باسمهتعالی
شیوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیالت ادامه تحصیل در دورۀ دکتری
تخصصی
(جایزۀ شهید احدی)

به استناد تبصرۀ مواد  3و  4آییننامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برترِ دانشگاهی» و به
منظور اجرایی سازی بند «الف »1-از مادّۀ  4آیین نامه و با هدف تسهیل مسیر تحصیلی دانشآموختگان
برترِ دورۀ کارشناسیارشد در دورۀ دکتری تخصصی ،دانشآموختگانبرترِ دانشگاهی طبق شرایط این
شیوه نامه می توانند از تسهیالت ادامة تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی در قالب «جایزۀ شهید
احدی» ،به پاس توانمندیهای علمی شهید احمدرضا احدی ،بهرهمند شوند.
مادّۀ :1تعاریف
الف .بنیاد :منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب .وزارت علوم :منظور وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری است.
ج .وزارت بهداشت :منظور وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
د .معاونت آیندهسازان :منظور معاونت آیندهسازان بنیاد است.
ه .آیین نامه :منظور «آیین نامة شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» مصوّب
هیئت امنای بنیاد در تاریخ  1334/3/13است.

و .مؤسسة علمی :منظور هریک از مراکزآموزش عالی ،پژوهش و فنّاوری داخل یا خارج از کشور استکه
صحت مدارک صادرۀ آنها به تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی؛ یا شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده باشد.
ز .مؤسسة پذیرنده :منظور هریک از مراکز آموزش عالی و پژوهش کشور استکه بنا به مقررات وزارت
علوم ،وزارت بهداشت ،یا شورای عالی انقالب فرهنگی به فعالیت مشغول است و دانشآموختگان را در
مقطع تحصیلی جدید پذیرش میکنند.
ح .سازمان سنجش :منظور سازمان سنجش آموزش کشور است.
ط .دانش آموختة برتر :منظور هر یک از دانش آموختگان مشمول بند «الف »1 -از مادّۀ  4آیین نامه
است.
مادّۀ  :2شرایط مشموالن
متقاضیان بهره مندی از تسهیالت ادامه تحصیل در مقطع دکتری بر اساس سال دانش آموختگی و
وضعیت فعلی تحصیل آنان به شرح ذیل امکان استفاده از این تسهیل را دارند:
 . 2-1انتخاب مشموالن از مبدأ بنیاد
دانشآموختگان دورۀ کارشناسیارشد مورد تأیید وزارت علوم  /وزارت بهداشت و نیز دانش آموختگان
دورۀ دکتری حرفهای مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانشآموختة
برتر می توانند از جایزۀ شهید احدی بهره مند شوند:
الف .بیش از سه سال از تاریخ دانشآموختگی آنان در مؤسسههای علمی داخل کشور و بیش از شش
سال از تاریخ دانشآموختگی آنان در مؤسسههای علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب .دستکم  333امتیاز از فعالیتهای نخبگانی مندرج در جدول  1را کسب کرده و پس از قیاس با
سایرین و بررسی کیفی به تأیید کارگروه شناسایی دانشآموختگانبرتر رسیده باشند.

تبصرۀ :1چنانچه متقاضی ،حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد ،در فرایند
شناسایی وارد میشود و تصمیمگیری نهایی دربارۀ اعطای تسهیالت به وی ،به نظر اجماع کارگروهِ
موضوع مادّۀ  4بستگی دارد.
تبصرۀ  :2دانشجویان دورۀ کارشناسیارشد (یا دکتری حرفهای ) مؤسسههای داخل کشور که حداکثر
تا پایان شهریور ماه سال پذیرش ،در دورۀ دکتری ،دورۀ کارشناسیارشد را با موفقیت به پایان میبرند
نیز در صورت احراز شرط بند «ب» میتوانند از جایزۀ شهید احدی بهرهمند شوند.
 .2-2انتخاب مشموالن از مبدأ دانشگاه
بنیاد میتواند حداکثر  03در صد سهمیة استفاده از جایزۀ شهید احدی برای دانشآموختگان دورۀ
کارشناسی ارشد در هر سال را به مؤسسههای علمی برترِ کشور اختصاص دهد تا مؤسسههای علمی
مشموالن را از میان دانشجویان که شرایط زیر را احراز کردهاند انتخاب کنند:

