
 4از 1 صفحه

 

 باسمه تعالي
 

 

 مقيمغير ايرانيِ برتر آموختگان دانش مندیبهرهنامة  شيوه

 تخصصي ةنظام وظيفخدمت تسهيالت از 
 

 

 مقدمه

ب هیئر  امنرای بنیراد م  ری     ، مصرو  «آموختگان برترر دانشرگاهی  شناسایی و پشتیبانی از دانش»نامۀ آیین 4و  3های مواد به استناد تبصره

هرای   انرایی اسرتاادۀ بيینره از تو  نامره و برا هرد     آیرین  4از ماد ۀ  «3 -الف»سازی بند اجراییبه منظور و  33/3/3334نخبگان در تاریخ 

ایرانریِ  برتررِ   آموختگران  كشرور، دانرش  فرهنگری  فن اورانره و   های ع می، ۀ فعالی توسع برتر ایرانیِ خارج از كشور در آموختگان دانش

 مند شوند.نظام وظیاۀ تخصصی بيرهخدم  توانند از تسيیالت نامه میطبق شرایط این شیوهغیرمقیم 

 : تعاريف1مادّة 

 :شودنامه رعای  میر در این شیوهبرای رعای  اختصار تعاریف زی

 منظور بنیاد م  ی نخبگان اس .   الف. بنياد :

 ریزی و نظارت بنیاد اس . منظور معاون  برنامهريزی:  ب. معاونت برنامه

 اس . بنیاد الم ل امور بین دفترمنظور  :الملل بين امور دفترج. 

آنيا بره تيییرد    كه صح  مدارك صادرۀخارج ازكشور اس   عالی، پژوهش و فن اوری منظور هریك از مراكزآموزش مؤسسة علمي:. د

 یا شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده باشد. وزارت ع وم، تحقیقات و فن اوری؛ وزارت بيداش ، درمان و آموزش پزشکی

شناسرایی و پشرتیبانی   »نامۀ آیین 4از ماد ۀ  3 -موضوع بند الف، های ع می آموختگان مؤسسهمنظور هر یك از دانش :آموخته. دانش ه 

 اس .« دانشگاهی آموختگان برترِاز دانش
 

 شرايط مشموالن: 2 ةمادّ

از تسريیالت خردم  نظرام وظیارۀ تخصصری       توانندمیشرایط زیر  درصورت احرازخارج از كشور ع می  های آموختگان مؤسسه دانش

 د:نشو مند بيره

 در مقطع كارشناسی ارشد یا دكتری تخصصی نگذشته باشد. آنانآموختگی سال از تاریخ دانش ششاز بیش الف.

   3جدول ارشد از  امتیاز در دورۀ كارشناسی 044امتیاز در دورۀ دكتری تخصصی و  444كم  كسب دس  .ب



 4از 2 صفحه

 

« فرو  تخصر   پزشرکی و  تخصر   برالینی،   تخصر  »هرای   و نیرز دوره « ای ی حرفره دكترر »هرای   آموختگان دوره دانش: 1تبصرة 

و « كارشناسری ارشرد  »آموختگران دورۀ   ترتیرب معرادل برا دانرش     موردتيیید وزارت بيداش ، درمان و آموزش پزشکی؛ به

 شوند. محسوب می« دكتری تخصصی»دورۀ 

شرود و   فراینرد وارد مری   كررده باشرد، پرونردۀ او در    را كسرب « ب»حرداكرر ده درصرد كمترر از امتیراز بنرد       ،چنانچه متقاضری  :2تبصرة 

 بستگی دارد. 4موضوع ماد ۀ دربارۀ اعطای تسيیالت به وی، به نظر اجماع كارگروه  گیری نيایی تصمیم

 .باشد داشته اشتغال تحصیل به نیس  ومجازوظیاۀ تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته  در دورۀ خدم  نظام :3تبصرة 

 مزایرای  از منردی  بيرره  دیگرر،  تحصی ی دورۀ در و تخصصی وظیاۀ نظام خدم  نیح در مشمول فرد تحصیلِ ادامه صورت در :4 تبصرة

