجو و گواهی اشتغال بـه . 3ـ  ب

ا چنانچه اعتبار آن بـه پایـان   الزم است در هر بار بررسی، آن گواهی بررسی شود ت
  .رسیده باشد به نامبرده نقص اعالم شود

چنانچه فرد اطالعات مقطع تحصیلی خود را به صورت تکراري درج کرده باشـد،  . 4ـ  ب
پس از اطمینان از یکسـان بـودن اطالعـات هـر دو مـورد، یکـی از مـوارد، پـس از         

  . شود ، حذف»حذف«انتخاب سطر مربوطه با کلیک بر روي گزینۀ 
  

  کشوري دانشجوي نمونۀ. ج
وزارت بهداشـت  / براي دانشجویان نمونۀ کشوري گواهی ارائه شده از سـوي وزارت علـوم   

  .تأیید استمورد
  

  کلی نکات. د
» ارشـد پیوسـته   کارشناسـی «، بـه اشـتباه   »ارشـد  کارشناسی«دقت شود اطالعات مقطع . 1- د

و دکتـري  ) پزشـکی (اي حرفه جاي مقطع دکتري همچنین درج جابه. درج نشده باشد
جـاي مقـاطع، نقـص لحـاظ      تخصصی مورد توجه قرارگرفته و در صورت درج جابه

  .شود
چنانچه گواهی به صورت تصویري از صفحه وبگاه مؤسسـۀ فـرد باشـد، الزم اسـت     . 2- د

ضـمناً  . و میانگین تا کنون در آن مشـخص باشـد  ) فراغت/ اشتغال (وضعیت تحصیلی



 

 

گـواهی قابـل   ایان تحصـیل در حـدود ادعـاي فـرد از    و پ ضروري است تاریخ شروع
   .استنباط باشد

/ اشـتغال  (ها به عنوان پیوست درج شده باشد باید وضعیت تحصـیلی  چنانچه ریز نمره. 3ـد
سـال تحصـیلی    کل در آن موجود باشد؛ همچنـین الزم اسـت نـیم    و میانگین) فراغت

  .جود باشدشروع و پایان، براي تشخیص تاریخ شروع و پایان، مو
بعضـاً  . (در بررسی مدارك تحصیلی به مقطع، رشـته، نـام فـرد و مؤسسـه دقـت شـود      . 4ـد

  .)شود جا پیوست می تصویر گواهی به اشتباه یا جابه
بـا گـواهی   ) ثبت شده در سـامانه ( الزم است تاریخ شروع به تحصیل و پایان تحصیل . 5ـد

  .ارائه شده تطبیق داشته باشد
  

 پژوهشیهاي  فعالیت. 5ـ 3
  پژوهشیـ  المللی و علمی مقاالت بین. الف

پرونـدة  (عنوان نشریه، عنوان مقاله و ترتیب نویسندگان باید در تمامی مستندات . 1ـ   الف
صفحه اینترنتی پیوندمقالـه  = اطالعات درج شده توسط فرد در سامانه = پیوست 

  . یکسان باشد) در صورت وجود پیوندو بررسی برخط
توان مندرجات سطر مقاله در سامانه را در یک نـرم   هولت در بررسی میبراي س. 2ـ  الف

کپی و با پرونده نشریه و صفحۀ وب، مقایسه  Notepadافزار پرونده متنی مانند 
 .کرد

تأییـد  «، »پـذیرش /سـال چـاپ  «، »تعداد کل نویسندگان«، »جایگاه فرد«فیلدهاي . 3ـ  الف
که بایـد بـراي هـر مقالـه     هسـتند ، پـنج فیلـدي   »کلـی  ییـد وضـعیت  تأ«و » پیوست

  .مشخص شود



منـدرج در جـدول   (باید پس از حذف نام استاد راهنمـا و مشـاور   جایگاه فرد می. 4ـ  الف
  .تعیین و ثبت شود) استادان راهنما

المللـی بارگـذاري شـده باشـد، مقالـۀ       اي که در بخش نشریات بین چنانچه مقاله. 5ـ  الف
چـاپ رسـیده اسـت، الزم اسـت کارشـناس       کنفرانسی باشد که در نشریه نیز به

مربوطه به متقاضـی اعـالم نقـص کنـد و از ایشـان بخواهـد مقالـۀ مربوطـه را در         
  .بخش مقاالت همایشی و کنفرانسی بارگذاري کند

خالصـه یـا صـفحۀ اول قابـل     (باشد ) Full Paper(پروندة مقاله باید مقاله کامل. 6ـ  الف
حجم تا سـه مگابایـت چنانچـه حجـم      همچنین به دلیل محدودیت). قبول نیست

 .فایل ناقص ارسال شده تا سه مگابایت باشد، قابل قبول است

اي به صورت تکراري درج شده است،  چنانچه پس از بررسی مشخص شد مقاله. 7ـ الف
ضربدر قرمـز در نـوار ابـزار پـایینی     (» حذف«یکی از دو مورد با انتخاب گزینۀ 

دقـت شـود در مـواردي کـه     . حذف شـود از فهرست مقاالت ) جدول مربوطه
در ایـن مـوارد بـا    . تعداد مقاالت زیاد است، امکان درج تکـراري بیشـتر اسـت   

کلیک بر روي سرتیتر عنوان مقاله و مرتب شدن فهرسـت بـر اسـاس آن، بهتـر     
 .توان مقاالت تکراري را مالحظه کرد می

شـده، الزامـی اسـت و    المللـی چـاپ    قراردادن پیونـد مقالـه بـراي مقـاالت بـین     . 8ـ   الف
چنانچه پیوند نادرست باشد ضروري است توسط کارشناس اصـالح یـا اعـالم    

 .نقص اعالم شود

هاي داخلی برخط نیستند قـرار دادن پیونـد مقالـه     باتوجه به اینکه برخی از نشریه. 9ـ  الف
چنانچه پیوند نادرست ثبت شده . براي مقاالت داخلیِ چاپ شده اختیاري است

باشد، ضروري است کارشناس آن را اصالح یا حذف کند چراکه تأییـد پیونـد   
 .  آزمایی نشود شود مقاله راستی نادرست موجب می



 

 

ضروري است پیوند مقاله به وبگاه نشریه یا وبگاه معتبر دیگري ارتبـاط داشـته   . 10ـ   الف
 ). قابل قبول نیست... و ) وبالگ(و وب نوشت ) فروم(رایگاه(باشد 

قالب پیوست مقالۀ چاپ شده داخلی باید به نحوي باشد که بتوان چـاپ شـده   . 11ـ  الف
  .ن آن را احراز کردبود

هـاي بارگـذاري شـده در مرحلـۀ پـذیرش باشـند بـراي بررسـی          چنانچه مقالـه . 12ـ  الف
  :گواهی پذیرش الزم است موارد زیر در نظر گرفته شود

براي مقاالت داخلی، نامه به امضـاي سـردبیر نشـریه و در سـربرگ نشـریه        .1
موجـود باشـد، قابـل    چنانچـه نـام فـرد در نامـه     . باشد و الزامی به مهر نیست

اگر نام وي در نامه نباشد باید نقص ذکـر شـود و فـرد موظـف     . تأیید است
است رونوشت این نامه و صفحۀ اول مقاله حاوي ترتیب نویسـندگان را بـه   

  .امضاي استاد راهنماي خود برساند و ارسال کند
براي مقاالت خارجی، تصویر نامۀ الکترونیکی پذیرش دریـافتی از نشـانی     .2

کترونیکی رسمی نشریه حاوي نـام فـرد، نـام مقالـه و نشـریه و یـا صـفحه        ال
. برخط محتوي تأیید پذیرش مقاله ایشان در وبگاه نشریه قابـل قبـول اسـت   

اگر نام وي در تصویر نباشد باید نقـص اعـالم شـود و فـرد موظـف اسـت       
تصویر چاپ شده را به همراه صفحۀ اول مقاله حاوي ترتیـب نویسـندگان،   

چنانچــه نشــانی (اي اســتاد راهنمــاي خــود برســاند و ارســال کنــد  بــه امضــ
الکترونیکی ثبت شده مربوط به متقاضی باشد نیـز بـه عنـوان نـام فـرد قابـل       

  ).قبول است
به صورت کلی اگر نامۀ پذیرش مهر و تأیید استاد راهنما را نداشـت ولـی     .3

بایـد مهـر    نام فرد در نامه بود، در بررسی قبول شود ولی در راستی آزمـایی 
  .نشریه یا تأیید استاد راهنما روي نامه خواسته شود

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



  مقاالت سایر. ب
و دربـارة مجـالت داخلـی    » رویتـرز  ـ   تامسـون «، در وبگـاه  »سـایر «المللی  در مورد نشریۀ بین

  :وزارت بهداشت جستجو شود/ سایر، در فهرست وزارت علوم
شد، ابتدا در فهرست نشریات بنیـاد در   چنانچه نام نشریۀ سایر در منابع ذکر شده یافت. 1ـ  ب

،کــه در زیــر منــوي راهنمــاي کــاربري در Total journals+Black Listپرونــده
جستجو شود و چنانچـه یافـت شـد، بـراي فـرد نقصـی         سامانه نیز قابل دریافت است،

مبنی بر وجود نام نشریه در فهرست سامانه و لزوم انتخـاب از فهرسـت مربوطـه درج    
در صورت نبود نشریه در فهرست بنیاد، بررسی مربوطـه بـه روال مجـالت غیـر     . شود

انجام شود و نیز در بخش توضیحات کارشناس براي این نشریه، یافـت شـدن   » سایر«
  .ها، به عنوان توضیح درج شود یا مجالت وزارتخانه» رویترز ـتامسون «آن در وبگاه 

در منابع مذکور یافت نشود، در بخش توضیحات کارشـناس  » سایر«چنانچه نام نشریه . 2ـ  ب
جایگـاه فـرد در مقالـه، صـفر درج شـود و      براي این نشریه، یافت نشـدن آن، درج و  

  . قرار داده شود» تأیید نشده«کلی نیز  وضعیت
  
  کنفرانسیمقاالت همایشی یا. ج

داخلـی و  (هـاي علمـی معتبـر     هاي منتشر شده در همـایش  متقاضیانی که داراي مقاله. 1ـ  ج
مقالـه  باید صفحۀ چاپ شده در کتابچۀ همایش وگواهی ارائـۀ   هستند می) المللی بین

هـایی   شایان ذکر است مقالـه . از سوي دبیرخانۀ همایش را در سامانه بارگذاري کنند
اند مور تأیید نیست و نقص هم اعالم نشود و جایگاه  صورت پوستر چاپ شده که به

  .فرد صفر درج شود



 

 

باشـد و مقـاالت را در قالـب لـوح     کتابچۀ مقـاالت را منتشـر نکـرده     چنانچه همایش. 2ـ  ج
فشرده ارائه کرده باشـد، متقاضـی بایـد صـفحۀ اول کنفـرانس بـه همـراه و فهرسـت         

  .مقاالت را در سامانه بارگذاري کند

  .اصالح شود/جایگاه فرد و تعداد نویسندگان درج. 3ـ ج
  .اصالح شودبین المللی حتماً بررسی شده و در صورت نیاز / عنوان ملّی سطح همایش به. 4ـ ج
اي و دانشجویی قابل تأییـد نیسـت و بـراي آن بـه متقاضـی نقـص نیـز         همایش منطقه. 5ـ  ج

در این مـوارد در بخـش توضـیحات کارشـناس بـا اشـاره بـه نـوع         . شود اعالم نمی
  .شود نوشته و جایگاه فرد نیز صفر درج » عدم تأیید«همایش، عبارت 

عنوان همایش ملّی در نظـر   شده است به مقاله هایی که سطح همایش سراسري درج. 6ـ  ج
  .گرفته شود

  
  )Black List(هاي فهرست سیاه  هاي نشریه مقاله. د

در بارة این مقاالت، چنانچه عنوان مقاله و نشریه درج شده در سامانه با پروندة فـرد مطابقـت   
بیشـتر  نیـاز بـه بررسـی    ( کلـی تأییـدگردد   داشته باشد، جایگاه فرد صفر درج شده و وضعیت

  .صورت اعالم نقص شود ؛ در غیر این)نیست
  
  هاي پژوهشی مصوب  همکاري در اجراي طرح.  ه

چنانچه گـواهی از سـوي معـاون پژوهشـی مؤسسـه مبنـی بـر همکـاري متقاضـی در          . 1ـ   ه
هاي پژوهشی ارائه شود و در آن به زمان تصویب طرح پژوهشی، تـاریخ پایـان    طرح

فرد اشاره شده باشد، مورد تأیید است و در غیر این طرح، تعداد همکاران و جایگاه 
  .صورت به متقاضی اعالم نقص شود

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



فیلدهاي مربوط به تعداد همکاران طرح پژوهشی، جایگاه فـرد و تـاریخ پایـان طـرح     . 2ـ   ه
صـورت الزم اسـت کارشـناس     باید توسط متقاضی تکمیل شده باشد در غیر این می

  .میل کندبراساس گواهی ارائه شده آن را تک
  

  هاي فنّاورانه فعالیت.  6ـ3
انــد  انتخــاب شــده 1و 3،2متقاضــیانی کــه از ســوي بنیــاد بــه عنــوان مختــرع ســطح   . الــف

