
٦از١ه

ه یبا عا
فنّاوربرترِآموختگان دانشمنديبهرهنامۀ شیوه

تخصصیۀنظام وظیفخدمت تسهیالت از 

مقدمه
سـازي بنـد   اجرایـی بـه منظـور   و »دانشـگاهی آموختگـان برتـر   شناسایی و پشـتیبانی از دانـش  «نامۀ آیین4و 3هاي مواد به استناد تبصره

دانشـگاهی و نیـز حمایـت از نهادهـاي     آموختگـان برتـرِ  هاي نوآورانـۀ دانـش  پشتیبانی از فعالیتنامه و با هدف آیین4از مادة 3- الف
.مند شوندوظیفۀ تخصصی بهرهنظام خدمت توانند از تسهیالت نامه میطبق شرایط این شیوه،فنّاوربرترِ آموختگان دانشفنّاورانه، 

تعاریف: 1مادة 
:شودنامه رعایت میر در این شیوهبراي رعایت اختصار تعاریف زی

. منظور بنیاد ملّی نخبگان است:بنیاد. الف
.استبنیادریزي و نظارتمعاونت برنامهرمنظو:ریزيمعاونت برنامه.ب
هـا و مؤسسـات   حمایت از شـرکت «مزایاي قانون مشمولبنیانِدانشهايو مؤسسههامنظور هر یک از شرکت:بنیانشرکت دانش. ج

.است5/8/1389مصوب مجلس شوراي اسالمی در تاریخ » سازي نوآوري و اختراعاتبنیان و تجاريدانش
شناسـایی و  «نامـۀ  یـین آ4از مـادة  3- هاي علمی، موضوع بند الفآموختگان مؤسسهمنظور هر یک از دانش:آموختۀ برتردانش. د

.است13/3/1394مصوب هیئت امناي بنیاد در تاریخ » آموختگان برتر دانشگاهیپشتیبانی از دانش
.استریاست جمهوريها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فنّاوريمنظور امور شرکت:هاامور شرکت. ه

شرایط مشموالن: 2ةماد
هـاي شـرکت در یکـی از  ارشـد یـا دکتـري تخصصـی    کارشناسیکارشناسی،در هریک از مقاطع دانشگاهیۀآموختچنانچه دانش

:شودمند تواند از تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهرهبا شرایط زیر می،باشدبه فعالیت مشغول بنیاندانش
» و فـوق تخصـص  پزشـکی تخصـص بـالینی،  تخصـص «هـاي  دورهو نیـز » ايدکتري حرفه«هاي آموختگان دورهدانش: 1تبصرة 

و » کارشناسـی ارشـد  «آموختگـان دورة  موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب معادل با دانش
.شوندمحسوب می» دکتري تخصصی«دورة 



٦از٢ه

بنیاندانششرکت شرایط .الف
.داراي اظهارنامۀ مالیاتی باشد. 1-الف
.خود را بر اساس اطالعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشدبنیان و خدمات دانشکاالها. 2-الف

.است» هاامور شرکت«، این بندمرجع بررسی و تأیید شرایط : 2تبصرة 

فنّاورآموختۀ برترِشرایط دانش.ب
اي خارج ازکشـور باشـد   آموختۀ مؤسسهچنانچه متقاضی دانش.آموختگی وي نگذشته باشداز سه سال از تاریخ دانشبیش. 1- ب

.یابداین مهلت به شش سال ارتقا می
مـاه  کـم شـش  باشد و بـراي دسـت  مشغول به فعالیت ،بنیانِ مورد نظربه صورت تمام وقت در شرکت دانشدر حال حاضر . 2-ب

.اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد
خـدمت وي در  تا قبل از تاریخ شـروعِ یفه باشد، سابقۀ بیمۀ پرداختی وظچنانچه فرد در حین گذراندن دورة خدمت نظام:3تبصرة 

.شودگرفته مینظر
.باشد15و در دورة تحصیالت تکمیلی بیش از 14وي در دورة کارشناسی بیش از دروسکلّمیانگین. 2- ب
:است1نامه به شرح جدول تسهیالت این شیوهمندي ازامتیاز مورد نیاز براي بهره. 4- ب

حد نصاب امتیازهاي مورد نیاز: 1جدول 
مجموع امتیاز مورد نیازهاي فنّاورانهفعالیتهاي علمیفعالیتآموختگیمقطع دانش