 .بود خواهد جدید مقطع  برای نامه شیوه این در مذكور شرایط احراز به منوط بعد، دورۀ پایان در ماد ه این
 

 تسهيالت: 3 مادّة

 پژوهشری،  طرحری  اجررای » و «نظرامی  آموزش دورۀ» بر  مشتمل ،را خود وظیاۀ نظام خدم  دورۀ بنیاد، معرفی با تسيیالت این مشموالن

 .كنند می دریاف  خدم  پایان كارت و طی ،«آن مشابه یا فرهنگی ،فن اورانه

 .شود می تعیین حمس   نیروهای ستادكل  تشخی  اساس بر ،بند نیا یهاطرح اجرای مکان و موضوع :1 تبصرة

 كره  اسر   ترراز  هرم  مشرموالن  سرایر  وظیارۀ  نظرام  رسرمی  دورۀ از نیمی با برابر حداقل تخصصی وظیاۀ نظام خدم  دورۀ زمان :2 تبصرة

 .شود می تعیین طرح اجرای زمان مدت براساس

 در نظرامی،  آمروزش  دورۀ طری  از پر   و خردم   پایران  كرارت  دریافر   از قبرل  مجازنرد  نامره  شریوه  ایرن  مشموالن :3 تبصرة

 . درآیند استخدام به نظامی غیر های دستگاه

 .پذیرد می صورت مس  ح نیروهای ستادكل  مقرراتبا  مطابق تخصصی، وظیاۀ نظام دورۀ حقو  پرداخ  :4 تبصرة
 

 اجرا نديفرا:  4 مادّة

 : اس  زیر شرح به جایزه این اجرای فرایند

 .كندیم یبارگذار (الم ل بین امور دفتر) بنیاد یاطالعات ۀسامان در را خود اطالعات ،یمتقاض فرد. الف

 معاونر   حروزۀ  مردیران  از یکری  از متشرکل  «كارگروه نظام وظیاۀ غیررمقیم » الم ل، بین امور دفتر در اطالعات آزمایی راستی از پ . ب

 كرل   ادارۀ ۀنماینرد  و نخبگرانی  هرای  فعالیر   نظرران  صراحب  از ترن  یكالم ل،  نمایندۀ دفتر امور بین ،(رئی  كارگروه) ریزی برنامه

 رئری   تيییرد  برا  كارگروه این اعضای .كندیم نییتع را یینيا دگانیبرگز متقاضیان، امتیاز محاسبۀ و ارزیابی از بعد ،بنیاد حراس 

 .شوند می منصوب ریزی برنامه معاون حکم با و برگزیده بنیاد

 از ،«برترر   آموخترۀ  دانرش  فرردی  اطالعرات » كراربر   تکمیل و برگزیدگان را پ  از حضور آنان در ایران اسامی الم ل بین امور دفتر .ج

    .كند می معرفی مس  ح نیروهای ستادكل  به ربط ذی مبادی طریق
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 شرود  مشرخ   بررسری  از مرح ره  هرر  در چنانچره  و اسر   سرامانه  در شرده  بارگرذاری  اطالعات صح  بنیاد، فرض :1 تبصرة

 بره  وی صرداق   عدم و شود می محروم بنیاد تسيیالت تمامی از اس ، كرده اظيار واقع خال  را اطالعاتی متقاضی

 .شود می پیگیری حقوقی لحاظ به موضوع و اعالم ربط ذی های دستگاه

 برار  یرك  صرفاً خود نخبگانی های فعالی  ارتقای با اس  مجاز متقاضی نشود، موافق  متقاضی درخواس  با چنانچه :2 تبصرة

 .كند بارگذاری سامانه در را خود درخواس  ،(آموختگی دانش از پ  مجاز دورۀ محدودۀ در و) دیگر

 متقاضریان،  پرونردۀ  بررسی ها، درخواس  دریاف  وظیاۀ و شود می تشکیل الم ل بین امور دفتر در كارگروه دبیرخانۀ :3 تبصرة