گواهی ثبت مالکیـت صـنعتی داراي سـهم مشـارکت وگـواهی ابـالغ اعتبـار        باید می
گـواهی ثبـت مالکیـت صـنعتی میـزان      چنانچـه در . بنیاد را ارائه کنند دریافتی از سوي

نامۀ محضري داراي سهم مشارکت را ارائـه   باید وکالت درج نشده باشد می مشارکت
  . کند

هـاي فـوق مطابقـت     کارشناس باید میزان مشارکت درج شده در سـامانه را بـا گـواهی   . ب
  .دهد و چنانچه مغایرت داشته باشد، الزم است اصالح شود

مـدیره، مـدیریت   عضـویت در هیئـت   (هـاي دانـش بنیـان     هاي مربوط به شرکت فعالیت. ج
نیـاز بـه بررسـی نـدارد لـیکن بایـد       ) عامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانـش بنیـان  

  .راستی آزمایی آنان توسط کارشناس انجام شود
  

  هاي فرهنگی و اجتماعی فعالیت. 7ـ3
هاي قرآنی مورد تأیید بنیـاد   هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت رتبۀ اول تا سوم جشنواره. الف

  .تأیید استۀگواهی از دبیرخانۀ جشنواره موردرت ارائدر صو
قرائت و تدریس است باید گواهی  3و  2،1متقاضی که داراي مدرك تخصصی درجۀ . ب

تخصصی قرائت و تدریس خـود را کـه بـه امضـاي وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و         
  .رئیس شوراي عالی قرآن صدا و سیما رسیده است، بارگذاري کند



 

 

حفظ اسـت بایـدگواهی تخصصـی     3و  2،1متقاضی که داراي مدرك تخصصی درجۀ . ج
حفظ خود را که به امضاي وزیر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و رئـیس سـازمان تبلیغـات       

   .اسالمی رسیده است، بارگذاري کند
هـاي علمـی تخصصـی     انجمنفرهنگی دانشجویی یا / متقاضیانی که در انجمن هاي علمی. د

عضو هستند، باید رونوشت کارت عضویت خود را کـه در آن بـه نـام انجمـن و تـاریخ      
باید اطالعـات موجـود در    کارشناس می. عضویت آن اشاره شده است، بارگذاري کنند

  .ستون نام انجمن و تاریخ عضویت را با رونوشت کارت عضویت تطبیق دهد
ربـط   هـاي ذي  بایـد داراي مجـوز از مؤسسـه    دانشـجویی مـی  فرهنگـی  / هاي علمی انجمن.   ه

باید رونوشت مجوز یا گواهی مبنی بر تأیید مجـوز نشـریه را    رو متقاضی می از این. باشند
دانشـگاه دریافـت و در   / از معاون دانشـجویی و فرهنگـی یـا معـاون پژوهشـی دانشـکده      

  .سامانه بارگذاري کند
پیوسـته، افتخـاري   (صصی هستند باید نوع عضویت هاي علمی تخ افرادي که عضو انجمن. و

کارشناسان نیز باید اطالعات این قسمت را با اطالعـات  . خود را مشخص کنند) و وابسته
  .کارت فرد تطبیق دهد

/ باید داراي مجـوز از وزارت علـوم، تحقیقـات و فنّـاوري     هاي علمی تخصصی می انجمن.  ز
توانـد   براي تأیید آنها کارشـناس مـی  . دوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشن

ــاه  ــه وبگ ــاي  ب ــن( www.isacmsrt.irه ــوم   انجم ــوز از وزارت عل ــاي داراي مج ، )ه
www.edc.behdasht.gov.ir )ــن ــت  انجمـ ــوز از وزارت بهداشـ ــاي داراي مجـ ) هـ

  .مراجعه کند
ا ارائه گواهی از سوي رئیس یا دبیـر انجمـن   ، ب عضویت متقاضیان در هیئت مدیرة انجمن. ح

  .مورد تأیید است

مای  ترا عا ی  ی ر گا   ی 



هاي علمی، با ارائۀ حکم عضویت در هیئـت تحریریـه    عضویت در هیئت تحریریۀ نشریه. ط
  .مورد تأیید است

هاي علمی داراي مجـوز از وزارت علـوم    چنانچه متقاضی خود را به عنوان سردبیر نشریه. ي
بایـد صـحت اطالعـات فـرد را باتوجـه بـه فهرسـت         معرفی کرده باشـد، کارشـناس مـی   

هـاي علمـی داراي مجـوز از     سـردبیر نشـریه  .  نشریات معتبر وزارت علـوم بررسـی کنـد   
همچنـین در  . وزارت بهداشت نیز با ارائۀ گواهی از صاحب امتیاز نشریه مورد تأیید است

قاضـیان  صفحۀ شناسنامۀ نشـریه اطالعـات مربـوط بـه سـردبیر نشـریه وجـود دارد کـه مت        
  .را در سامانه بارگذاري کنند توانند آن می

هـاي پژوهشـی و ترویجـی، چنانچـه نشـریه       عضویت در هیئت تحریریه و سردبیر نشریه. ك
از ایـن رو ابتـدا   . گیـرد  هاي ذي ربط باشد مورد بررسی قـرار مـی   داراي مجوز از دستگاه

هداشت، نشـریۀ علمـی   ب/ باید براساس فهرست نشریات معتبر وزارت علوم  کارشناس می
  .بررسی قرار گیردسایر اطالعات متقاضی مورد کند و درصورت تأیید،  را بررسی

هاي دانشجویی، چنانچـه نشـریه داراي مجـوز     عضویت در هیئت تحریریه و سردبیر نشریه. ل
بایـد   بـدین منظـور   . گیرد از کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشگاهی باشند مورد بررسی قرار می

همچنـین متقاضــی  . دره از دبیـر کمیتـۀ مربوطــه در سـامانه بارگـذاري شـود     گـواهی صـا  
تواند صفحه شناسنامۀ نشریه را که در آن اطالعات مربوط مجوز نشریه وجـود دارد،   می

  .در سامانه بارگذاري کند
  

  جشنوارة مورد تأیید. 8ـ3
هسـتند در سـامانه     باتوجه به اینکه اطالعات افرادي که داراي رتبۀ اول تا سوم جشنواره. الف

ــه  ــد مــی   وجــود دارد، ایــن موضــوع ب شــود در  صــورت خودکــار توســط ســامانه تأیی



 

 

صورت گواهی ارائه شده از سوي سـازمان سـنجش بـراي المپیـاد دانشـجویی و       غیراین
   .آموزي مورد تأیید است دانشباشگاه پژوهشگران جوان براي المپیاد 

ها که اطالعات آنان توسط سـامانه تأییـد    ها و مسابقه دارندگان رتبۀ اول تا سوم جشنواره. ب
 45کـم   نشده است چنانچـه گـواهی از دبیرخانـۀ جشـنوارة مربوطـه بـا مشـارکت دسـت        

  .مورد تأیید استدرصدي در سامانه بارگذاري کرده باشند، 
  

  هاي علوم پزشکی آزمون. 9ـ3
هـاي جـامع پزشـکی، دنـدان پزشـکی و       اطالعات مربوط به رتبۀ اول تا سـوم آزمـون  . الف

داروسازي در سامانۀ اطالعاتی وجود دارد و به شکل خودکار توسط سامانه بررسـی  
  .شود می

پزشـکی و   دنـدان کارورزي، آزمـون دسـتیاري پزشـکی،     رتبۀ اول تا سوم آزمون پیش. ب
پزشکی و داروسازي و دارنـدگان رتبـۀ    نامۀ تخصصی دندان داروسازي و آزمون دانش

یـا معـاون    اول تا پنجم دانش نامۀ تخصصی پزشکی با ارائۀ گواهی از وزارت بهداشت
  .تأیید استآموزشی مؤسسه مورد

نهـا بـراي   که تصادر شده و در آن بیان شـده باشـد   چنانچه گواهی براي سازمان دیگري. ج
  .استفاده همان سازمان است، گواهی مورد تأیید نیست

  
  المپیاد علمی. 10ـ3

اطالعـات مربـوط بـه دارنـدگان رتبـه اول تـا سـوم المپیـاد دانشـجویی وزارت علـوم،           . الف
در سامانۀ اطالعـاتی وجـود دارد   ) ملّی و جهانی(آموزي  تحقیقات و فنّاوري و دانش

  .شود میشکل خودکار بررسی   و به

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



، گواهی ارائه شـده  )وزارت بهداشت(براي دارندگان رتبۀ اول تا سوم المپیاد دانشجویی . ب
  .از سوي وزارت بهداشت مورد تأیید است

چنانچه گواهی براي سازمان دیگري صادر شده و در آن بیان شده باشـد کـه تنهـا بـراي     . ج
  .استفاده همان سازمان است گواهی مورد تأیید نیست

  .المپیاد دانشجویی وزارت بهداشت رتبۀ انفرادي مورد تأیید بنیاد است در. د
  
  المپیاد مهارت. 11ـ3
در سـامانۀ  ) المللـی  ملّـی و بـین  (اطالعات دارنـدگان رتبـۀ اول تـا سـوم المپیادهـاي مهـارت        

صـورت گـواهی ارائـه     شود در غیر این اطالعاتی وجود دارد و به شکل خودکار بررسی می
  .زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأیید استشده از سوي و

 
  کاربرگ موافقت استاد راهنما و مؤسسه.12ـ3

باید به امضاي استاد راهنمـا و   کاربرگ موافقت استاد راهنماي اول و دوم و مؤسسه می. الف
  . رسیده باشد  آموزشی مؤسسه/ معاون پژوهشی

. آموزشـی مؤسسـه را داشـته باشـد     /کاربرگ الزم است مهر و امضاي معـاون پژوهشـی  . ب
چنانچه مؤسسه، مرجعی را به عنوان نماینده معرفی کنـد، پـذیرش کـاربرگ بـا مهـر و      

  .امضاي نماینده بالمانع است
کــاربرگ ذکــر شــده اســت بــا تــاریخ کــه در نامــۀ رســالۀ متقاضــی تــاریخ دفــاع از طــرح .ج

  .بارگذاري شده در سامانه یکسان باشد
  
  نکات عمومی. 13ـ3

آمـوزي، رتبـۀ اول دانشـگاه و     مواردي که در این راهنما بیان نشده از قبیل سوابق دانش. الف
  .نیاز به بررسی ندارد.... 



 

 

هاي خود را در سامانه بارگذاري نکند، بـراي   چنانچه متقاضی گواهی هر یک از فعالیت. ب
شـود و در توضـیحات نقـص بـه نـامبرده اعـالم شـود در        بار اول به متقاضی اعالم نقص 

   .صورت نداشتن گواهی سطر مربوطه  را حذف کند
   

ت عا ی  ر مای  ی را گا   ی 



  

  
   



 

 

  
  سومفصل 

 کار با سامانۀ اطالعاتی بنیاد راهنماي

  



 

  



 

 

  مقدمه . 1
از آنجا کـه مجموعـۀ حاضـر     هاي مختلفی است اما شامل بخش) ١ثریا(سامانۀ اطالعاتی بنیاد 

برداري مسؤوالن بنیادهـاي نخبگـان اسـتانی بـراي اجـراي فراینـدهاي شناسـایی         منظور بهره به
وظیفۀ تخصصی تـدوین شـده    برتر دانشگاهی براي استفاده از تسهیالت نظام آموختگان دانش

  .پردازد است، این بخش نیز از این منظر به معرفی این سامانه می
  

  رکاربورود .2
  . 2نشان داده شده است 1نحوة ورود به صفحۀ کاربري در شکل 

 

  

  
 

  

  

  

  

  

  کارپوشۀ شخصی. 3
توضـیحات هـر   . شود نمایش داده می 2کاربر، صفحۀ شخصی وي مطابق شکل پس از ورود

  :شماره در ادامه آمده است

                                                             
  soraya.bmn.ir: نشانی سامانۀ ثریا. 1
  .استفاده کنیدMozilla Fire Fox  یا Google Chromeبراي کار با سامانۀ ثریا از مرورگرهاي . 2

 ورود کاربر: 1شکل 

در این قسمت نام کاربري 
 درج شود

با کلیک بر روي گزینۀ 
، وارد کارپوشۀ »ورود«

  . شد شخصی خواهید

در این قسمت رمز عبور 
 درج شود

براي دریافت نام کاربري 
و کلمۀ عبور در این 

 .کند نام می قسمت ثبت

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



 .شود ، راهنماي استفاده از سامانه نمایش داده می»راهنماي کاربري«با انتخاب گزینۀ  .1

 .هاي ثبت شده در سامانه قابل مشاهده است درخواست، »ها گزارش«با انتخاب گزینۀ  .2

، راه هاي ارتباطی با پشتیبانی فنی سـامانۀ ثریـا قابـل مشـاهده     »تماس با ما«با انتخاب گزینۀ  .3
 .است

 .کاربر قابل مشاهده است نشان داده شده، نام و نام خانوادگی 4در قسمتی که با شمارة  .4