140کمدستامتیاز90کم دستامتیاز25کم دستکارشناسی
180کم دستامتیاز90کم دستامتیاز70کم دستارشدکارشناسی

220کم دستامتیاز90کم دستامتیاز90کم دستدکتري تخصصی

.است2هاي نخبگانیِ مذکور در جدول ، فعالیت1مالك محاسبۀ امتیازهاي جدول:4تبصرة 
ایـن مـاده   کارشناسی بر اساس مفاد ایـن بنـد و بـا تأییـد رئـیس بنیـاد مجازنـد از تسـهیالت         آموختگان دورةدانش:5تبصرة 

.مند شوندبهره
دانشجویان دورة دکتري تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتريِ خود با موفقیت دفـاع کـرده باشـند، نیـز مشـمول      :6تبصرة 

.آموختگانِ دورة دکتري کسب کنندرا مشابه دانش» 4-ب«باید امتیاز بند و شوندنامه میمزایاي این شیوه



٦از٣ه

منـدي از  ، بهـره دیگـر وظیفـۀ تخصصـی و در مقطـع تحصـیلیِ    تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظـام در صورت ادامه :7تبصرة 
.مقطع جدید خواهد بودنامه برايمزایاي این ماده در پایان مقطع بعد، منوط به احراز شرایط این شیوه

فراینـد وارد  را کسـب کـرده باشـد، پرونـدة او در     » 4- ب«امتیـاز بنـد   مجمـوع  حداکثر ده درصد کمتر از ،چنانچه متقاضی:8تبصره 
.بستگی دارد5موضوع مادة گیري نهایی دربارة اعطاي تسهیالت به وي، به نظر اجماع کارگروهشود و تصمیممی

بنیانهاي دانششرکتسهمیۀ : 3ةماد
سـاالنه  میلیارد ریال فروش پنجبه ازاي هر یک تن و در بدو امر تواند می،2مادة »الف«هاي مشمول بند شرکتهر یک از 

یک تـن  ، )بر اساس فهرست بیمه(شاغلِ تمام وقت در شرکت کارشناسیا به ازاي هر ده نفر ) بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی(
.معرفی کند2مادة »ب«را با شرایط مذکور در بند دیگر 
تعیین ) شرکتو بر اساس سال مالیِ(سال براي مدت یکبراي هر شرکت در سال ور فتا سقف ده نسهمیۀ مذکور : هتبصر

.شود و صرفاً براي همان سال قابل استفاده استمی

تسهیالت: 4مادة 
اجـراي طرحـی پژوهشـی،    « و » دورة آموزش نظـامی « بر وظیفۀ خود را، مشتملمشموالن این جایزه با معرفی بنیاد، دورة خدمت نظام

.کنندپایان خدمت دریافت میطی وکارت، »آنفنّاورانه، فرهنگی یا مشابه
.شودمسلح تعیین میهاي این بند بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهاياجراي طرحو مکانموضوع:1تبصرة 
تـراز اسـت کـه    وظیفۀ سایر مشـموالن هـم  وظیفۀ تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظامزمان دورة خدمت نظام:2تبصرة 

.شودبراساس مدت زمان اجراي طرح تعیین می
.پذیردمیوظیفۀ تخصصی، مطابق مقررات ستادکلّ نیروهاي مسلح صورت پرداخت حقوق دورة نظام:3تبصرة 

فرایند اجرا: 5مادة 
: فرایند اجراي این جایزه به شرح زیر است

نامـه، افـراد متقاضـی    این شیوهمفادها و مطابق امور شرکتیافته از سويبنیان بر اساس سهمیۀ تخصیصدانششرکت. الف
.کندها معرفی میرا به امور شرکت

.کندبارگذاري می) http://soraya.bmn.ir:نشانیبه(اطالعاتی بنیاد فرد متقاضی، اطالعات خود را در سامانۀ . ب
هـا،  کـارگروهی متشـکل از رئـیس امـور شـرکت     آزمایی اطالعات به کمک بنیادهـاي نخبگـان اسـتانی،    پس از راستی. ج

محاسـبۀ  ارزیـابی و  ازبعـد ،ریـزي برنامـه ریزي و تواناسازي مستعدان و یکی از کارشناسان معاونتمدیرکلّ دفتر برنامه
.کندبرگزیدگان نهایی را تعیین میامتیاز متقاضیان،
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مشموالن را به ستاد کلّ نیروهاي بنیاد، برگزیدگاناز سوي»آموختۀ برتردانشاطالعات فردي «تکمیل کاربرگ پس از . د
.کندمسلّح معرفی می