 .دارد برعيده را نامه شیوه اجرای از ای دوره گزارش تدوین و ج سه صورت تنظیم كارگروه، های ج سه تشکیل
 

 نظارت و مفاد تفسير: 5 مادّة

 معاونر   عيردۀ  برر  نامره،  شیوه و  نامه آیین مااد صحیح اجرای بر نظارت و نامهوهیش ییِاجرا نظام یطراح مااد، تاسیر مسکوت، مواد شرح

 .كند ارائه و  تيیه را نامه شیوه اجرای از سال،گزارشی هر در اس  الزم و اس  ریزی برنامه

 موجرود  مصرادیق  امتیراز  تغییر و نخبگانی های فعالی  دیگر مصادیق نامه، شیوه اجرای زمان طول در اس  مجاز ریزی برنامه معاون :تبصره

 .شود لحاظ نامه شیوه در دائمی طور به شدن، نيایی درصورت تا كند اعمال 3 جدول در و شناسایی را
 

 اجرا و بيتصو:  6 مادّة

تراریخ   ترا اجررای آن  و تبصره به تصرویب رئری  بنیراد م  ری نخبگران رسرید و        دوازده و ماد ه شش مقدمه، كی بر مشتمل نامهوهیش نیا

 شود.نامه اعمال می الزم اس  و پ  از آن اصالحات الزم در شیوه 03/30/3331

 

 

 سورنا ستاری

 معاون علمي و فنّاوری رئيس جمهور 

 و رئيس بنياد ملّي نخبگان
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 نخبگاني های فعاليت امتياز محاسبة در عملياتي نكات

 

 نظرر  در برترر جيران هسرتند    دانشرگاه  444جرز   موضوعی دانشگاه )در رشتۀ مرورد بررسری(   بندی رتبه براساس كه هایی دانشگاه. الف

 .شوند گرفته

 نيرایی  امتیراز  بایرد   كرل،  میرانگین  امتیراز  محاسبۀ برای اس ، متااوت مخت ف كشورهای های دانشگاه در دهی نمره اینکه به باتوجه. ب

 .شود محاسبه دقیق طور به امتیازها اساس برآن و شود تبدیل 04 تا 3 مقیاس به آموخته دانش

 مقاله. ج

الم  ری نیرز در    ( نشریات دارای نمایه معتبرر برین  Impact Factor)تاثیرگذاری ضریب معیار مقاالت، امتیاز محاسبۀ در شد مقرر. 3-ج

 نظر گرفته شود.  

 آنيرا  چرا   زمران  از سرال  شرش  حداكرر كه شود لحاظ مواردی دكتری، دورۀ آموختگان دانش های مقاله بررسی در شد مقرر. 0-ج

 .اس  سال 3 حداكرر ارشد كارشناسی دورۀ آموختگان دانش برای بازه این. باشد گذشته( تقاضا زمان به)نسب  

 .شوند بندی امتیاز نشریه، اعتبار برحسب ها مقاله. 3-ج

بایرد امتیراز مقالرۀ كنارانسری بررای آن در       الم  ی نمایه شده باشد، مری  های بین ای در كناران  ارائه و بعد در نشریه . چنانچه مقاله4-ج

 نظر گرفته شود.  

 .شود محاسبه ع می هیئ  اعضای ارتقای نامۀ آیین ضرایب براساس ها مقاله امتیاز. 5-ج

هرای غیرمجراز باشرد، امتیراز آن      در آن منتشر شده، بررسی شود و چنانچه نشرریۀ مربوطره در فيرسر  نشرریه      ای كه مقاله . نشریه1-ج

هرای پژوهشری مرورد تيییرد وزارت ع روم/       هرایی كره در فيرسر  نشرریه     شود. مقاله های منتشر شده در نشریه مقاله محاسبه نمی

یرا    ISIهرای دارای نمایرۀ    هرای منتشرر شرده در نشرریه     مقاله و فارسی های نشریه درمعتبر  های مقالهبيداش  قرار دارند به عنوان 

SCOPUS اس  تيیید مورد الم  ی بین معتبر نمایۀ با های نشریه در شده منتشر های مقالهعنوان  به. 

