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 مقدمه:

انشمندان و دشمسی با هدف کمک به اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی  ۱۳۴۲البرز در سال  بنیاد فرهنگی

ز طریق اد ایرانی، آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداپژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش

و وقف گردیده که  ، مرحوم حسینعلی البرز تأسیسسیرتبه همت مردی خیراندیش و نیک «رزجایزه بنیاد الب» اعطای

ن مهم در داده و ای ، چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرارقرنیمنطی بیش از 

محقق شده  وریعلوم، تحقیقات و فنااز جمله وزارت  ربطذیهای ملی با همکاری مراجع های اخیر در قالب همایشسال

 .است

 مقررات عمومی:

 قدام قابت اتوانند نسبت به تهیه و ارسال مدارک جهت شرکت در این رتنها دانشجویان شاغل به تحصیل می

 نمایند.

 انتخاب شده نباید قبالً این جایزه را دریافت کرده باشند. دانشجویان 

 و  ات نامعتبرو راهنماهای مرتبط، از بارگذاری اطالع نامهیوهششود متقاضیان، با مطالعه دقیق قویاً تأکید می

 نامربوط در سایت خودداری نمایند.

 ع ف واقدر صورتی که در هر مرحله از بررسی مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطالعاتی نامعتبر و خال

 ربطذیع مراج هببارگذاری کرده است، عالوه بر محرومیت دائم از تسهیالت جایزه البرز، عدم صداقت وی نیز 

 شود و حق پیگیری موضوع به صورت حقوقی برای بنیاد فرهنگی البرز محفوظ خواهد بود. اعالم می

 ی انب متقاضه از جالزم به ذکر است که تمهیداتی به جهت ارزیابی اثباتِ انتسابِ اثر و صحت مدارک ارائه شد

انه است، دبیرخ یدتائهای مورد ا دیگر آزمونبرای دبیرخانه جایزه البرز که از جمله ارسال فیلم، عکس و ی

به  رک ارائه شدهکننده و یا عدم صحت مداشده است. در هر مرحله که عدم انتساب اثر به شرکت بینییشپ

 های آتی را نیز نخواهد داشت.اثبات رسد، کلیه آثار فرد متخلف حذف شده و اجازه شرکت در جایزه

 نه جایزه دبیرخا بینی نشده به عهدهخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیشتفسیر و رفع ابهام از مقررات و ا

 باشد.البرز می



 
 

۳ 

 مستندات آموزشی و پژوهشی بخش 

  داوطلبان جایزه شرایط: 1ماده 

 شرط معدل -1-1

 ۱۷ راارشد و دکتو کارشناسی ۱۶کارشناسی مقطع  برایحداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت 

 .باشدمی

 در حال تحصیل مالک است. مقطعآخرین  :جهتو

دست هکل را ب نامه باید حدنصاب معدلارشد و دکترا بدون احتساب نمره پایاندانشجویان مقطع کارشناسی :1تبصره 

 آورند.

دل ائز شرط معبهبود امتیاز داوطلب ح تنها برایاز سایت سازمان سنجش  استخراج گردیده معدل همترازی :2تبصره 

 .گرددمیاعمال 
 های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتریدر دوره نامهپایانتصویر نمره مدارک الزم: *

 نداشتن سابقه سنواتی -1-2

 است. یمسالن نه یدکتر و نیمسال چهارکارشناسی ارشد  ،نیمسال هشت دانشجویان کارشناسی سقف سنوات مجاز برای

 در حال تحصیل مالک است. مقطعآخرین  :جهتو

 .شوددر سنوات تحصیلی او حساب نمی أیید دانشگاه مربوطههای حذف شده دانشجو در صورت تترم :1تبصره 
وقت یا دانشنامه متصویر مدرک  -۲ ریزنمراتصویر کارنامه تحصیلی تمام مقاطع تحصیلی به همراه ت -۱مدارک الزم: *

 بودن( التحصیلفارغتمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی )و یا تصویر گواهی معتبر از معاونت دانشجویی دانشگاه دال بر 