 .کاربري خارج شد بتوان از حسا ، می»خروج«گزینۀ  با انتخاب .5

 :کاربر به شرح زیر قابل مشاهده است فرایندهاي قابل دسترس .6

  )جدید(آموختگانِ برتر  تسهیالت دانش. 1- 6
  نظام وظیفه تخصصی. 2- 6

  

 

  کارپوشۀ شخصی: 2شکل 

 

4 5 

1 2 3 



 

 

 تسهیالت دانش آموختگانِ برتر . 1ـ6

رقـم مشـخص شـده در هـر     . اسـت  3مطـابق شـکل   » آموختگانِ برتـر  تسهیالت دانش«فرایند 
  .هاي بارگذاري شده مربوط به آن مرحله است پوشه، نشان دهندة تعداد درخواست

شرح زیر قابل  کاربر به مراحل قابل دسترس. 1
  :مشاهده است

بررسـی تأییدیـۀ اسـتاد راهنمـا و معـاون      . الف
  پژوهشی مؤسسه

  بنیان مشاهدة اطالعات شرکت دانش. ب
  نظام وظیفه ـمشاهدة امتیاز. ج
  نظام وظیفه ـمقایسۀ امتیاز. د

  
 بررسی تأییدیۀ استاد راهنما و معاون پژوهشی مؤسسه. 6-1-1

  .است 4مطابق شکل » بررسی تأییدیۀ استاد راهنما و معاون پژوهشی«مرحلۀ 

  بررسی تأییدیۀ استاد راهنما و معاون پژوهشی: 4شکل 
 

بررسـی تأییدیـۀ اسـتاد    «هاي ثبت شده از سـوي دانشـجویان وارد پوشـۀ     همۀ درخواست .1
رقم مشخص شده در این پوشه، نشـان دهنـدة   . شود می» راهنما و معاون پژوهشی مؤسسه

 . هاي بارگذاري شده است تعداد درخواست

1 

3 

1 

2 

 برتر آموختگانِ تسهیالت دانش: 3شکل 

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



هاي بارگـذاري شـده نشـان     ، مشخصات درخواست»لیست افراد در وضعیت«در قسمت  .2
 .شود میداده 

 .نمایان خواهد شد 5اي از سامانه مطابق شکل  ، صفحه»ادامه«گزینۀ  با انتخاب .3

  اطالعات مربوط به تأیید استاد راهنما و مؤسسۀ علمی: 5شکل 

  

موافقـت  ، کـاربرگ  »پیوست تأیید استاد راهنمـا و معـاون پژوهشـی مؤسسـه    «در قسمت   .1
مندي از تسهیالت نظام وظیفـۀ تخصصـی کـه     راهنما و مؤسسۀ علمی براي بهره) ان(استاد

 .توسط متقاضی تکمیل شده قابل مشاهده است

ۀ رسـالۀ متقاضـی نشـان داده    نامـ  ، تاریخ تصـویب طـرح  »تاریخ دفاع پروپوزال«در قسمت  .2
 .که باید با تاریخ درج شده در کاربرگ موافقت داشته باشدشود می

1 

2 

5 

3 
4 

6 



 

 

  .انتخاب شود» تأیید«تأیید باشد دکمۀ  چنانچه کاربرگ مورد .3

» اعالم نقص«کامل نباشد، براي اعالم نقص به متقاضی دکمۀ  چنانچه اطالعات کاربرگ .4
 .انتخاب شود

 .انتخاب شود» عدم تأیید«تأیید نباشد دکمۀ ات متقاضی موردچنانچه اطالع .5

 .نوشته شود» توضیحات نقص«نواقص موجود در قسمت  .6

 .نمایان خواهد شد 6اي از سامانه مطابق شکل  ، صفحه»مرحلۀ بعد«با انتخاب گزینۀ  .7

  

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



 بنیان مشاهدة اطالعات شرکت دانش. 2ـ1ـ6

 

  بنیان مشاهدة اطالعات شرکت دانش: 6شکل 

 .توجه به سابقۀ شرکت، میزان فروش شرکت را وارد می کنندها با  امور شرکت .1

 .کند ها، امتیاز مربوط به کارایی فرد را وارد می امور شرکت .2

3 
4 
5 

2 
1 



 

 

بنیان بـودن شـرکت را تأییـد کنـد، سـایر مـوارد را مطـابق         ها، دانش چنانچه امور شرکت .3
انتخـاب  » تأییـد «تمـام اطالعـات صـحیح باشـد دکمـۀ      کند و چنانچه  بررسی می 6شکل 

  .شود می

بنیان بودن شرکت را تأیید کند، سایر موارد را مطابق شکل  ها دانش چنانچه امور شرکت .4
» اطـالع رسـانی نقـص   «کند و چنانچه مـدارك داراي نقـص باشـد، دکمـۀ      بررسی می 6

 .شود انتخاب می

» عـدم تأییـد  «را تأییـد نکنـد، دکمـۀ    بنیـان بـودن شـرکت     هـا دانـش   چنانچه امور شرکت .5
 .شود انتخاب می

  نظام وظیفه ـمشاهدة امتیاز. 3ـ1ـ6
  .است  7مطابق شکل » مشاهدة امتیاز ـ نظام وظیفه«مرحلۀ 

  

  
  

  نظام وظیفه - مشاهدة امتیاز: 7شکل

ـات      هاي ثبت شده از سـوي دانـش   همۀ درخواست .1 ـان و دانشـجویانی کـه اطالع ـان در  آموختگ آن
ـاون پژوهشــی مؤسســه  (مرحلـۀ قبــل   ــتاد راهنمــا و مع تأییـد شــده، وارد مرحلــۀ  ) بررســی تأییدیـۀ اس

 .شود می» وظیفه نظامـ مشاهدة امتیاز«

2 

1 

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



نمـایش داده شـده باشـد، فـرد متقاضـی اسـتفاده از       » بلـه «چنانچه در ستون دانـش بنیـان،    .2
بایـد   بـه امتیـاز وي مـی   وظیفۀ تخصصی فنّاور است و کـاربر بـدون توجـه     تسهیالت نظام

» خیـر «چنانچه در این قسـمت  . درخواست نامبرده را به مرحلۀ راستی آزمایی ارسال کند
وظیفۀ تخصصی دانشگاهی  نمایش داده شده باشد، فرد متقاضی استفاده از تسهیالت نظام

 .نمایان خواهد شد 8اي از سامانه مطابق شکل  با انتخاب این گزینه، صفحهو  است
 

  
  

  اطالعات متقاضی : 8شکل 

، انتخـاب و درخواسـت   »تأییـد «چنانچه امتیاز متقاضی بیش از حد نصـاب باشـد، دکمـۀ     .1
 .شود وارد مرحلۀ راستی آزمایی می

 .شود انتخاب می» رد درخواست«چنانچه امتیاز متقاضی کمتر از حد نصاب باشد، دکمۀ  .2

گزارش متقاضیان اسـتفاده از تسـهیالت نظـام     ، امکان دریافت»چاپ گزارش«در بخش  .3
 .وجود دارد) دانشگاهی و فنّاور(وظیفه به تفکیک نوع تقاضا 

  نظام وظیفهـ مقایسۀ امتیاز. 4ـ1ـ6
  .است  9مطابق شکل » مقایسۀ امتیاز ـ نظام وظیفه«مرحلۀ 

2 
1 

3 



 

 

  
  

 نظام وظیفه ـمقایسۀ امتیاز :9شکل 

» مقایسۀ امتیاز«اند وارد مرحلۀ  کرده آزمایی را طی درخواست متقاضیانی که مرحلۀ راستی .1
 . قابل مشاهده است» لیست افراد در وضعیت«شود که در بخش  می

 .نمایان خواهد شد 10اي از سامانه مطابق شکل شمارة  ، صفحه»ادامه«گزینۀ  با انتخاب .2

  نظام وظیفه -مقایسۀ امتیاز: 10شکل 
  

با ورود به صفحۀ مربوط به هر متقاضی امتیاز اولیۀ متقاضی و امتیاز نهایی متقاضی که بعد  .1
 .شود آزمایی و براساس اطالعات تأیید شده محاسبه شده است نمایش داده می از راستی

  .شود اعالم میرد یا تأیید درخواست به متقاضی » مرحلۀ بعدي«در بخش  .2

2 

1 

1 

2  

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



  نظام وظیفۀ تخصصی. 2ـ6
  .است 11مطابق شکل » نظام وظیفۀ تخصصی«فرایند 

مراحل قابل قابل دسترس کاربر به شرح زیر قابـل  . 1
  :مشاهده است

  چاپ نامۀ معرفی به ستاد کل نیروهاي مسلح. الف
ثبت شمارة نامۀ معرفـی بـه سـتاد کـل نیروهـاي      . ب

  مسلح
  

  چاپ نامۀ معرفی به ستاد کل نیروهاي مسلح. 6-2-1
  .است 12مطابق شکل » چاپ نامۀ معرفی به ستاد کل نیروهاي مسلح«مرحلۀ 

  

  
  چاپ نامۀ معرفی به ستاد کلّ نیروهاي مسلح: 12شکل 

بـراي هـر متقاضـی،    » نیروهـاي مسـلح   چاپ نامۀ معرفی بـه سـتاد کـل   «با ورود به مرحلۀ  .1
  .شود وضعیت تحصیلی وي نمایان می

فرایند نظام وظیفۀ : 11شکل 

1 

1 

2 

3 



 

 

قابل » فرم معرفی فرد«برتر از قسمت  آموختۀ  کاربرگ تکمیل شدة اطالعات فردي دانش .2
  .دریافت است

 .  توان آن نامه را دریافت کرد می» نامۀ معرفی به ستاد کل نیروهاي مسلح«در قسمت  .3
 

  ثبت شمارة نامۀ معرفی به ستاد کل نیروهاي مسلح. 6-2-2
  .است 13مطابق شکل » ثبت شمارة نامۀ معرفی به ستاد کل نیروهاي مسلح « مرحلۀ 

  
  نامۀ معرفی به ستاد کل نیروهاي مسلح  مرحلۀ ثبت شمارة: 13شکل 

 .شود شمارة معرفی نامه درج می» نامۀ دبیرخانه  شمارة«در قسمت  .1
 .شود تاریخ معرفی نامه درج می» تاریخ ثبت دبیرخانه«در قسمت  .2
 .شود ، شماره و تاریخ نامه براي متقاضی ارسال می»مرحلۀ بعد«با انتخاب دکمۀ  .3

   

1 

2 

3 

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



 بررسی پرونده. 4

 اطالعات شخصیبررسی . 1ـ4

  
  مرحله بررسی اطالعات شخصی. 14شکل 

 

با کلیک بـر روي هریـک از تصـاویر، شـامل عکـس      » بررسی اطالعات شخصی«در مرحلۀ 
پرسنلی، تصویر کارت ملّی، تصویر صـفحۀ اول، تصـویر صـفحۀ تأهـل شناسـنامه و تصـویر       

ها، به ترتیب بـر   نها، در صورت مورد تأیید بودن آ صفحۀ توضیحات شناسنامه و مشاهدة آن



 

 

روي دکمۀ تأیید عکس، تأیید تصویر کارت ملّی، تأییـد تصـویر صـفحۀ اول، تأییـد تصـویر      
صفحه تأهـل شناسـنامه و تأییـد تصـویر صـفحۀ توضـیحات شناسـنامه بـه منظـور درج تأییـد           

  . شود کلیک می
نـواقص اطالعـات   «شده وجود داشته باشـد در جعبـۀ مـتن    چنانچه ایرادي در تصاویر ارسال 

  .خطاب به متقاضی درج شود» شخصی
بـا محتـواي تصـویر    ... اطالعات درج شده متقاضی مانند نام و نام خانوادگی، تـاریخ تولـد و   

مدارك مطابقت داده شود و در صورت نیاز اصالح شود و در چنانچه امکان اصالح وجـود  
  .شود جعبه متن مربوطه درج می عنوان نقص در ندارد به

کلیک می شود و در منوي بـاز  » مرحله بعدي«پس از اتمام بررسی این مرحله بر روي دکمۀ 
عنـوان مرحلـه مقصـد کلیـک      بـه » بررسی سوابق تحصـیلی «شده باالي دکمه، بر روي گزینۀ 

  .شود می
  

 بررسی سوابق تحصیلی. 2ـ4

 

  
  مرحله بررسی سوابق تحصیلی: 15شکل 

1  
4 2 

3 

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



بر روي سطر اطالعـات تحصـیلی مـورد نظـر بـراي      » بررسی سوابق تحصیلی«   در مرحلۀ .1
  .ویرایش کلیک می شود تا انتخاب صورت گیرد

، سطرِ انتخاب شده به طور کامل از سـامانه حـذف مـی    »حذف«با کلیک بر روي دکمۀ  .2
 .ندارد دقت شود امکان بازیابی سطر حذف شده وجود. شود

 .، فایل بارگذاري شده از طرف متقاضی قابل مشاهده است»پیوست«کلیک بر روي دکمۀ با .3

تـوان   شـود کـه در آن مـی    نمایش داده مـی  16، صفحۀ شکل »ویرایش«با انتخاب دکمۀ  .4
 .اطالعات درج شده را با تصویر پیوست مطابقت داد و در صورت نیاز اصالح کرد

 