 .شود محاسبه دانشگاه بندی رتبه و فعالی  زمان مدت نظرگرفتن در با «خارجی های دانشگاه در پژهشی/ آموزشی دستیار» امتیاز. د

 ایرن  امتیراز  توانند می شوند انتخاب 3 و 0،3 سطح مخترع عنوان به بنیاد سوی از چنانچه هستند شده ثب  اختراع دارای كه متقاضیانی.  ه

 .كنند كسب را فعالی 

 .باشد رسیده آنان تيیید به و شده ارزشیابی بيداش  وزارت یا ع وم وزارت سوی از مورد حسب باید متقاضیان تحصی ی مدرك. و
 

 



���ه 4 از 4

دكتريكارشناسي ارشد
جزء 400 دانشگاه  برتر جهاناز 100 تا صفر امتيازاز 100 تا صفر امتياز

معدل باالي 16 (يا معادل آن)از 100 تا صفر امتيازاز 100 تا صفر امتياز

جزء 400 دانشگاه برتر جهاناز 100 تا صفر امتيازاز 100 تا صفر امتياز

معدل باالي 17 (يا معادل آن)از 100 تا صفر امتيازاز 100 تا صفر امتياز

جزء 400 دانشگاه  برتر جهاناز 200 تا صفر امتياز-

معدل باالي 17 (يا معادل آن)از 100 تا صفر امتياز-

-كارشناسي ارشد

هر مقاله تا 50 امتيازهر مقاله تا 50 امتياز
امتياز مقاله هاي سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي 
ارشد و شش سال اخير دانش آموختگان دكتري  براساس 

ضرايب آيين نامة ارتقا محاسبه مي شود

هر مقاله تا 20 امتيازهر مقاله تا 20 امتياز
امتياز مقاله هاي سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي 
ارشد و شش سال اخير دانش آموختگان دكتري  براساس 

ضرايب آيين نامة ارتقا محاسبه مي شود

هر مقاله تا 10 امتيازهر مقاله تا 10 امتياز
امتياز مقاله هاي سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي 
ارشد و شش سال اخير دانش آموختگان دكتري  براساس 

ضرايب آيين نامة ارتقا محاسبه مي شود

يب آيين نامة ارتقابر اساس اعتبار ناشر و ضراهر كتاب تا 100 امتيازهر كتاب تا 100 امتياز

امتياز براساس ضرايب آيين نامة ارتقا محاسبه مي شودهر فصل تا 20 امتيازهر فصل تا 20 امتياز

براساس اعتبار مركزتا 100 امتيازتا 60 امتياز

برحسب رتبه دانشگاه و ميزان فعاليتاز 100 تا 20 امتيازاز 100 تا 20 امتياز

برحسب رتبه دانشگاه و ميزان فعاليتاز 50 تا 10 امتياز-

تا 25 امتيازتا 10 امتياز
به ازاي هر سال و حداكثر 4 سال براي كارشناسي ارشد و 5 

سال براي دكتري تخصصي

ي هر به ازا10يكا  هزار دالر امر10ياز امتاز 100 تا 10 امتيازاز 100 تا 10 امتياز

برحسب نوع بورسيهاز 100 تا 20 امتيازاز 100 تا 20 امتياز

امتياز براساس ضرايب آيين نامة ارتقا محاسبه مي شودهر اختراع ثبت شده تا 200 امتيازهر اختراع ثبت شده تا 200 امتياز

امتياز براساس ضرايب آيين نامة ارتقا محاسبه مي شودهر اختراع 70 امتيازهر اختراع 70 امتياز

امتياز براساس ضرايب آيين نامة ارتقا محاسبه مي شودهر اختراع فروخته شده 300 امتيازهر اختراع فروخته شده 300 امتياز