چنانچـه در هـر مرحلـه از بررسـی مشـخص شـود       فرض بنیاد، صحت اطالعات بارگذاري شده در سامانه است و:1تبصرة 
شود و عـدم صـداقت وي   کرده است، از تمامی تسهیالت بنیاد محروم میمتقاضی اطالعاتی را خالف واقع اظهار

.شودبه لحاظ حقوقی پیگیري میموضوعربط اعالم وهاي ذيبه دستگاه
هـاي نخبگـانی خـود صـرفاً     اسـت بـا ارتقـاي فعالیـت    چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز:2تبصرة 

.، درخواست خود را در سامانه بارگذاري کند)آموختگیو در محدودة دورة مجاز پس از دانش(بار دیگر یک
ها، بررسـی پرونـدة متقاضـیان،    شود و وظیفۀ دریافت درخواستها تشکیل میدبیرخانۀ کارگروه در امور شرکت:3تبصرة 

.نامه را بر عهده دارداي از اجري شیوهجلسه و تدوین گزارش دورهتنظیم صورتهاي کارگروه،جلسهتشکیل 

تفسیر مفاد و نظارت: 6مادة 
نامـه، بـر   و شـیوه نامـه  نامه و نظارت بر اجراي صحیح مفاد آیینشیوهشرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ

.و ارائه کندنامه را تهیه است و الزم است در هر سال،گزارشی از اجراي شیوهریزي عهدة معاونت برنامه
و تغییر امتیاز مصادیق نامه، مصادیق دیگر فعالیت نخبگانیریزي مجاز است در طول زمان اجراي شیوهمعاون برنامه:تبصره

.نامه لحاظ شودطور دائمی در شیوهاعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به2را شناسایی و در جدول موجود

تصویب و اجرا: 7مادة
رسـید و از تـاریخ   تبصـره بـه تصـویب رئـیس بنیـاد ملّـی نخبگـان        شـانزده نامه مشتمل بر یک مقدمـه، هفـت مـاده و    این شیوه

مصـوب (» فنّاور از تسـهیالت خـدمت نظـام وظیفـۀ تخصصـی     برتر آموختگانِمندي دانشنامۀ بهرهشیوه«جایگزین 1/9/1394
شود و اجراي آن از تاریخ تصویب براي مدت یـک سـال الزامـی اسـت و     می) 20/3/1394رئیس بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 

.شودنامه اعمال میپس از آن اصالحات الزم در شیوه



رتبۀ کمتر از 1000وزارت علوم / بهداشت
رتبۀ کمتر از 300دانشگاه آزاد اسالمی

وزارت علوم / بهداشت
دانشگاه آزاد اسالمی

-کارشناسی ارشد

جزء دانشگاه هاي برتر کشور به تشخیص بنیاد
با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

جزء دانشگاه هاي برتر کشور به تشخیص بنیاد
با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

جزء دانشگاه هاي برتر کشور به تشخیص بنیاد
با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

جزء دانشگاه هاي برتر کشور به تشخیص بنیاد

با احتساب ضریب هم ترازسازي معدل

-

طرح هاي سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی ارشد  و دانشجویان دکتري و پنج سال اخیر دانش آموختگان 
دکتري  براساس ضرایب آیین نامۀ ارتقا لحاظ می شود

-
-اول
-دوم

-سوم

-اول
-دوم
-سوم

حائزان رتبۀ اول تا پنجمپزشکی
حائزان رتبۀ اول تا سومدندان پزشکی

حائزان رتبۀ اول تا سومداروسازي

جدول 2: فعالیت هاي نخبگانی براي تسهیالت نظام وظیفۀ تخصصی(دانش آموختگان 
برترِ فنّاور)

فعالیت هاي آموزشی

برگزیدة آزمون هاي جامع پزشکی ، 
دندان پزشکی ، داروسازي و 

پیش کارورزي پزشکی

فعالیت هاي پژوهشی

همکاري در اجراي طرح هاي پژوهشی مصوب مؤسسه

مقاله هاي منتشر شده در نشریه هاي علمی - پژوهشی
مقاله هاي منتشر شده در همایش هاي علمی معتبر