  
 سوابق تحصیلیمرحله بررسی : 16شکل 

هــا مطابقــت داشــته باشــد وضــعیت کلــی بــه مقــدار   چنانچــه منــدرجات صــفحه بــا پیوســت
شـود و روي دکمـه    زده مـی  عالمـت » تأییـد پیوسـت  «شود و گزینۀ  تغییر داده می» تأییدشده«
  .شود کلیک می» ثبت«



 

 

نــواقص «وجــود داشــته باشــد در جعبــه مــتن چنانچــه ایــرادي در تصــاویر ارســال شــده  .5
  .شود خطاب به متقاضی درج می» تحصیلی

شـود و در منـوي بـاز شـده      انتخاب می» مرحله بعدي«پس از اتمام بررسی این مرحله، دکمۀ 
 .گردد عنوان مرحلۀ مقصد انتخاب می به» بررسی سوابق کاري«باالي دکمه، گزینۀ 

  

 کاري بررسی سوابق. 3ـ4
 

 

 مرحله بررسی سوابق کاري: 17شکل 

روي سطر اطالعات کـاري مـورد نظـر بـراي ویـرایش      » بررسی سوابق کاري«در مرحلۀ  .1
  .کلیک می شود تا انتخاب صورت گیرد

دقت . شود ، سطر انتخاب شده به طور کامل از سامانه حذف می»حذف«با انتخاب دکمۀ  .2
 .حذف شده وجود نداردشود امکان بازیابی سطر 

، فایل بارگذاري شده از طرف متقاضـی قابـل مشـاهده    »پیوست«با کلیک بر روي دکمۀ  .3
 .است

1 3 
4 2 

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



تـوان اطالعـات    شود که در آن مـی  نمایش داده می 18شکل » ویرایش«با انتخاب دکمۀ  .4
 .درج شده را با تصویر پیوست مطابقت داد و در صورت نیاز اصالح کرد

  

  
  بررسی سوابق کاريمرحله : 18

ها مطابقت داشـته باشـد وضـعیت کلـی اطالعـات بـه        چنانچه مندرجات کاربرگ با پیوست
شود و گزینۀ تأیید پیوست اولین و آخرین حکـم کـارگزینی    تغییر داده می» تأییدشده«مقدار 

  .گردد کلیک می» ثبت«شود و روي دکمۀ  عالمت زده می
کاري خطـاب   ود داشته باشد در جعبۀ متن، نواقصچنانچه ایرادي در تصاویر ارسال شده وج

  .شود به متقاضی درج می



 

 

شـود و در منـوي بـاز شـده      انتخاب مـی » مرحله بعدي«پس از اتمام بررسی این مرحله دکمۀ 
  .شود انتخاب میعنوان مرحلۀ مقصد  به» بررسی رتبه ها و سوابق علمی«باالي دکمه، گزینۀ 

  

 ها و سوابق علمی بررسی رتبه. 4ـ4

  
 مرحله بررسی رتبه ها و سوابق علمی: 19شکل 

روي سطر اطالعـات رتبـۀ مـورد نظـر بـراي ویـرایش کلیـک        » ها بررسی رتبه«در مرحلۀ  .1
  .شود تا انتخاب صورت گیرد می

دقـت  . شود انتخاب شده به طور کامل از سامانه حذف میسطر » حذف«با انتخاب دکمۀ  .2
 .شود امکان بازیابی سطر حذف شده وجود ندارد

 .، فایل بارگذاري شده از طرف متقاضی قابل مشاهده است»پیوست«با کلیک بر روي دکمۀ  .3

تــوان  که در آن مــیشــود نمــایش داده مــی 20فــرم شــکل » ویــرایش«بــا انتخــاب دکمــۀ  .4
 .با تصویر پیوست مطابقت داد و در صورت نیاز اصالح کرد اطالعات درج شده را

3 

2 4 

1 

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



  
 ها و سوابق علمی مرحله بررسی رتبه :20شکل 

ها مطابقت داشته باشد وضعیت کلی اطالعات بـه مقـدار    چنانچه مندرجات صفحه با پیوست
» ثبـت «شـود و روي دکمـۀ    عالمت زده مـی » تأیید پیوست«یابد و گزینۀ  تغییر می» تأییدشده«

  .گردد کلیک می
هـا   رتبـه   چنانچه ایرادي در تصاویر ارسال شـده وجـود داشـته باشـد در جعبـه مـتن، نـواقص       

  .شود خطاب به متقاضی درج می
شود و در منـوي بـاز    کلیک می» مرحله بعدي«پس از اتمام بررسی این مرحله بر روي دکمۀ 

  .شود کلیک میمقصد مرحلۀ عنوان به» بررسی مقاالت«گزینۀ  شده باالي دکمه، بر روي
  
  



 

 

 بررسی مقاالت. 5ـ4

  
 مرحله بررسی مقاالت: 21شکل 

شـود تـا    در این مرحله روي سطر اطالعات رتبـۀ مـورد نظـر بـراي ویـرایش کلیـک مـی        .1
  .انتخاب صورت گیرد

سـطر انتخـاب شـده بـه طـور کامـل از سـامانه حـذف         » حـذف «دکمه با کلیک بر روي  .2
 .دقت شود امکان بازیابی سطر حذف شده وجود ندارد. شود می

3 

2 4 

1  

مای یاد کار با ساما را ی  العا ط  ا



، فایل بارگذاري شده از طرف متقاضـی قابـل مشـاهده    »پیوست«با کلیک بر روي دکمۀ  .3
 .است

تـوان   شـود کـه در آن مـی    نمایش داده مـی  22، شکل »ویرایش«با کلیک بر روي دکمۀ  .4
 .اطالعات درج شده را با تصویر پیوست مطابقت داده و در صورت نیاز اصالح کرد

 

  
 مرحله بررسی مقاالت: 22شکل 

ها مطابقت داشته باشد وضعیت کلی اطالعات بـه مقـدار    چنانچه مندرجات صفحه با پیوست
» ثبـت « شـود و روي دکمـۀ   عالمت زده مـی » تأیید پیوست«یابد و گزینۀ  تغییر می» تأییدشده«

  .گردد کلیک می



 

 

مقاالت خطاب   چنانچه ایرادي در تصاویر ارسال شده وجود داشته باشد در جعبه متن، نواقص
   .شود به متقاضی درج می

شود و در منـوي بـاز    کلیک می» مرحله بعدي«پس از اتمام بررسی این مرحله بر روي دکمۀ 
عنـوان   بـه » پژوهشـی اجتمـاعی   هـاي علمـی   بررسی فعالیت«شده باالي دکمه، بر روي گزینۀ 

  .شود مرحله مقصد کلیک می
  
 ها بررسی سایر فعالیت. 6ـ4
    

  
 ها مرحله بررسی سایر فعالیت: 23شکل 

3 

2 4 

1 



روي سطر اطالعات رتبـۀ مـورد نظـر بـراي ویـرایش کلیـک       » ها سایر فعالیت«در مرحلۀ  .1
  .شود تا انتخاب صورت گیرد می

. شود سطر انتخاب شده به طور کامل از سامانه حذف می» حذف«با کلیک بر روي دکمۀ  .2
 .دقت شود امکان بازیابی سطر حذف شده وجود ندارد

 .طرف متقاضی قابل مشاهده است، فایل بارگذاري شده از»پیوست«ۀ روي دکمباکلیک بر  .3

تـوان   آن مـی  شـود کـه در   نمـایش داده مـی   24شکل » ویرایش«با کلیک بر روي دکمه  .4
 .اطالعات درج شده را با تصویر پیوست مطابقت داد و در صورت نیاز اصالح کرد

  
 ها مرحله بررسی سایر فعالیت: 24شکل 



 

 

ها مطابقت داشـته باشـد وضـعیت کلـی اطالعـات بـه        چنانچه مندرجات کاربرگ با پیوست
شـود و روي دکمـۀ    زده مـی عالمـت  » تأیید پیوست«یابد و گزینۀ  تغییر می» تأییدشده«مقدار 

   .گردد کلیک می» ثبت«
ها خطـاب بـه    رتبه  چنانچه ایرادي در تصاویر ارسال شده وجود داشت در جعبۀ متن، نواقص

  .شود متقاضی درج می
کلیک می شود و در منوي بـاز  » مرحله بعدي«پس از اتمام بررسی این مرحله بر روي دکمۀ 

عنوان مرحله مقصـد کلیـک    به» بندي بررسی پروندهجمع «شده باالي دکمه، بر روي گزینۀ 
  .شود می
  
  گویی به درخواست متقاضیان پاسخ. 5

  به طور تصویري آموزش داده» ها بررسی درخواست«کار با زیرسامانۀ  در این بخش چگونگی
  :است شده داده نشان 25کاري این زیرسامانه در شکل  روند. شود می

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  

»ها بررسی درخواست«روند کاري زیرسامانۀ . 25شکل   

  مرحلۀ اول
متقاضی درخواست 

 کند خود را ارسال می

  مرحلۀ دوم
مدیر درخواست را 

بررسی و به کارشناس 
 کند ارجاع می

  مرحلۀ سوم
کارشناس درخواست را 
بررسی و پاسخ آنها را 

 کند آماده می

 

  مرحلۀ چهارم
مدیر پاسخ را بررسی و 

درصورت تأیید به 
 کند می متقاضی ارسال

 



  :)26شکل (شود  شود ابتدا کاربر وارد صفحۀ اصلی زیرسامانه می مالحظه می 25چنانچه در شکل 
  

 
ها صفحۀ اصلی زیرسامانۀ بررسی درخواست. 26شکل  

کنـد، ایـن    پس از ورود به این صفحه، متقاضی اطالعات و درخواست خود را وارد و ارسال 
  :است شده نشان داده 27در شکل صفحه 

شود کاربر پس از ورود اطالعات شخصی و بیان درخواسـت خـود    چنان که مالحظه می هم
   .تواند فایلی را ضمیمه و همراه با درخواست خود ارسال کند در صورت نیاز می

   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند ارسال میاي که متقاضی اطالعات خود را وارد و درخواست خود را  صفحه. 27شکل 
 

 28که در شـکل   پس از ارسال درخواست توسط متقاضی، مدیر وارد زیرسامانه شده و چنان
کـه در  ) 4(در قسمت . دهد شود، درخواست را به یکی از کارشناسان ارجاع می مالحظه می

. کنـد  گـویی انتخـاب مـی    را براي پاسخ» الف«است مدیر، کارشناس  شده  مشخص 28شکل 
شود و درخواسـت متقاضـی را مالحظـه و پاسـخ را      الف وارد زیرسامانه می کارشناس اکنون

  .دهد این مرحله را نشان می 29شکل . کند تهیه و آن را به مدیر ارسال می



توانـد ایـن پاسـخ را در صـورت صـالحدید       پس از ارسال پاسخِ کارشناس به مدیر، مدیر می
. دهـد  این روند را نشـان مـی   30شکل . اصالح و پاسخ اصالح شده را به متقاضی ارسال کند

توانـد   مـی ) 26شـکل  (کردن کد ملّی خود در صفحۀ ابتـدایی   در مرحلۀ آخر متقاضی با وارد
البته ایـن  . دهد پاسخ ارسال شده به متقاضی را نشان می 31شکل . پاسخ تقاضاي خود را ببیند

فتی، گزینـۀ خیـر   امکان براي متقاضی وجود دارد که در صورت عدم رضایت از پاسخ دریـا 
ایـن امکـان کـه متقاضـی     . را انتخاب و توضیح دهد چرا از پاسخ ناراضی است 31در شکل 

  .کند تا دو بار امکان پذیر است بتواند به پاسخ اعتراض



 

 

  

 
 کارشناس مراحل انتخاب کارشناس توسط مدیر و ارجاع درخواست به. 28شکل 

 
   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کارشناس و ارسال آن به مدیرمراحل تدوین پاسخِ . 29شکل   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 
 

  بررسی و اصالح پاسخ توسط مدیر و ارسال آن به متقاضی. 30شکل 

  

  

  

  



  

 
 کند متقاضی پاسخ درخواست خود را مالحظه می. 31شکل 

   



 

 

 
  چهارم فصل

  ها کاربرگ

   



   



 

 

  
  1کاربرگ 

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

  تخصصی بنیاد ملّی نخبگان
   



  
  
  

 

   



 

 

  
  بنیان براي  نامۀ رسمی شرکت دانش کاربرگ معرفی. الف

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

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

  

در تـاریخ  .............. بـه شناسـۀ ملّـی حقـوقی     ................... رسـاند شـرکت    استحضـار مـی    باسالم و احترام، به
ایـن  . اکنـون ایـن تأییدیـه معتبـر اسـت      بنیان رسیده و هم هاي دانش تأیید کارگروه ارزیابی شرکت به............. 