الف .دانشجویان سال دوم دورۀ کارشناسیارشد
دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم /وزارت بهداشت که حداکثر تا پایان شهریور
ماه سال پذیرش در دورۀ دکتری ،دورۀ کارشناسیارشد (دکتری حرفهای) را با موفقیت به پایان میبرند،
در صورت احراز یکی از شرایط زیر به عنوان دانشآموختة برتر میتوانند از جایزۀ شهیداحدی بهرهمند
شوند:
دانشجویان دورۀ کارشناسیارشد مورد تأیید وزارت علوم  /وزارت بهداشت که سال اول تحصیل خود
در دروۀ کارشناسی ارشد را به پایان رسانده باشند.
دانشجویان دورۀ دکتری حرفهای مورد تأیید وزارت بهداشت که سال ششم تحصیل خود در دروۀ
دکتری حرفهای را به پایان رسانده باشند.

ب .دانشجویان سال اول دورۀ کارشناسیارشد
دانشجویان دورۀ کارشناسیارشد مورد تأیید وزارت علوم  /وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط
زیر به عنوان دانشآموختة برتر میتوانند از جایزۀ شهید احدی بهرهمند شوند:
الف .در دورۀ کارشناسیارشد از سوی یکی از مؤسسههای علمی برترِ دارای ظرفیت پذیرش بدون
کنکور (سهمیة استعداد درخشان دانشگاه) پذیرفته شده باشند.
ب .در پایان دوره کارشناسی از سوی مؤسسة پذیرنده در دورۀ کارشناسیارشد به عنوان برگزیدگان
اولیة بهرهمندی ازتسهیالت جایزۀ شهید احدی به بنیاد معرفی شوند.
ج .در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی در دورۀ کارشناسیارشد ،شرایط اعالم شده از سوی مؤسسة
پذیرنده برای بهرهمندی از این جایزه را احراز کنند.
د .در فرصت مجاز (حداکثر چهار نیم سال تحصیلی) در دورۀ کارشناسیارشد دانشآموخته شوند.
تبصرۀ  :3ادامه تحصیل این دسته از برگزیدگان در دورۀ دکتری تخصصی ،صرفاً در مؤسسة علمی
معرفی کننده و در همان رشتة دورۀ کارشناسی ارشد امکان پذیر است.
تبصرۀ  :4فهرست مؤسسههای علمی برترِ کشور و تعداد سهمیة هر یک از آنان براساس نظر معاونت
آیندهسازان تعیین میشود.
مادۀ  :3تسهیالت
مشموالن این جایزه برای پذیرشِ بدون آزمون در دورۀ دکتری تخصصی به مؤسسههای پذیرنده (از
طریق سازمان سنجش) معرفی میشوند.
تبصرۀ  :1استفاده از این تسهیالت برای دانشآموختة برتر ،مانع بهرهمندی وی از راتبههای
دستگاههای اجرایی نیست.
تبصرۀ  :2ظرفیت مذکور در مؤسسههای پذیرنده ،به عنوان مازاد بر ظرفیتِ اصلی مؤسسه تلقی
میشود.

مادۀ  :4فرایند اجرا
فرایند شناسایی دانشآموختگانِبرتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
 .4-1فرایند انتخاب مشموالن از مبدأ بنیاد
رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه برای دانشآموختگان دورۀ کارشناسیارشد را
اعالم میکند.
فرد متقاضی ،در بازههای زمانی تعیین شده از سوی بنیاد ،اطالعات خود را در سامانة اطالعاتی بنیاد
بارگذاری می کند.
پس از راستیآزمایی اطالعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل /سکونت
متقاضی«کارگروه شناسایی دانشآموختگانبرتر» متشکل از معاون آیندهسازان یا یکی از مدیران
حوزۀ معاونت آیندهسازان (رئیس کارگروه) و دستکم سه تن از صاحبنظران فعالیتهای نخبگانی،
بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان ،برگزیدگان را تعیین میکند .اعضای حقیقی این کارگروه با
تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آیندهسازان منصوب میشوند.
پس از تأیید نهایی ،معاون آیندهسازان به برگزیدگان نهایی اطالع رسانی میکند و آنان مجازند حداکثر
پنج مؤسسة پذیرنده را برای ادامة تحصیل انتخاب و به بنیاد اعالم کنند.
سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد ،آنان را به مؤسسههای پذیرنده معرفی میکند.
مؤسسة پذیرنده ،پس از مصاحبه با متقاضیان ،نتیجه را به سازمان سنجش اعالم میکند.
سازمان سنجش ،نتیجة نهایی را به بنیاد و مؤسسة پذیرنده اعالم میکند.
تبصرۀ  :1فرض بنیاد ،صحت اطالعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی
مشخص شود متقاضی اطالعاتی را خالف واقع اظهارکرده است ،از تمامی تسهیالت بنیاد محروم
میشود و عدم صداقت وی به دستگاههای ذیربط اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری میشود.