میانگین کل دورة دکتري تخصصی

دانشجوي نمونۀ کشوري
مقاله هاي منتشر شده در نشریه هاي با نمایۀ معتبر بین المللی

میانگین کل دورة کارشناسی

(بدون گرایش) رتبۀ کمتر از 30

میانگین کل دورة دکتري حرفه اي

توضیحات

برگزیدة آزمون هاي 
ورود به دانشگاه

کارشناسی
(فقط یک آزمون)
کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)

فعالیت هاي نخبگانی

فعالیت هاي علمی

دانشگاه محل تحصیل در دورة دکتري تخصصی

دانشگاه محل تحصیل در دورة کارشناسی

دانشگاه محل تحصیل در دورة کارشناسی ارشد

استعدادهاي درخشان) ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (

میانگین کل دورة کارشناسی ارشد
دانشگاه محل تحصیل در دورة دکتري حرفه اي

اخذ جایزه هاي تحصیلی بنیاد

مقاله هاي سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتري و پنج سال اخیر دانش آموختگان 
دکتري  براساس ضرایب آیین نامۀ ارتقا لحاظ می شود.

آزمون هاي علوم 
پزشکی

برگزیدة آزمون پذیرش دستیار 
پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازي

آزمون دانش نامۀ تخصصی

المپیاد علمی

جویی
دانش

وزارت علوم
-اول
-دوم
-سوم
اول
دوم
سوم

فعالیت هاي علمی

براساس رتبۀ انفرادي

آموزي
دانش 

جهانی

المپیاد علمی

جویی
دانش

وزارت علوم

وزارت بهداشت

-طال
-نقره
-برنز
-طال
-نقره
-برنز

فعالیت هاي علمی

آموزي
دانش 

جهانی

ملی

المپیاد علمی

6 5از ه



اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم

رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم

فعالیت هاي نخبگانی

اختراع هاي برگزیده
اختراع سطح 1
اختراع سطح 2
اختراع سطح 3

سردبیر نشریه    هاي علمی

شرکت دانش بنیان

فعالیت هاي 
فرهنگی و 
اجتماعی

شرکت دانش بنیان (محل کار)

فعالیت تمام وقت در شرکت دانش بنیان

المپیاد مهارت

بین المللی

ملی

برگزیدة جشنواره هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت هاي قرآنی

عضویت در انجمن هاي علمی/ فرهنگی دانشجویی

عضویت در انجمن هاي علمی تخصصی

عضویت در هیئت مدیرة انجمن هاي علمی

عضویت در هیئت تحریریۀ نشریه هاي علمی

فعالیت هاي 
فنّاورانه

عضویت در هیئت مدیرة شرکت دانش بنیان

عضو هیئت مؤسس شرکت دانش بنیان

جشنوارة مورد تأیید

خوارزمی

بین المللی

دانشجویی

فارابی

بزرگسال

جوان

رازي
محقق برگزیده

محقق جوان
محقق دانشجو

براساس نوع سمت سازمانی و تاریخ شروع به 
فعالیت در این سمت

سایر جشنواره ها

مدیرعامل شرکت دانش بنیان

سمت سازمانی در شرکت

نقش فرد 
در شرکت

-
درصد مشارکت دست کم 45
درصد مشارکت دست کم 45
درصد مشارکت دست کم 45
درصد مشارکت دست کم 45
درصد مشارکت دست کم 45
درصد مشارکت دست کم 45

صرفاً بخش هاي رقابتی جشنواره

درصد مشارکت دست کم 45
براساس میزان فروش

ماه و همچنان عضو باشد حداقل 6

ماه و همچنان مدیرعامل باشد حداقل 6

اولین دورة تشکیل شرکت عضو باشد

نشریه هاي پژوهشی، ترویجی، دانشجویی داراي 
مجوز از دستگاه هاي ذي ربط

ادامۀ جدول 2

براساس آیین نامه هاي مرتبط در بنیاد

انجمن هاي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط

انجمن هاي داراي مجوز از دستگاه هاي ذي ربط

-
-
-
-
-

-
-
-

توضیحات

درصد مشارکت دست کم 45
درصد مشارکت دست کم 45

حسب مقررات بنیاد

-

-
-

نشریه هاي پژوهشی، ترویجی، دانشجویی داراي 
مجوز از دستگاه هاي ذي ربط

6 6از ه