نامـۀ   بنیان خـود را براسـاس اطالعـات اظهـار     خدمات دانش بوده و کاالها و» اظهارنامۀ مالیاتی«شرکت داراي 
  .١مالیاتی به فروش رسانده است

براي اسـتفاده از  ............... متولد ............... با شمارة ملّی ...................... آقاي   باتوجه به اطالعات فوق، جناب
شود نامبرده براسـاس   ضمناً گواهی می. شود میمعرفی ) از سهمیۀ این شرکت(وظیفۀ تخصصی  تسهیالت نظام

ضـمناً  . در ایـن شـرکت فعالیـت داشـته اسـت     » تمام وقت«طور  ماه به............... فهرست بیمۀ شرکت به مدت 
هـاي فـرد متقاضـی اسـتفاده از تسـهیالت       ارائـۀ سـوابق فعالیـت   «هـاي نـامبرده مطـابق کـاربرگ      شرح فعالیت

  .است) پیوست(» نخبگان وظیفۀ تخصصی بنیاد ملّی نظام
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 

    

                                                             
بـه  (بنیـان   هـاي دانـش   چنانچه شرکت نوپا تأیید شده است و پیشتر اظهارنامۀ مالیاتی خود را در سامانۀ ارزیابی شرکت.  1

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



  
  

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

  
در .................. رشـته تحصـیلی   ................. آموختـۀ دورة   دانـش ............. شود مسؤولیت جنـاب آقـاي    گواهی می

  :رح زیر بوده استبه ش................ تا ............ از تاریخ ...............  شرکت 
 )فقط یک مورد را با عالمت مشخص نمایید(: نقش فعلی فرد متقاضی در شرکت .1

⎕ هاي توسعه تولید شرکت است هاي پژوهشی یا طرح در طرح کارکنان 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(  
⎕  مدیرعامل یا عضو هیئت مدیرة شرکت(مدیر ارشد( 

  نفر: ....   تعداد کل افراد در شرکت
  

 فرد متقاضی در شرکتهاي  سابقه فعالیت .2

  مدت فعالیت   طرح توسعه محصول شرکت/ عنوان طرح پژوهشی  ردیف
  شرح فعالیت انجام شده ونقش فرد در اجراي طرح  )سال(

1        
2        
3        
  

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

 .متقاضی در شرکت ارایه شودسایر توضیحات ضروري درباره نقش فرد  .4
.....  

  
  با احترام

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

  ...................مهرشرکت 

  
   



 

 

 
  2کاربرگ 

کاربرگ اطالعات داوطلبان احراز 
  برتر فنّاورآموختۀ  دانش

   



   



 

 

  جدول مشخصات فردي .1
  :       /       /تاریخ تولد   مرد    زن : جنسیت   :نام پدر   :نام   :نام خانوادگی 

  متأهل  مجرد    :کد ملّی   :محل تولد   :شماره شناسنامه 

  :تلفن ضروري   :تلفن همراه  :تلفن منزل 

  :تلفن محل کار   :شغل   :وضعیت نظام وظیفه 

  :نشانی محل سکونت تهران 

  :نشانی محل سکونت شهرستان 

  :نشانی محل کار 

  .2  .1  :نشانی پست الکترونیکی 

  
  ورود به دانشگاه  .2

  هاي برتر آزمون سراسري کارشناسی   رتبه. الف
  رتبه در سهمیه   سهمیه  رتبه کشوري  سال  گروه آزمایشی  ردیف

         زبان. 5   هنر . 4  انسانی . 3 تجربی  .2  ریاضی . 1  1
         زبان. 5   هنر . 4  انسانی . 3 تجربی  .2  ریاضی . 1  2
         زبان. 5   هنر . 4  انسانی . 3 تجربی . 2  ریاضی . 1  3

  :توضیحات
  

  هاي برتر آزمون سراسري کارشناسی ارشد   رتبه. ب
  رتبه در سهمیه   سهمیه  رتبه کشوري  سال  رشته کنکور  ردیف

1           
2           

  :توضیحات
  



  )بدون کنکور( سهمیۀ استعداد درخشان ارشد از طریق  ورود به مقطع کارشناسی. ج
  مقطع  سال  رشته  ردیف

1       
2       

  :توضیحات
  

  هاي آموزشی  فعالیت .3
  ) از دیپلم تا آخرین مدرك ( جدول اطالعات و سوابق تحصیلی . الف

  شهر  کشور  تا تاریخ  از تاریخ  مدرسه/ نام دانشگاه  معدل  گرایش  رشته  مقطع  ردیف
                  دیپلم  1
                  دانشگاهی پیش  2
                  کاردانی  3
                  کارشناسی  4
                  ارشد کارشناسی  5
                  اي حرفه دکتري  6
                  تخصصی دکتري  7
  :نامه کارشناسی ارشد عنوان پایان  8
  :عنوان رسالۀ دکتري  9

  :توضیحات
  

  دانشجویان نمونه کشوري. ب
  دانشگاه  سال  رشته  مقطع  ردیف

1         
2         

  :توضیحات
  
  
  



 

 

  هاي پژوهشی  فعالیت .4
  مقاله. الف

 .اي ازعناوین مقاالت وسایرتألیفات خود را با توجه به جدول پیوست نوشته وضمیمه کنید خالصه

 هاي با نمایه معتبر بین المللی  هاي منتشر شده در نشریه مقاله  
 پژوهشی  ـهاي علمی  هاي متنشر شده در نشریه مقاله  
 داخلی و بین المللی(هاي علمی معتبر هاي منتشر شده در همایش مقاله (  

  

  هاي پژوهشی مصوب مؤسسه همکاري در اجراي طرح. ب
  تعداد همکاران  جایگاه فرد در طرح  تاریخ پایان  تاریخ تصویب  نام مؤسسه  نام طرح  ردیف

1             
2             

  :توضیحات
 

  اختراع مورد تأیید بنیاد .5
  

  میزان مشارکت  سال  سطح  ردیف
      3سطح    2سطح      1سطح   1
2       

  :توضیحات
  

  هاي فرهنگی و اجتماعی فعالیت. 6
  هاي قرآنی هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت برگزیده جشنواره. الف

  میزان مشارکت  رتبه  سال  زمینه یا رشته  عنوان جشنواره  ردیف
    سوم  دوم   اول        1
    سوم  دوم   اول        2

  :توضیحات
 

  فرهنگی دانشجویی/ هاي علمی عضویت در انجمن. ب
  تاریخ اعتبار  نام انجمن  ردیف

1      
2      

  :توضیحات



  هاي علمی تخصصی عضویت در انجمن. ج
  نوع عضویت  تاریخ اعتبار  انجمن نام  ردیف

  وابسته          افتخاري      پیوسته      1

  وابسته          افتخاري      پیوسته      2

  :توضیحات
  

  عضویت.د
  نوع نشریه  نشریۀ علمی/ نام انجمن  نوع عضویت  ردیف

  دانشجویی  ترویجی پژوهشی    مدیرة انجمن عضو هیئت ؛تحریریۀ نشریه عضو هیئت  1
  دانشجویی  ترویجی پژوهشی    مدیرة انجمن ؛ عضو هیئتتحریریۀ نشریه  عضو هیئت  2

  :توضیحات
  

  هاي علمی سردبیر نشریه.  ه
  نوع نشریه  نام نشریه  ردیف

  دانشجویی    ترویجی   پژوهشی    1
  دانشجویی    ترویجی   پژوهشی    2

  :توضیحات
  

  هاي تحصیلی جایزه .7
  مقطع تحصیلی  سال مشمولیت  ردیف

1     
2     

  
   جشنواره .8

  

  میزان مشارکت  رتبه  سال  زمینه یا رشته  عنوان جشنواره  ردیف
    سوم  دوم   اول        1
    سوم  دوم   اول        2

  :توضیحات
  



 

 

  هاي علوم پزشکی  آزمون  .9
  

  آزمون جامع علوم پایه. الف
نوبت برگزاري   سال  رشته  ردیف

  رتبه  آزمون

  سوم   دوم  اول   دوم  اول     کارورزي پیش .4 داروسازي  .3   دندانپزشکی  .2   پزشکی .1  1

  سوم   دوم  اول   دوم  اول     کارورزي پیش .4 داروسازي  .3   دندانپزشکی  .2   پزشکی .1  2

  :توضیحات
  

  )هاي پزشکی رشته( آزمون پذیرش دستیاري. ب
  رتبه  سال  رشته  ردیف

  سوم   دوم   اول    داروسازي  .3   دندانپزشکی  .2   پزشکی  .1  1
  سوم   دوم   اول    داروسازي  .3   دندانپزشکی  .2   پزشکی .1  2

  :توضیحات
  
  )هاي پزشکی رشته(نامۀ تخصصی آزمون دانش. ج

  رتبه  سال  رشته  ردیف
  پنجم     چهارم   سوم  دوم  اول    داروسازي  .3   دندانپزشکی  .2   پزشکی .1  1

  پنجم     چهارم   سوم  دوم  اول    داروسازي  .3   دندانپزشکی  .2   پزشکی .1  2
  :توضیحات

  
  المپیاد  .10

 

  المپیادپزشکی. الف
  رتبه  سال  رشته  ردیف

  سوم   دوم   اول      1
  سوم   دوم   اول      2

  :توضیحات
  



  المپیادهاي دانشجویی. ب
  رتبه  سال  حیطه آزمون  ردیف

  سوم   دوم   اول      1
  سوم   دوم   اول      2

  :توضیحات
  

  آموزي المپیادهاي دانش .ج
  رتبه  سال  حیطه آزمون  عنوان افتخار  ردیف

  سوم   دوم   اول      المپیاد کشوري. 2   المپیاد جهانی. 1  1
  سوم   دوم   اول      المپیاد کشوري. 2   المپیاد جهانی. 1  2

  :توضیحات
  

  المپیاد مهارت. 11
  رتبه  سال  کشور  رشته  افتخارعنوان   ردیف

1  
  مسابقات کشوري. 1
  اعزامی به مسابقات جهانی. 2
 دارندگان مدال جهانی .3

 
  

  
  سوم   دوم اول   

2  
  مسابقات کشوري. 11

  اعزامی به مسابقات جهانی. 2
  دارندگان مدال جهانی .3

    
  سوم   دوم اول   

  :توضیحات
  

  سایرافتخارات  .12
  راجع به افتخارتوضیح   ردیف

1    
2    

  
  �،  خیر  �بلی   :ام در سامانۀ بنیاد ملّی نخبگان تشکیل پرونده داده .13

  نام و نام خانوادگی
 تاریخ و امضا



 

 

 جدول ضمیمه مقاالت

  المللی معتبر هاي علمی بین مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده درمؤسسه .الف 

ف
ردی

  

عنوان 
  مقاله

عنوان 
  مجله

 
  نویسندگان

 
IF 
  

  نمایه شده در
 )ISI و( ...  

مستخرج 
 تاریخ  وضعیت پذیرش  از مقطع

  چاپ/پذیرش

    چاپ  پذیرش               1
    چاپ  پذیرش               2
هاي پژوهشی دوران تحصیلی است ، اسامی اساتید راهنما و مشاور و اساتید  که مقاله مستخرج از فعالیت در صورتی* 

  .مشخص شود Underlineهمکار به صورت 
  

  مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی .ب 

ف
ردی

  

  عنوان  عنوان مقاله
  نمایه شده در  نویسندگان*   مجله

 )ISC و( ...  
  مستخرج از

 تاریخ  وضعیت پذیرش  مقطع
  چاپ/پذیرش

    چاپ    پذیرش             1
    چاپ    پذیرش             2
  

  مقاالت همایشی .ج 

ف
ردی

  

  عنوان  عنوان مقاله
  همایش

 *
  نوع مقاله  سال  نویسندگان

  کامل/خالصه
  سطح همایش

کشور   برگزار کننده  المللی بین/ملی
  برگزاري

1                  
2                  

 

  
   



  
   



 

 

  
  3کاربرگ 

راهنما و مؤسسۀ ) ان(کاربرگ موافقت استاد
مندي از تسهیالت نظام وظیفۀ  علمی براي بهره

  تخصصی
   



   



 

 

 مندي از تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی راهنما و مؤسسۀ علمی براي بهره) ان(استادموافقت کاربرگ 
  

 

  درخواست دانشجو   
ــري تخصصــی در رشــتۀ  ......................................... اینجانــب  ــاریخ  . هســتم................. دانشــجوي دورة دکت ــه اینکــه درت از ........... باتوجــه ب

بـا موفقیـت   ............................. آقـاي دکتـر   / با راهنمایی خانم » ...................................................«خود تحت عنوان ) پروپوزال(نامۀ رساله  طرح
  .وظیفۀ تخصصی بنیاد ملّی نخبگان را دارم ام، درخواست استفاده از تسهیالت نظام دفاع کرده

  

 امضا و تاریخ

  نظر استاد راهنما
آموختگـانِ   و پشـتیبانی از دانـش   شناسـایی «نامـۀ   با اطالع از مفاد آیـین ............... ، استاد راهنماي اول آقاي .................................اینجانب دکتر 
راي رسـالۀ  وظیفۀ تخصصی نامبرده در حین تحصیل و همزمان با اج  بنیاد ملّی نخبگان، موافقت خود را با گذراندن دورة نظام» برتر دانشگاهی

 .کنم دکتري اعالم می
 امضا و تاریخ

  نظر استاد راهنما
آموختگـانِ   و پشـتیبانی از دانـش  شناسـایی  «نامـۀ   با اطالع از مفاد آیـین ............... ، استاد راهنماي دوم آقاي .................................اینجانب دکتر 
وظیفۀ تخصصی نامبرده در حین تحصیل و همزمان با اجراي رسـالۀ    بنیاد ملّی نخبگان، موافقت خود را با گذراندن دورة نظام »برتر دانشگاهی