 سوءسابقهنداشتن  -1-3

کان شرکت در مقطع مربوطه ام ربطذیدانشجویان دارای سابقه محکومیت قطعی از شورای انضباطی و یا مراجع قانونی  

 .ندرا نداررقابت در این 

 هاز: نحوه محاسبه امتیا2ماده 

 درمجموع) خشهر بامتیاز برای  ۱00در بخش مستندات آموزشی و پژوهشی با سقف  کلیه امتیازهای دانشجویان -2-1

ر گرفته شده مطابق با مقطع تحصیلی و منطبق با حدود در نظ امتیاز( ۲00هر دو بخش مستندات آموزشی و پژوهشی 

ل آموزشی و پژوهشی حداقمستندات بخش  بایست دردانشجویان میشود که درنهایت وزن دهی می ۱در جدول 

 .اخذ نمایندامتیاز  ۱00را با سقف  امتیازات جدول

ده برای مجموع شامتیاز در نظرگرفته  ۱00امتیاز از سقف  ۶0حداقل امتیاز در نظرگرفته شده در این بخش :1تبصره 

  باشد.( میشدهکسبامتیازات بخش مستندات آموزشی و پژوهشی )بعد از اعمال وزن هر بخش در مجموع امتیازات 



 
 

۴ 

 آموختهدانشدرصد سهم امتیازات آموزشی و پژوهشی در امتیاز کلی ( ۱جدول 

 پژوهشیسهم امتیاز  آموزشیسهم امتیاز  مقطع تحصیلی

 %۱5 %85 کارشناسی

 %۳0 %۷0 ارشدکارشناسی

 %۷0 %۳0 دکتری

 باشد.های پژوهشی الزامی میارائه مستندات معتبر برای کلیه فعالیت -2-2

های به دوره هایی که مربوطفعالیتآخر انجام شده باشد و های پژوهشی باید در دوره تحصیلی کلیه فعالیت -2-3

 مورد قبول نخواهد بود. ،تحصیلی قبل بوده ولی در دوره بعد به چاپ رسیده باشند

 : نحوه محاسبه امتیاز آموزشی3ماده 

 باشد:می ۲ های آموزشی مطابق جدولامتیازسهم 

 های آموزشی برای مقاطع مختلفامتیاز( سهم ۲جدول 

 امتیازسقف  فعالیت آموزشی مقطع

 کارشناسی

 ۷5 معدل کل

 ۱0 * رتبه

 ۱5 المپیاد علمی دانشجویی

 کارشناسی ارشد

 ۷5 معدل کل

 ۱0 * رتبه

 ۱5 المپیاد علمی دانشجویی

 دکتری

 ۷5 معدل کل

 ۱0 نمره آزمون زبان

بدون آزمون از طریق  پذیریش

 های درخشاناستعداد
۱5 

)تعداد  امتیاز 8ورودی رشته و همدر بین هم ۲، رتبه نفر( 5)تعداد ورودی تا  امتیاز ۱0ورودی رشته و همدر بین هم ۱رتبه  *

 نفر( ۱0یشتر از )تعداد ورودی ب امتیاز 5ورودی رشته و همدرصد برتر هم ۱5و بیشتر تا جزو  ۳تبه ر، نفر( 9تا  ۶ورودی 
 )نهاد مسئول در دانشگاه(  درخشان دانشگاههای رائه گواهی معتبر از مرکز استعدادا -۱مدارک الزم: *
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 شود.انجام می ۳ برای دانشجویان مقطع دکتری محاسبه امتیاز آزمون زبان مطابق جدول

 نحوه محاسبه امتیاز آزمون زبان( ۳جدول 

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
(Equivalent) 

TOEFL 
(IBT) 

TOEFL 
(Computer) 

TOEFL PAPER 
(TOLIMO) 