تبصرۀ  :2چنانچه متقاضی بهعنوان دانشآموختةبرتر انتخاب نشود ،متقاضی مجاز است با ارتقای
فعالیتهای نخبگانی خود صرفاً یکبار دیگر (و در محدودۀ دورۀ مجاز پس از دانشآموختگی)،
درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
تبصرۀ  :3دانشآموختةبرتر ،تا دو نیمسال تحصیلی بعد از برگزیده شدن ،فرصت دارد در یکی از
مؤسسههای علمی انتخابی پذیرش دریافت کند ،در غیراینصورت جایزۀ مذکور کان لم یکن تلقی
میشود.
 .4-2انتخاب مشموالن از مبدأ دانشگاه
الف.

فرایند

انتخاب

سال

دانشجویان

دوم

دورۀ

کارشناسیارشد

معاونت آیندهسازان سهمیة هریک از مؤسسههای علمی برتر را (براساس فهرست اعالمی وزارت علوم،
تحقیقات

و

فنّاوری)

تعیین

و

طی

به

نامهای

آنان

اعالم

میکند.

مؤسسههای علمی ،اسامی را در بازه زمانی مشخص شده ،به بنیاد معرفی میکنند.
بنیاد ،سوابق افراد معرفی شده را بررسی و برگزیدگان نهایی را تعیین میکند.
سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد ،آنان را به مؤسسههای پذیرنده معرفی میکند.
مؤسسة پذیرنده ،پس از مصاحبه با متقاضیان ،نتیجه را به سازمان سنجش اعالم میکند.
سازمان سنجش ،نتیجة نهایی را به بنیاد و مؤسسة پذیرنده اعالم میکند.
ب.

فرایند

انتخاب

دانشجویان

سال

اول

دورۀ

کارشناسیارشد

معاونت آیندهسازان سهمیة هریک از مؤسسههای علمی برتر را (براساس فهرست اعالمی وزارت علوم،
تحقیقات و فنّاوری) تعیین و طی نامهای به آنان اعالم میکند.

مؤسسههای علمیِ برتر اسامی برگزیدگان اولیة را به همراه شرایط برگزیدگان نهایی که برگزیدگان
اولیه در پایان نیمسال دوم تحصیلی دورۀ کارشناسیارشد باید احراز کنند ،به بنیاد اعالم میکند.
بنیاد شرایط احراز را بررسی و بعد از تأیید به برگزیدگان اولیه اطالعرسانی میکند.
دانشگاهها ،اسامی برگزیدگان اولیهای که شرایط را احراز کردهاند را در بازه زمانی مشخص شده ،به
بنیاد معرفی میکنند.
بنیاد ،سوابق افراد معرفی شده را براساس شرایط اعالم شده از سوی دانشگاه پذیرنده بررسی و
برگزیدگان نهایی را تعیین میکند.
سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگاننهایی از سوی بنیاد ،آنان را به مؤسسههای پذیرنده معرفی
میکند.
مادّۀ  :5تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت ،تفسیر مفاد ،طراحی نظام اجراییِ شیوهنامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد
آییننامه و شیوهنامه ،بر عهدۀ معاونت آیندهسازان است و الزم است در هر سال،گزارشی از اجرای
شیوهنامه را تهیه و ارائهکند.
تبصره :معاون آیندهسازان مجاز است در طول زمان اجرای شیوهنامه ،مصادیق دیگر فعالیتهای
نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول  1اعمال کند تا درصورت نهایی شدن،
بهطور دائمی در شیوهنامه لحاظ شود.
مادّۀ  :6تصویب و اجرا
این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه ،شش مادّه و ده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان
رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب الزم است.