 .کنم دکتري اعالم می
 

امضا و تاریخ                       
 

  معاون پژوهشی دانشگاهنظر 
  . موارد فوق مورد تأیید دانشگاه است

  خانوادگی معاون پژوهشی دانشگاه نام و نام
  تاریخ

 مهر و امضا



    



 

 

  
  4کاربرگ 

  برتر آموختۀ  کاربرگ اطالعات فردي دانش



  



 

 

 برتر آموختۀ  کاربرگ اطالعات فردي دانش
  

  مشخصات فردي . 1
              شماره شناسنامه                        یکد ملّ

              سریال شناسنامه                        
  : ....................محل صدور شناسنامه 

                            نام
                            نام خانوادگی

                            نام پدر
 

  :       /       /     تاریخ تولد : ..........................    استان محل تولد 
: .........  گـروه خـون   ......................... نشـانه خـاص   : ............... رنـگ مـو   : ............  رنگ چشم: ........... وزن: .............. قد

  : ...............وضعیت تأهل
..... ..................:......کـد ملّـی همسـر    ............... ..........: ...............در صورت تأهل نام و نام خانوادگی همسـر  

 : ........................................کد ملّی فرزند:.............. نام فرزند: ...... تعداد فرزند............... ......تاریخ عقد نامه 

 
  وضعیت نظام وظیفه  . 2

  □ام  ، دریافت نکرده□ام  دریافت کرده:  برگۀ آماده به خدمت .1   □ام خدمت نکرده: الف
  ....................تاریخ و محل اعزام مندرج در برگ اعزام  .2 

  : ....................، شماره کارت□ام  خدمت کرده: ب
  ...............................نام سازمان و یگان محل خدمت        □در حال انجام خدمت سربازي : ج

  ..........................................حل آموزش م..................................   تاریخ اعزام 
 .....................یگان محل خدمت : ................. تاریخ پایان : .................  تاریخ اعزام   □خدمت قبلی  : د

  



  سابقه همکاري با بسیج  . 3
 □ام نداشته                            ....... مدت همکاري، □ام  داشته

 

 وضعیت تحصیلی. 4
  

............ ....: .......................مؤسسـه  / نـام دانشـگاه   .......  .............: .......، تـاریخ شـروع   □اشتغال به تحصیل : الف
  ............واحد گذرانده ......................... گرایش .............................. رشته ................... مقطع تحصیلی 

........... .....: .........مؤسسـه / نـام دانشـگاه  ..... .....: ...، تاریخ پذیرش و فراغـت از تحصـیل   □فراغت از تحصیل : ب
 ............معدل ......................... گرایش .............................. رشته ................... مقطع تحصیلی 

 

  پیشینه علمی  .5
  :هاي همکار  شرکت/ مؤسسات : الف

  :  عناوین مقاالت : ب
 )به ترتیب از زمان حاضر(هاي علمی داخل و خارج از کشور  ها و نشست سابقه شرکت در همایش: ج
 

  ....موضوع همایش ، دوره آموزشی و   تاریخ و مدت  نام کشور  ردیف
        
        
        
        
        
        

 
 
 :نامه تحصیلی عنوان و شرح مختصري از پایان .6

   



 

 

  

 نشانی  .7

 محل سکونت خانواده: الف
 ................... ........................................................خیابان .......................... شهرستان ................  استان 

  

                       :کد پستی
  

  .............................................: ......شماره تلفن همراه..............     .............: ..............شماره تلفن ثابت 
 ................    .............................................................) ..................................پست الکترونیکی(رایانامه  

  
  محل سکونت فعلی: ب

  ................... ........................................................خیابان .......................... شهرستان ................  استان 
 

                      :کد پستی

  
  

گ   کار



   



 

 

  
  5کاربرگ 

  کلّ نیروهاي مسلحبه ستاد  نامۀ معرفی

   



   



 

 

  

ی عا ه    با

  
  آبادي جناب آقاي دکتر علی

  رئیس محترم بنیاد نخبگان نیروهاي مسلح
  

  با سالم و احترام؛
برتـر   آموختگـان  شناسـایی و پشـتیبانی از دانـش   «نامـۀ   آیـین  4از مـادة   3حسب بند الف ـ 

، آقـاي  )13/3/94موضوع مصوبۀ هیئت امناي بنیاد ملّی نخبگـان در تـاریخ   (» دانشگاهی
، بـه  .............. ، بـه شـماره شناسـنامۀ    .................... ، متولـد  ................ ، فرزند .............. 

لطفـاً   .شود وظیفه معرفی می فنّاورانۀ جایگزین خدمت نظام/ منظور اجراي طرح پژوهشی
  .مقرر فرمایید اقدام الزم در این خصوص صورت پذیرد

این نامه صرفاً به منظور ارائۀ تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی صادر شـده و فاقـد ارزش     
خواهشمند است مقرر فرمایید از ارائـۀ اصـل یـا رونوشـت آن بـه نـامبرده       . دیگري است

  .خودداري شود
  ...........: ................شماره تماس نامبرده

  
  با آرزوي توفیق الهی
……………………….  

  
  رونوشت

 ریزي و نظارت، براي استحضار جناب آقاي دکتر منتظر، معاون برنامه  
   

  محرمانه



   



 

 

  

 
  پنجم فصل

  پرسشگان

   



   



 

 

  مقدمه .1
سـازي، برطـرف کـردن ابهامـات احتمـالی و کمـک بـه فهـم بیشـتر مراحـل            به منظور شفاف

هـا در   هـاي آن  هاي متداول و پاسخ تخصصی، برخی از پرسشاجرایی تسهیالت نظام وظیفۀ 
  .این فصل ارائه شده است

  
  پرسش و پاسخ. 2
  شود؟ تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی با چه هدفی به دانش آموختگان اعطا می .1

آموختگـان برتـر در جهـت     هـاي دانـش   این تسهیالت با هـدف اسـتفادة بهینـه از توانـایی    
  .شود پژوهشی، فنّاورانه یا فرهنگی به آنان اعطا میهاي  توسعۀ فعالیت

  دهد؟ تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی چه امکاناتی را در اختیار مشموالن قرار می .2
دورة «بـر   وظیفـۀ خـود را، مشـتمل     مشموالن این جایزه با معرفی بنیاد، دورة خدمت نظـام 

. کننـد  ، طی می»آن یا مشابه اجراي طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی«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

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

 .سپري کند) پژوهشی یا فرهنگی

توسط بنیاد تعیـین   وظیفۀ تخصصی گذراندن خدمت نظام آیا موضوع اجراي طرح براي .4
  شود؟ می
هاي پژوهشی بـر اسـاس تشـخیص سـتادکلّ نیروهـاي مسـلح       موضوع و مکان طرح! خیر

  . شود تعیین می



وظیفـۀ تخصصـی نیـاز بـه گذرانـدن دورة       آموختگان مشمول خـدمت نظـام   آیا دانش .5
 آموزش 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 ابر با نیمی از دورة رسمی نظامحداقل بر

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

  .مگر اینکه دانشجوي دورة دکتري تخصصی و در حال گذراندن رساله باشند! خیر
تحصـیلی بنیـاد شـده باشـند،     هـاي   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
البتـه  . شـوند  مقایسه شود و درصورت کسب بیشـترین امتیـاز مشـمول ایـن تسـهیالت مـی      

شمول جـوایز تحصـیلی بنیـاد شـود، ایـن موضـوع بـه        چنانچه متقاضی در زمان تحصیل م
شــود و بــه ازاي هــر ســال  هــاي نخبگــانی وي در نظرگرفتــه مــی عنــوان یکــی از فعالیــت

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

داخل یـا    مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوري آموختگان همۀ 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 رسیده باشد، انتخاب می

  
  



 

 

  م وظیفۀ تخصصی به چه نحو است؟نحوة ارسال درخواست استفاده از تسهیالت نظا .10
وظیفۀ تخصصی دانشگاهی و  استفاده از تسهیالت نظامآموختگان داخل کشور براي  دانش

: بـــه نشـــانی(بایـــد بـــه پایگـــاه اطالعـــاتی بنیـــاد  مـــیوظیفـــۀ فنّـــاور  تســـهیالت نظـــام
http://soraya.bmn.ir( آموختگـان   دانش. مراجعه و درخواست خود را بارگذاري کنند

هاي خارج از کشور نیز براي استفاده از تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی غیر مقیم  دانشگاه
)  http://international.bmn.ir: بـه نشـانی  (باید به پایگاه اطالعاتی متخصصان غیـرمقیم  
  .مراجعه و درخواست خود را باگذاري کنند

کنـد و بـا    سامانه بارگذاريبار درخواست استفاده از تسهیالت را در  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
 .درخواست خود را در سامانه بارگذاري کند

کی نیز اي و تخصصی و فوق تخصصی پزش 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

شـوند   محسوب مـی » کارشناسی ارشد«آموختگان دورة  آموزش پزشکی، معادل با دانش
» و پزشـکی و فلوشـیپ   تخصصی و فوق تخصصی بـالینی «هاي  آموختگان دوره و دانش

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

توانند متقاضی اسـتفاده از تسـهیالت خـدمت     آموختگان کدام مقطع تحصیلی می دانش .13
 نظام وظیفۀ تخصصی باشند؟

 هـاي  برتـرِ دوره آموختگـان  کارشناسـی و دانـش   برتـرِ دورة آموختگاناین جایزه به دانش
نکتۀ مهم آن است کـه فـرد بایـد در    . شود ارشد و دکتري تخصصی اعطا می کارشناسی 

  .باشد  آموخته زمان تقاضا دانش



 مند شوند؟ وظیفۀ تخصصی بهره توانند از تسهیالت خدمت نظام آیا دانشجویان می .14

آمیـز از طـرح پیشـنهادي     فـاع موفقیـت  تنها دانشجویان دورة دکتري تخصصـی پـس از د  
و مشـروط بـه موافقـت اسـتاد راهنمـا و دانشـگاه متبـوع خـود         ) پروپـوزال (رسالۀ دکتري 

منـد   وظیفـۀ تخصصـی بهـره    زمان با گذراندن رسالۀ دکتري از تسهیالت نظام توانند هم می
 .شوند

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

وظیفۀ تخصصی، به  زمان با دورة نظام آموختگان دورة دکتري تخصصی مجازند هم دانش
  .مند شوند بهره عنوان پژوهشگر پسادکتري به فعالیت بپردازند و از جایزة شهید چمران نیز

در دانشـگاه   وظیفـه، در میانـۀ خـدمت در مقطعـی بـاالتر      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
آموختـۀ برتـر شـرکت     پایان تحصیل در مقطع بعدي دوباره باید در فرایند انتخاب دانـش 

  .مند وشود کند تا بتواند از تسهیل نظام وظیفه بهره
وظیفـۀ تخصصـی و در همـان     تحصیل در حین خدمت نظاممشموالن در صورت ادامۀ  .17

تواند از مزایاي ایـن جـایزه اسـتفاده     مقطع تحصیلی، بعد از پایان تحصیل همچنان می
 کند؟

شـود و   آموختـه از خـدمت نظـام وظیفـه تـرخیص       در این صورت الزم است دانش! خیر
کنـد تـا    رتـر شـرکت  آموختـۀ ب  پس از پایان تحصیل دوباره باید در فرایند انتخـاب دانـش  

  .مند شود بتواند از تسهیل نظام وظیفه بهره
  



 

 

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

 دارد؟نظام وظیفه شود، آیا امکان ادامۀ طرح قبلی براي وي وجود 
گیري در این مورد در اختیار ستاد کلّ نیروهاي مسـلح اسـت و بنیـاد در ایـن زمینـه ورود       تصمیم

  .کند پیدا نمی
توانـد   چرا اگر مشمولِ خدمت نظام وظیفه، در میانۀ خدمت در دانشـگاه پذیرفتـه شـود، نمـی     .19

 زمان هر دو را ادامه دهد؟ هم

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

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

 .وظیفه را اعالم کند

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

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

اند  طور موفقیت آمیز از طرح پیشنهادي خود دفاع کرده بدین منظور دانشجویانی که به! بله
منـدي از تسـهیالت    راهنما و دانشـگاه را بـراي بهـره   ) ان(موافقت استاد«باید کاربرگ  می

 . ، 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 کارشناسی، آموختگ ــیه ــی    کارشناس ــري تخصص ــا دکت ــد ی و (ارش
چنانچـه  ) اند کردهآمیزدانشجویان دکتري که از طرح پیشنهادي رسالۀ خود دفاع موفقیت



توانند درخواست خـود را   باشند، میبنیان مشغول به فعالیت هاي دانشدر یکی از شرکت
  .مبنی بر استفاده از تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی را ارائه کنند

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

بنیان خـود  دانشبنیان باید داراي اظهارنامۀ مالیاتی باشد وکاالها و خدمات  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   » اختراعاتسازي نوآوري و بنیان و تجاريها و مؤسسات دانششرکت