 حداکثر امتیاز

۱00-90 0/9-۷ ۱۲0-9۶ ۳00-۲50 ۶80-۶00 ۱0 

89-85 9/۶-5/۶ 95-8۶ ۲۴9-۲۳۲ 599-5۷5 8 

8۴-80 ۴/۶-۶ 85-۷۶ ۲۳۱-۲۱۳ 5۷۴-550 ۶ 

۷9-۷5 9/5-5/5 ۷5-۶۶ ۲۱۲-۱9۶ 5۴9-5۲5 5 

۷۴-۷0 ۴/5-5 ۶5-5۶ ۱95-۱۷۳ 5۲۴-500 ۴ 

۶9-۶5 9/۴-5/۴ 55-۴۶ ۱۷۲-۱5۲ ۴99-۴۷5 ۳ 

۶۴-۶0 ۴/۴-۴ ۴5-۳۶ ۱5۱-۱۳۳ ۴۷۴-۴50 ۲ 

59-50 9/۳-5/۳ ۳5-۲9 ۱۳۲-۱۱۳ ۴۴9-۴۲5 ۱ 

  شود.ها به صورت ویژه در کمیته ارزیابی بررسی میمدارک سایر زبان تبصره:
 وزارت علوم و مراجع ذیصالح تائیدتصویر مدرک زبان مورد مدارک الزم: *

 نحوه محاسبه امتیاز معدل:

 مقطع کارشناسی: -3-1

 ۱0:    ۲0تا  ۱۶ کل معدل +
۱۶− کل معدل

۴ 
 × ۶5 =   امتیاز

 مقطع کارشناسی ارشد: -3-2

  ۱0 :    ۲0تا  ۱۷معدل کل +
۱۷− کل معدل

۳ 
 × ۶5 =   امتیاز

 مقطع دکتری: -3-3

  ۱0:    ۲0تا  ۱۷معدل کل +
۱۷− کل معدل

۳ 
 × ۶5 =   امتیاز

در  رط معدلشحائز سازمان سنجش به جهت بهبود امتیاز داوطلب سایت از  استخراج گردیدهمعدل همترازی  :1تبصره 

 خواهد شد.اعمال  این بخش

 باشد.می ۲جدول  بر اساسبرای داوطلبان، در نظرگرفته شده معدل  سقف امتیازدر این بخش  :2تبصره 
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 :علمی دانشجویی المپیاد -4-3

 ۴ل طبق جدوشود، اعالم می هرسالها در سایت سازمان سنجش برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی که اسامی آنبه 

 .گیردامتیاز تعلق می

 ( امتیاز مربوط به برگزیدگان المپیادهای علمی۴جدول 

 امتیاز کشوری رتبه مقطع

 کارشناسی

۱-۳ ۱5 

۴-۶ ۱0 

۶-۱0 5 

 کارشناسی ارشد

۱-۳ ۱5 

۴-۶ ۱0 

۶-۱0 5 
 تصویر گواهی از سایت سازمان سنجشمدارک الزم: *

 پذیرش بدون آزمون از طریق استعدادهای درخشان دانشگاه در مقطع دکتری -5 -3

های کشور شگاهپذیرش بدون آزمون از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه در مقطع دکتری، براساس تراز دان 

 خواهد شد. امتیازدهی 5مطابق با جدول 

درخشان در مقطع دکتریامتیاز پذیرش بدون آزمون از طریق استعدادهای ( 5 جدول  

 مقطع دکتری دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی ردیف

 ۱5 (۱)های تراز یکدانشگاه ۱

 ۱0 (۲)های تراز دودانشگاه ۲

 ۷ (۳)های تراز سهدانشگاه ۳

 5 (۴)رهای تراز چهادانشگاه ۴

امیرکبیر،  هشتی، شیراز، صنعتیبطوسی، شهید  نصیرالدینخواجههای دسته یک: اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، دانشگاه (۱) 

 صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد و علوم پزشکی تبریز

 هاهای دولتی مراکز استانهای دسته دو: سایر دانشگاهدانشگاه (۲)

راکز م غیرانتفاعیها، مؤسسات آزاد مراکز استان هایهای دولتی، دانشگاههای دسته سه: سایر دانشگاهدانشگاه (۳)

 های پیام نورهای دانشگاهی و دانشگاهها،پردیساستان

 غیرانتفاعیهای آزاد و سایر مؤسسات های دسته چهار: سایر دانشگاهدانشگاه (۴)