جدول  :1فعاليتهاينخبگانيِدانشآموختگانبرايتسهيالتادامةتحصيلدردورةدكتري(جايزةشهيذاحذي)
فؼال٘تّإ ًخثگاًٖ
كارضٌاسٖ

ترگسٗذٓ آزهَىّإ

كارضٌاسٖ ارضذ

ٍرٍد تِ داًطگاُ

تا صفر
)رتثِ *110 - (10

ٍزارت ػلَم  /تْذاضت

ٍرٍد تذٍى آزهَى داًطجَٗاى هوتاز
(استؼذادّإ درخطاى)

فؼال٘تّإ آهَزضٖ

)رتثِ (201-

ٍزارت ػلَم  /تْذاضت

(فقط ٗك آزهَى)

(فقط ٗك آزهَى)

حذاكثر اهت٘از

كارضٌاسٖ ارضذ

)تاصفر(
هؼادل رتثِ ( 5تذٍى گراٗص) آزهَى ٍرٍد تِ داًطگاُ در هقطغ
كارضٌاسٖ ارضذ

تَض٘حات
-

-

-

ه٘اًگ٘ي كل دٍرٓ كارضٌاسٖ

 - 17( *100ه٘اًگ٘ي كل)

تا احتساب ضرٗة ّنترازسازٕ هؼذل

ه٘اًگ٘ي كل دٍرٓ كارضٌاسٖ ارضذ

 - 17/5( *100ه٘اًگ٘ي كل)

تا احتساب ضرٗة ّنترازسازٕ هؼذل

ه٘اًگ٘ي كل دٍرٓ دكترٕ حرفِإ

 - 17/5( *100ه٘اًگ٘ي كل)

تا احتساب ضرٗة ّنترازسازٕ هؼذل

هقالِّإ هٌتطر ضذُ در ًطرِّٗإ تا ًواٗٔ هؼتثر ت٘يالوللٖ

تا  50اهت٘از (ّر هقالِ)

هقالِّإ هٌتطر ضذُ در ًطرِّٗإ ػلوٖ  -پژٍّطٖ

تا  30اهت٘از(ّر هقالِ)

صرفاً اهت٘از هقالِّإ پٌج سال اخ٘ر داًصآهَختگاى كارضٌاسٖارضذ ٍ
هرتثط تا رضتٔ داًصآهَختِ (تا هطاركت استاد راٌّوا) تراساس ضراٗة
آٗ٘يًاهٔ ارتقا هحاسثِ هٖضَد .هقالِّإ ت٘ي الوللٖ تاٗذ در فْرست
 Q2 ٍ Q1از ًواٗٔ  SJRحضَر داضتِ تاضٌذ .حذاكثر اهت٘از حاصل از

هقالِّإ هٌتطر ضذُ در ّواٗصّإ ػلوٖ هؼتثر(داخلٖ ٍ
ت٘يالوللٖ)

تا  10اهت٘از (ّر هقالٔ كاهل)

هقاالت ّواٗصّا  50اهت٘از است.

اهت٘از طرحّإ سِ سال اخ٘ر داًصآهَختگاى كارضٌاسٖ ارضذ تر

فؼال٘تّإ پژٍّطٖ
ّوكارٕ در اجرإ طرحّإ پژٍّطٖ هصَّب هؤسسِ

تا  50اهت٘از(تِ ازإ ّر طرح)

ًگارش  /ترجؤ كتاب كاهل ػلوٖ

تا  100اهت٘از (تِ ازإ ّر كتاب)

ًگارش  /ترجؤ فصل كتاب ػلوٖ

تا  15اهت٘از (تِ ازإ ّر فصل)