ــاریخ    ــالمی در تــ ــوراي اســ ــه 5/8/1389شــ ــاه   کــ ــان در وبگــ  فهرســــت آنــ
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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 سه سال از تـاریخ دانـش  بیش. الف
  .یابد اي خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می آموختۀ مؤسسه دانش

بنیـانِ مـورد نظـر مشـغول بـه      در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش. ب
سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشـته  ماه اخیر، کم ششفعالیت باشد و براي دست

  .باشد
ــانگین. ج 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. 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
  .باشد و همچنان در شرکت فعالیت تمام وقت داشته باشد مدیرعامل فعلی آن

  .هاي برتر کشور باشد آموختۀ یکی از دانشگاه دانش. ج
بنیـانِ مـورد نظـر مشـغول بـه      در حال حاضر به صورت تمام وقت در شـرکت دانـش  . د

مـاه اخیـر، سـابقۀ بیمـۀ پرداختـی در شـرکت       کم ششفعالیت باشد و براي دست
  .داشته باشد

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،  )و تحقیقـات تهـران   واحـد علـوم  ( 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           

  ی شیراز و علوم پزشکی مشهدبهشتی، علوم پزشک
  
  
 



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

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

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

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

ارشـد   امتیـاز، در دورةکارشناسـی   140کم  آموخته در دورة کارشناسی باید دست دانش
امتیـاز از   220باید دست کم  امتیاز و در دورة دکتري تخصصی می 180باید دست کم 
هاي نخبگانی کسب کند تا بتواند در فراینـد مقایسـه بـا سـایر متقاضـیان       مجموع فعالیت

  .قرار گیرد
هاي فنّاورانه به دسـت  باید از فعالیت آموختۀ دورة کارشناسییازي که دانشمیزان امت .30

 آورد، چقدر است؟

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

 .هاي فرهنگی و اجتماعی کسب کندتواند باقی امتیازها را از فعالیتفرد می

هاي فنّاورانـه بـه   ارشد باید از فعالیتآموختۀ دورة کارشناسیمیزان امتیازي که دانش .31
 دست آورد، چقدر است؟

هـاي  امتیـاز از فعالیـت   90کـم  ارشـد الزم اسـت دسـت   دانش آموختۀ دورة کارشناسی
امتیـاز   180مجموع امتیاز مورد نیـاز  .هاي علمی کسب کنداز فعالیتامتیاز  70فنّاورانه و 

  .هاي فرهنگی و اجتماعی کسب کندتواند باقی امتیازها را از فعالیتاست که فرد می



 

 

هاي فنّاورانه بـه  آموختۀ دورة دکتري تخصصی باید از فعالیتمیزان امتیازي که دانش .32
 دست آورد، چقدر است؟

 90هاي فنّاورانـه و  امتیاز از فعالیت 90کم دکتري الزم است دستدانش آموختۀ دورة 
امتیاز است کـه فـرد    220مجموع امتیاز مورد نیاز .هاي علمی کسب کندامتیاز از فعالیت

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

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

هـاي فنّاورانـه   امتیاز از فعالیـت  90کم دانشجوي دورة دکتري نیز الزم است دست! خیر
امتیـاز اسـت    220مجموع امتیاز مـورد نیـاز   .هاي علمی کسب کندامتیاز از فعالیت 90و 

 .هاي فرهنگی و اجتماعی کسب کندتواند باقی امتیازها را از فعالیتکه فرد می

 اي فنّاورانه چیست؟ه 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؟ فعالیتمصادیق  .35

هــاي  آزمــون/ هــاي علمـی  ورود بـه مؤسســه هــاي  کســب رتبــۀ برتـر در آزمــون  .الـف 
  سراسري علوم پزشکی

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



 فرهنگی و اجتماعی چیست؟هاي  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

وظیفـۀ تخصصـیِ فنّـاور     استفاده از تسهیالت نظامبنیان براي  هاي دانش سهمیۀ شرکت .37
 شود؟ چگونه تعیین می

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

، یـک تـن دیگـر را کـه داراي     )ت بیمـه بر اسـاس فهرسـ  (شاغلِ تمام وقت در شرکت 
  . شرایط اولیه است معرفی کند

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

حداکثر ده نفر تعیین شده ) و براساس سال مالی شرکت(سهمیۀ هر شرکت در هر سال 
 .است

ا سهمیۀ آن قابل انتقال بـه  چنانچه شرکتی از سهمیۀ خود در آن سال استفاده نکند، آی .39
 سال آتی است؟

شـود و صـرفاً بـراي همـان      سهمیۀ هر شرکت براساس سال مالی شرکت تعیین می! خیر
  سال قابل استفاده است

هـاي نخبگـانی محسـوب     چه نوع فعالیتی در شرکت دانش بنیان از مصـادیق فعالیـت   .40
 شود؟ می

ــدیره، عضــویت در هیئــت  عضــویت در هیئــت ــت مؤســس، مــدیریت  م عامــل و فعالی
هـاي نخبگـانی مربـوط     مصادیقی از فعالیت  بنیان تخصصی تمام وقت در شرکت دانش

 .آموختۀ برتر فنّاور است به دانش



 

 

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

سال بعد از تاریخ رسمیِ هاي علمی داخل کشور حداکثرظرف سه  آموختگان مؤسسه دانش
ـان مؤسسـه   آموختگی و دانش دانش ـارج از    آموختگ ـاي علمـی خ کشـور حـداکثر ظـرف    ه
  .مند شوند آموختگی مجازند از این تسهیالت بهره سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش شش

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

و ) و دانشـجویان دکتـري  (ارشد  کارشناسیمقاالت سه سال اخیر دانش آموختگان ! بله
آموختگان مقطع دکتري به عنـوان فعالیـت نخبگـانی متقاضـیان در      پنج سال اخیر دانش

شود و هر یک داراي امتیازي است لیکن صـرفاً بـه اسـتناد داشـتن مقالـه،       نظر گرفته می
 .مند شود تواند از این تسهیل بهره کسی نمی

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

ــوع آن   ــین   علمــی(امتیــاز مقالــه باتوجــه بــه ن ، تعــداد )کنفرانســیالمللی، ـ پژوهشــی، ب
توان گفت با داشـتن   از این رو نمی. نویسندگان، جایگاه متقاضی در مقاله متفاوت است

 .  خیرتوان امتیاز الزم را کسب کرد یا  دو مقاله می

 شود؟ امتیاز مقاله چگونه محاسبه می .44

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

 آیا سال انتشار مقاله نیز اهمیت دارد؟ .45

ان دورة دکتـري و سـه سـال اخیـر دانـش      آموختگ تنها مقاالت پنج سال آخر دانش! بله
در محاسـبۀ امتیـاز در   ) و دانشـجویان دورة دکتـري  (ارشـد   آموختگان دورة کارشناسی

 .شود نظر گرفته می



ارشـد نیـز امتیـاز     آیا رتبۀ برترآزمون سراسري ورود به مقطع کارشناسی یا کارشناسـی  .46
 دارد؟

ون کارشناسـی ارشـد نیـز بـه     آزمـ  30آزمون کارشناسی و زیـر   1000هاي زیر  رتبه! بله
  .شود و داراي امتیاز است عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می

چنانچه فردي داراي شرایط استفاده از سهمیۀ استعداد درخشان براي ورود بـه مقطـع    .47
ارشد بوده اما بدون استفاده از این سـهیمه و از طریـق آزمـون ورودي در     کارشناسی

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

ــر ــون در دورة     ! خی ــدون آزم ــتعداد درخشــان و ب ــطۀ ســهمیۀ اس ــه واس ــرد ب ــه ف چنانچ
 .تواند از امتیاز آن استفاده کند ارشد به تحصیل مشغول شود، می کارشناسی

هاي برتر آزمون ورود به دورة کارشناسی ارشد، رتبه در گـرایش اسـت    منظور از رتبه .48
 کلّ  در کد رشتۀ امتحانی؟یا رتبۀ 

 .منظور رتبۀ کلّ در کد رشتۀ امتحانی اعالم شده است

عنـوان فعالیـت نخبگـانی محسـوب      آزاد اسـالمی نیـز بـه    هاي آزمون دانشگاه آیا رتبه .49
 شود؟ می

در  30آزمون دانشگاه آزاد اسـالمی در دورة کارشناسـی و زیـر      300هاي زیر  رتبه! بله
 .نوان فعالیت نخبگانی محسوب می شود و داراي امتیاز استارشد به ع دورة کارشناسی

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

آنـان را ماننـد سـایر     بنیـاد درخواسـت  . درخواست خود را در سـامانه بارگـذاري کننـد   
بنیاد به عنوان فعالیت  3و  2، 1شایان ذکر است اختراع سطح . متقاضیان بررسی می کند

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



 

 

 شود؟ اگر متقاضی اطالعات خالفی را در سامانه بارگذاري کند چه می .51

ده توسـط متقاضـی در هـر مرحلـه از بررسـی      چنانچه خالف اطالعـات بارگـذاري شـ   
مشخص شود، هم از تسهیل نظام وظیفه و هـم از تمـامی تسـهیالت بنیـاد بـراي همیشـه       

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

هاي متفاوت  ه، همۀ افراد با رشتهبراي انتخاب متقاضیان استفاده از تسهیالت نظام وظیف .52
هاي آموزشـی و پژوهشـی    گیرند و این باتوجه به اینکه فرصت در قیاس باهم قرار می

 ها متفاوت است، عادالنه نیست؟ رشته

ها وجود دارد، سازمان سـنجش آمـوزش    باتوجه به تفاوتی که از نظر آموزشی در رشته
رده است که بنیاد در بررسـی سـوابق   ها، ضریب مؤثري تعیین ک کشور براي معدل رشته

  .کند متقاضیان آن را لحاظ می
همچنین باتوجه به اینکه فعالیت هاي نخبگانی که بنیاد در نظر گرفته است در برگیرندة 

هـاي   تواند با کسب امتیاز از فعالیـت  ها است بنابراین هر فرد می طیف متفاوتی از فعالیت
 .سایر افراد قرار بگیرد مرتبط با رشتۀ تخصصی خود در قیاس با

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

چنانچـه دانـش آموختـه در حـال گذرانـدن خـدمت نظـام وظیفـه باشـد و شـرایط           ! بله
توانـد درخواسـت    تخصصی بنیاد را احراز کنـد، مـی   وظیفۀ مندي از تسهیالت نظام  بهره

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



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

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

 .سامانه بارگذاري کند

 یابد؟  وظیفه تعلق نمی ان تسهیالت خدمت نظامچرا به دانشجوی .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 گذارد، به تأثیر منفی می
وظیفـۀ تخصصـی فنّـاور را چگونـه      مندي از تسهیالت نظـام  درخواست بهره متقاضیان  .56

  ارسال کنند؟
  وظیفـۀ فنّـاور باشـند،    منـدي از تسـهیالت نظـام    آموختگان چنانچـه متقاضـی بهـره    دانش

بنیان اطالعـات خـود و درخواسـت    نامه از شرکت دانشباید پس از دریافت معرفی می
  . بارگذاري کنند )soraya.bmn.ir( در پایگاه اطالعاتی بنیادمندي از تسهیالت را  بهره

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

ازقبیــل عضــویت در ( جــام داده بنیــان ان کــه متقاضــی در شــرکت دانــش هــایی فعالیــت
تمام وقت در شرکت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت  مدیره، عضویت در هیئت هیئت
هـا بررسـی و   بنیان گـزارش و در امـور شـرکت    باید از سوي شرکت دانش) بنیان دانش

  .تأیید شود
  
 



 

 

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

کنـد   بدون در نظر گرفتن غیبت متقاضیان وضعیت آنان را بررسی میبنیاد ملّی نخبگان 
کنـد و   و درصورت احراز شرایط برگزیدگان را به ستاد کلّ نیروهاي مسلح معرفی مـی 

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

ساس توافق انجام شده با ستاد کـلّ نیروهـاي مسـلح، بنیـاد مسـؤولیت شناسـایی       برا! 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

مت ستاد کلّ نیروهـاي مسـلح باتوجـه بـه تخصـص و رشـتۀ متقاضـی، محـل خـد         ! خیر
 .کند متقاضی را تعیین می

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

چنانچه متقاضی بـه نتیجـه درخواسـت خـود معتـرض باشـد و درخواسـت بررسـی         ! بله
بـه  (تواند با مراجـه بـه پایگـاه اطالعـاتی بنیـاد       خود را داشته باشد می مجدد درخواست

شـایان  . اطالعـات و درخواسـت خـود را بارگـذاري کنـد     ) http://ask.bmn.ir :نینشـا 
هایی که از طریق مراجعه حضوري یا مکتـوب بـراي    ذکر است به هیچ عنوان به پرسش

  .شود شود پاسخ داده نمی بنیاد ارسال می
تـوان آن را   درصورت وجود ابهام در استفاده از ایـن تسـهیالت بـه چـه نحـوي مـی       .62

 کرد؟برطرف 

چنانچه متقاضی پرسشی دربارة 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 هـم مسـیر   » برتـر دانشـگاه   آموختـۀ  دانـش «آیا متقاضـی مجـاز اسـت هـم از مسـیر       .63
 تقاضاي خود را ارائه کند؟» برتر فنّاور آموختۀ دانش«