به ازاي هر سالتا 75 امتيازتا 75 امتياز

به ازاي هر سالتا 60 امتيازتا 60 امتياز

تا 50 امتيازتا 20 امتياز
به ازاي هر سال و حداكثر 4 سال براي كارشناسي ارشد و 5 

سال براي دكتري تخصصي

برحسب ميزان فعاليتاز 50 تا 10 امتيازاز 50 تا 10 امتياز

برحسب نوع جايزهتا 100 امتيازتا 100 امتياز

-تا 50 امتيازتا 50 امتياز

تا رتبة 1000از 150 تا صفر امتيازاز 150 تا صفر امتيازوزارت علوم / بهداشت

تا رتبة 30از75 تا صفر امتيازاز75 تا صفر امتيازوزارت علوم / بهداشت

برحسب نوع المپياداز 150 تا 50 امتيازاز 150 تا 50 امتياز

ي هر سال برحسب اعتبار انجمنبه ازا تا 10 امتياز تا 10 امتياز

ي هر سال برحسب اعتبار انجمنبه ازا تا 10 امتياز تا 10 امتياز

برحسب سابقه تا 150 امتياز تا 150 امتياز

برحسب سابقه تا 50 امتياز تا 50 امتياز

جدول1: فعاليت هاي نخبگاني براي تسهيالت نظام وظيفة تخصصي(يرمقيمدانش آموختگان برتر ايرانيِ غ)

رتبه در آزمون كارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)

ي معتبرمقاله هاي كامل منتشر شده در كنفرانس ها

يل در دورة دكتري تخصصيدانشگاه محل تحص

درجه (ميانگين كل ) دورة دكتري تخصصي

درجه (ميانگين كل ) يدورة كارشناس

يل در دورة كارشناسي ارشددانشگاه محل تحص

يزه هاي آموزشي، پژوهشي و فنّاورانهاخذ جا

يل در دورة كارشناسيدانشگاه محل تحص

ة اختراع هاي ثبت شدة بين الملليپروان

ي در طرح هاي فنّاورانههمكار/ نوآورانه خارجي

يفعاليت تمام وقت در شركت صنعت/ ي خارجيتجار

يمديرعامل شركت صنعت/ ي داخلي و خارجيتجار

كتاب هاي منتشر شدة بين المللي

ي فروخته شدهاختراع ها

يعضويت در هيئت مديرة شركت صنعت/ ي خارجيتجار

دستيار آموزشي/ پژوهشي در دانشگاه خارجي

اختراع هاي برگزيدة داخلي

اخذ پيشنهاد همكاري از مراكز علمي- پژوهشي/ صنعتي معتبر داخلي

اخذ بورسيه تحصيلي

مدير مسؤول/ سردبير نشريه هاي علمي

ي در دانشگاه خارجيگذراندن دوره پسادكتر

يت پژوهشي در موسسات و شركت هاي معتبر خارجيفعال

اخذ پژوهانه

دانشجوي نمونة كشوري

عضو هيئت تحريريه / هيئت مشاوران نشريه هاي علمي

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي علمي (ملّي و بين المللي)

برگزيدة آزمون ها/ 
المپيادهاي علمي

رتبه در آزمون كارشناسي
(فقط يك آزمون)

يئت مديرة انجمن هاي علميعضويت در ه

يئت مديرة انجمن هاي حرفه ايعضويت در ه/ صنفي يت در مجامع عضو
تخصصي
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2 فعاليت هاي پژوهشي
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 فعاليت هاي فنّاورانه3

يت هاي علميموفق 4

توضيحات حداكثر امتيازفعاليت هاي نخبگانييفرد

نگارش فصل كتاب بين المللي

درجه (ميانگين كل ) ي ارشددورة كارشناس

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

مقاله هاي منتشر شده در نشريه هاي علمي- پژوهشي داخلي

معادل رتبة 10 (بدون گرايش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد ورود بدون آزمون دانشجويان 
ممتاز ( استعدادهاي درخشان)

1 فعاليت هاي آموزشي
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