اساس هثلغ ،هذت زهاى اجرإ ٍ تؼذاد ًفرات طرح هحاسثِ هٖضَد.
حذاكثر اهت٘از حاصل از ّوكارٕ در اجرإ طرح پژٍّطٖ  100اهت٘از است.
كتاب تاٗذ غ٘ركوك درسٖ ،هرتثط تا تخصص هتقاضٖ ،در دٍرٓ
داًصآهَختگٖ ٍ تَسط ًاضر ػلوٖ /داًطگاّٖ هٌتطر ضذُ تاضذ.
كتابّإ هٌتطر ضذُ در دٍرٓ داًطجَٖٗ تاٗذ تا هطاركت استاد راٌّوا
تاضذ .اهت٘از تا تَجِ تِ هحتَإ كتاب ٍ اػتثار ًاضر ٍ تراساس ضراٗة
آٗ٘يًاهٔ ارتقا ٍ ًظر كارگرٍُ هحاسثِ هٖضَد (حذاكثر  200اهت٘از)

اختراع سطح 1

تا  200اهت٘از

اختراع سطح 2

تا  150اهت٘از

ترحسة ه٘ساى هطاركت

اختراع سطح 3

تا  70اهت٘از

فؼال٘تّإ فرٌّگٖ ٍ

هستؼذ ترتر ادتٌّٖ ،رٕ ٍ قرآًٖ

تا  100اهت٘از

-

اجتواػٖ

سرآهذ ادتٌّٖ ،رٕ ٍ قرآًٖ

تا  150اهت٘از

-

آزهَىّإ ػلَم

ترگسٗذٓ آزهَىّإ جاهغ پسضكٖ  ،دًذاىپسضكٖ  ،دارٍسازٕ ٍ

پسضكٖ

پ٘صكارٍرزٕ پسضكٖ
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-

فؼال٘تّإ فٌّاٍراًِ

اختراعّإ ترگسٗذُ

1

ادامة جدول 1
حذاكثر امتٕاز

تًضٕحات

فعالٕتَاْ وخبگاوٓ
ايل

تا  230امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

ديم

تا  200امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

سًم

تا  150امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

ايل

تا  100امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

ديم

تا  80امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

سًم

تا  60امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

رتبٍ ايل

تا  180امتٕاز

رتبٍ ديم

تا  150امتٕاز

رتبٍ سًم

تا 110امتٕاز

رتبٍ ايل

تا  100امتٕاز

رتبٍ ديم

تا  80امتٕاز

رتبٍ سًم

تا  60امتٕاز

رتبٍ ايل

تا 200ا متٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

رتبٍ ديم

تا  150امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

رتبٍ سًم

تا  100امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

محقق جًان

تا  100امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

محقق داوشجً

تا  80امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

بٕهالمللٓ
خًارزمٓ
داوشجًٔٓ

بسرگسال
جشىًارِ مًرد تإٔٔذ

فارابٓ
جًان

محقق برگسٔذٌ
رازْ

سأر جشىًارٌَا ي مسابقٍَا

يزارت علًم

ٔٓ
جً
وش
دا
يزارت بُذاشت
المپٕاد علمٓ
جُاوٓ

شآم
داو
زْ
ً
ملٓ

مسابقّ رٔاضٓ داوشجًٔٓ كشًر

صرفاً بخشَاْ رقابتٓ جشىًارِ فارابٓ ي بر
حسب مٕسان مشاركت

براساس مقررات بىٕاد ي امتٕازَاْ ابالغ شذٌ
ايل

تا  120امتٕاز

-

ديم

تا  100امتٕاز

-

سًم

تا  80امتٕاز

-

ايل

تا  120امتٕاز

ديم

تا  100امتٕاز

سًم

تا  80امتٕاز

طال

تا  200امتٕاز

-

وقرٌ

تا  150امتٕاز

-

بروس

تا  100امتٕاز

-

طال

تا  80امتٕاز

-

وقرٌ

تا  40امتٕاز

-

بروس

تا  20امتٕاز

-

رتبٍ ايل

تا  100امتٕاز

-

رتبٍ ديم

تا  50امتٕاز

-

رتبٍ سًم

تا  25امتٕاز

-

تا  100امتٕاز

بٍ تشخٕص بىٕاد ملّٓ

سأر فعالٕتَاْ وخبگاوٓ

2

براساس رتبّ اوفرادْ