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

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

تواننــد درخواســت خــود بــراي اســتفاده از هــاي علمــی مــی آموختگــانِ مؤسســه دانــش
 . بارگذاري کنند http://soraya.bmn.irتسهیالت را در 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      دانشتوانند در هر زمانی که متقاضیان می
کننــد و بنیــاد  وظیفــۀ تخصصـی در ســامانه بارگــذاري  بـراي اســتفاده از تســهیالت نظــام 

روز پس از بارگذاري درخواسـت، سـوابق را بررسـی و نتیجـه را اعـالم       45حداکثر تا 
  .کند می
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  1پیوست 

پشتیبانی از نامۀ شناسایی و آیین
  برتر دانشگاهیآموختگان  دانش

  

   



   



 

 

ی عا ه    با
  

  برتر دانشگاهیآموختگان نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانشآیین
  
  

  

  مقدمه
، 1- 1- 1هاي ملّی از اساسنامۀ بنیاد ملّی نخبگان و به منظور اجراي اقدام 3مادة  1در اجراي بند 

شناسایی «نامۀ کشور در امور نخبگان،آیین راهبردي سنداز   5- 1- 3و  2- 1- 3، 3- 1- 2، 2- 1- 2
  :شودبه شرح زیر تصویب می» برتر دانشگاهی آموختگانو پشتیبانی از دانش

  
  تعاریف: 1مادة 

  :شود نامه رعایت میبراي رعایت اختصار، تعاریف زیر در این آیین
  .منظور بنیاد ملّی نخبگان است: بنیاد. الف

داخل یـا خـارج     منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوري :مؤسسۀ علمی. ب
کـه صـحت مـدارك صـادرة آنهـا بـه تأییـد  وزارت علـوم، تحقیقــات و         ازکشـور اسـت  

فنّاوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی     
  .رسیده باشد

- وختگان برتر دانشگاهی موضوع ایـن آیـین  آممنظور هریک از دانش :برتر آموختۀدانش. ج

  .نامه است
قـانون مـدیریت   «از  117و  5هاي موضـوع مـواد    دستگاه منظور هریک از :دستگاه اجرایی. د

  . است 8/7/1386مصوب مجلس شوراي اسالمی در تاریخ » خدمات کشوري
  

  هدف: 2مادة 
آموختگـان  برتـرین دانـش  نامـه، ایجـاد چـارچوبی بـراي شناسـایی      آیـین  هدف از تدوین ایـن 

ارشـد و دکتـري تخصصـی و ایجـاد تمهیـدات      دانشگاهی در مقاطع کارشناسـی، کارشناسـی  



کـارگیري و اثرگـذاري    بـه «و نیـز  » تسهیل رشد و هدایت آنها در حوزة تخصصی«الزم براي 
  . است» آنان در اجتماع تخصصی مرتبط

تخصصـی بـالینی،   «هـاي   و نیـز دوره » اي دکتـري حرفـه  «هـاي   آموختگـان دوره  دانـش  :تبصره
ترتیـب   موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به» پزشکی و فلوشیپِ

» دکتــري تخصصــی«و دورة » کارشناســی ارشــد«آموختگــان دورة  معــادل بــا دانــش
  . شوند محسوب می

  
  معیارهاي شناسایی:  3مادة 
موختگان دانشگاهی در مقـاطع کارشناسـی، کارشناسـی    آوختگان برتر از میان دانشآم دانش

  :شوندارشد و دکتري و بر اساس معیارهاي زیر شناسایی می
  هاي آموزشی و موارد مشابه پیشینۀ تحصیلی،کسب موفقیت: شامل هاي آموزشی؛فعالیت. الف

هـاي  پژوهشی و نوآورانـه، کسـب موفقیـت   پیشینۀ : شامل هاي پژوهشی و فنّاورانه؛فعالیت. ب
  پژوهشی و فنّاورانه و موارد مشابه آن

هـاي   ایفاي نقش فرهنگی و اجتمـاعی در مؤسسـه  : شامل هاي فرهنگی و اجتماعی؛فعالیت. ج
هاي ادبی، هنـري، قرآنـی و    کشور، اشتهار اخالقی در زمان تحصیل،کسب موفقیت علمی

  مشابه آن
رهاي فوق در هریـک از مقـاطع تحصـیلی و نحـوة محاسـبۀ      هاي سنجش معیاشاخص: تبصره

  .رسداي است که به تصویب بنیاد می نامهامتیاز هر شاخص، بر اساس شیوه
  

  پشتیبانی:  4مادة 
و » هـدایت و تواناسـازي  «آموختگان برتر، تسهیالتی را بـراي  بنیاد هرساله به تعدادي از دانش

  :کندتمدن اسالمی ـ ایرانی به شرح زیر اعطا می و به نام مفاخر» اشتغال واثرگذاري«نیز 



 

 

   :شامل؛ تسهیالت هدایت و تواناسازي. الف
ارشـد در  کارشناسـی  هـاي برتـرِ دوره آموختگـان  براي پـذیرش دانـش  : ادامه تحصیل. 1ـ الف

  مقطع دکتري تخصصی
برتـرِ دورة دکتـري تخصصـی در    آموختگـان  بـراي هـدایت دانـش   : دورة پسادکتري. 2ـ الف

  هاي پسادکتريدوره
  هـاي  برتـرِ دوره آموختگـان  منـدي دانـش  بـراي بهـره  : خدمت نظام وظیفۀ تخصصـی . 3ـ الف

  وظیفۀ تخصصیارشد و دکتري تخصصی از خدمت نظامکارشناسی کارشناسی،
ـ  ماننـد  (برتر از تسهیالت عمـومی  آموختگان مندي دانشبراي بهره: تسهیالت فرهنگی. 4الف 

  )ازدواج، سفرهاي زیارتی و مشابه آنوام مسکن، هدیۀ 
کــه از طــرح  شــامل دانشــجویان دورة دکتــري تخصصــی  3ـ تســهیالت بنــد الــف :1تبصــرة 

یـا مرحلـۀ متنـاظر در    (پیشنهادي رسالۀ دکتري خود با موفقیـت دفـاع کـرده باشـند     
  .شود نیز می) »تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپ«هاي  دوره

  
  :شامل؛ يتسهیالت اشتغال و اثرگذار. ب
ــ ب ــه . 1ـ ــاي فنّاوران ــذب در نهاده ــراي جــذب دانــش : ج ــر در نهادهــاي آموختگــان ب برت

  وفنّاورانه صنعتی
برترِ دورة دکتري تخصصی آموختگان براي جذب دانش: هاي علمی جذب در مؤسسه. 2ـ ب

  کشور هاي علمیعلمی در مؤسسه به عنوان عضو هیئت
  هاي اجرایی برتر در دستگاهآموختگان استخدام دانش براي: هاي اجرایی جذب در دستگاه. 3ـ ب

- هاي این ماده بر اساس بودجۀ بنیاد و بنا بـه شـیوه  تعداد، مبالغ و فرایند اعطاي جایزه: 2تبصرة 

  .رسدشود که به تصویب بنیاد میاي تعیین مینامه



سایر مراجـع قـانونی و   بنیاد مجاز است بر اساس اختیارات قانونی خود یا با همکاري  :3تبصرة 
هاي اجرایی تسهیالت دیگري را براي تحقق اهداف این مـاده تـدوین و بـه     دستگاه

  .موقع اجراگذارد
  

هاي علمی داخل کشور حـداکثر ظـرف مـدت سـه سـال و       آموختگان مؤسسه دانش :5مادة 
هاي علمی خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت شش سـال   آموختگان مؤسسه دانش

  .مند شوند نامه بهره آموختگی مجازند از مزایاي این آیینتاریخ رسمیِ دانشپس از 
  

  تصویب و اجرا: 6مادة 
بـه   30/2/1394نامـه مشـتمل بـر یـک مقدمـه، شـش مـاده و پـنج تبصـره در تـاریخ            این آیـین 
ــویب ــت     تص ــنجم هیئ ــۀ پ ــوبۀ جلس ــابق مص ــی و مط ــیون دائم ــا  کمیس ــرة (امن ــادة  1تبص  3م

امنـاي بنیـاد ملّـی نخبگـان      به تصـویب هیئـت   13/3/1394در تاریخ ) کمیسیون دائمی نامۀ آیین
» آموختگــان برتــر دانشــگاهی شناســایی و پشــتیبانی از دانــش«نامــۀ  رســید و جــایگزین آیــین

شـود و از تـاریخ تصـویب     مـی ) 12/9/1393امناي بنیاد ملّی نخبگان در تـاریخ   مصوب هیئت(
  .االجراست الزم

   



 

 

 
  2پیوست 

نیروهاي  کلّنامۀ بنیاد ملّی نخبگان با ستادتوافق
وظیفۀ مسلّح در اعطاي جایزة خدمت نظام

  تخصصی
   



   



 

 

نامۀ بنیاد ملّی نخبگان با ستاد کل نیروهاي مسلّح در اعطاي جایزة خدمت توافق
  وظیفۀ تخصصینظام

  

نخبگان، موارد زیـر میـان بنیـاد     از سند راهبردي کشور در امور 5 - 1 - 3در اجراي اقدام ملّی 
  :شود ملّی نخبگان و ستاد کلّ نیروهاي مسلّح توافق می

وظیفـۀ تخصصـی   برترِ مشموالن تسهیالت خدمت نظاموظیفۀ شناسایی و معرفی مستعدان .1
کارگیري آنان برعهـدة سـتاد کـلّ نیروهـاي مسـلّح      بر عهدة بنیاد ملّی نخبگان و وظیفۀ به

  .است
هاي مختلف حـوزة دفـاعی کشـور اسـت کـه بـر       مشموالن، بخش اولویت محل خدمت .2

 .شوداساس اجراي طرحی پژوهشی، فنّاورانه یا فرهنگی در آن حوزه انجام می
هـاي  وظیفۀ تخصصی در بخـش هاي مختلف دفاعی، اجراي خدمت نظامعالوه بر بخش .3

 :زیر نیز مجاز است
شـوراي عـالی   / بهداشـت  وزارت/ هاي پژوهشی مـورد تأییـد وزارت علـوم   مؤسسه. 1- 3

  فرهنگیانقالب
  مورد تأیید معاونت علمی و فنّاوري) نوپا و رشدیافته(بنیان هاي دانششرکت. 2- 3
ـالی   / وزارت بهداشـت / عالی مـورد تأییـد وزارت علـوم   هاي آموزشمؤسسه. 3- 3 شـوراي ع

  فرهنگیانقالب
  

اي اجــراي پــروژههــاي فــوق، موضــوع فعالیــت مشــموالن در هریــک از مؤسســه :1تبصــرة 
اي پژوهشی یا فنّاورانه است که باید بنا به تأیید سـتاد کـلّ نیروهـاي مسـلّح، پـروژه     

  .ملّی باشد



هـاي  هـاي فـوق فهرسـت پـروژه    براي اجراي این بند الزم است هر یک از مؤسسـه  :2تبصرة 
ملّی خود را به همراه تعداد نیروي وظیفۀ مورد نیـاز بـه سـتاد کـلّ نیروهـاي مسـلّح       

  .عالم کنندا
معرفی برگزیدگان به صورت فردي و با توجه به زمان تکمیـل مـدارك و انجـام مراحـل      .4

 .گیردطور پیوسته و در طول سال از سوي بنیاد ملّی نخبگان صورت میبررسی، به
دورة زمانی نظام وظیفۀ تخصصی، حداقل برابر بـا نصـف دورة خـدمت سـایر مشـموالن       .5

  .شودمان اجراي پروژه تعیین میتراز است که بر اساس مدت زهم
  

اول تیرمـاه و  (کـه در دو دورة زمـانی    روز اسـت  45دورة آموزش نظامیِ مشـموالن،   :تبصره 
شـدگان  در صـورت تغییـر طـول دوره، معرفـی    . شودبرگزار می) ماه هر سالاول دي

  .مشمول تغییرات جدید خواهند شد
مکلّف به تأمین حقوق مشـموالن  وظیفۀ تخصصی، مراکز پذیرندة مشموالن خدمت نظام .6

 .به همراه حق بیمۀ درمانی و نیز حق بیمۀ بازنشستگی هستند
براي اخـذ  ) آموختگیماه پس از دانش 6حداکثر (مشموالن موظفند ظرف مدت قانونی  .7

 .دفترچۀ آماده به خدمت اقدام کنند
احـراز  افرادي که در هریک از مراحل شناسـایی و معرفـی در ایـن فراینـد موفـق بـه        .8

کارگیرنـده و سـتاد   کارگیري به تشخیص دستگاه بـه شرایط الزم نشده یا در حین به
فنّاورانه خارج شوند، براي ادامۀ خـدمت در  / کلّ نیروهاي مسلّح از پویایی پژوهشی

  .وظیفۀ عمومی قرار خواهند گرفتاختیار نظام
  

  دکتر سورنا ستاري  
  معاون علمی و فنّاوري رئیس جمهور و

  بنیاد ملّی نخبگانرئیس 
 

  سردار سرلشکر دکترحسن فیروزآبادي
  رئیس کلّ ستاد نیروهاي مسلّح جمهوري اسالمی ایران
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