 )نهاد مسئول در دانشگاه(  های درخشان دانشگاهارائه گواهی معتبر از مرکز استعداد -۱مدارک الزم: *
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 نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی: 4ماده 

ا یا استاد راهنم تائیدرم ف. )ارائه صیلی دانشجو باشدتح مقطع و رشته با مرتبط باید پژوهشی هایفعالیت کلیه :1تبصره  

 مشاور در این بخش الزامی است(

 الزامی است.ذکر نام استاد راهنما یا مشاور  ،هادر مقاالت چاپ شده و کنفرانس :2تبصره 

ده شه انجام دانشگاراهنما یا مشاور های پژوهشی دانشجویی که به صورت مشترک با اساتید کلیه فعالیت :3تبصره 

 .شودامتیاز داده میو بدون احتساب اساتید لحاظ گردیده 

 ور و ارائهگواهی حض دانشگاه باشند. یمعاونت پژوهش تائیدمورد  دیبا یالمللنیو ب یداخل یهاشیهما :4تبصره 

 سهکثر حدا وعدر مجم و گیردخارجی الزامی بوده و در صورت عدم ارائه آن امتیازی تعلق نمیداخلی و های کنفرانس

 شد. پذیرفته خواهد هاکنفرانس مقاله از

 پژوهشیهر بخش از امتیازات  سقف( ۶جدول 

 امتیاز نوع فعالیت ردیف

هاهمایشمقاالت چاپ شده در مجالت و  ۱  ۶5 

یا ترجمه کتاب تألیف ۲  ۲0 

ها و مسابقات معتبرکسب رتبه در جشنواره ۳  ۱5 

 :ترجمه و گردآوری کتاب ،یفتأل، مقاالت -4-1

ژوهش هر مقطع امتیاز پ ۲0 کتاب یترجمه و گردآورو  امتیاز ۶5 هاشیچاپ شده در مجالت و هماسهم امتیاز مقاالت 

 9جدول  یبراضبا  ، پس از حذف نام اساتید راهنما و مشاور، مطابقدر مقاالت در محاسبه امتیاز دانشجو خواهد بود.

 محاسبه خواهد شد.

چاپ شده  المللیبینل کتاب شده باشند و به هر فص یداور المللیبینمراجع  ایدر دانشگاه  دیترجمه با ای تألیفیکتب 

 .شودیداده م ازیامت Q2مقاله  کیحداکثر معادل  زین یمعاونت پژوهش تائیددر انتشارات معتبر مورد 

 یا ترجمه کتاب تألیفامتیاز سهم  (۷جدول 

کنندهبررسیمرجع  نوع فعالیت ردیف کننده تائیدمرجع   امتیاز سقف   

کتاب مرتبط با رشته تحصیلی تألیف 1 پژوهشی معاونت دانشکده متقاضی   ۱۲ 

تحصیلی رشته با مرتبط ترجمه کتاب 2 پژوهشی معاونت دانشکده متقاضی   ۶ 

 .گرددمحاسبه می 8 طبق جدولها مقاالت مجالت و کنفرانس امتیاز

 باشد.می به انتخاب دانشجو مقاله 5تعداد مقاالت دریافتی  سقف :1تبصره 
 تألیف یک فصل کتاب وهای تألیفی، ترجمه تصویر صفحه اول شناسنامه و فهرست کتاب مدارک الزم:*
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 ها( محاسبه امتیازات مقاالت چاپ شده در مجالت و همایش8جدول 

 مالحظات
سهم حداکثر 

 امتیاز
 نوع مجله

 Scienceو  Natureمجالت  ۲۴ باشد.امتیاز این مقاالت استثناء می

س برتر در هر حوزه موضوعی که بر اسا  ٪۱مقاالت چاپ شده در مجالت 

 شود.منتشر می  JCRبندی دسته
برتر %۱مقاالت در مجالت  ۱۲  

ساس برتر در هر حوزه موضوعی که بر ا %۱0مقاالت چاپ شده در مجالت 

 شود.منتشر می  JCRبندی دسته
برتر %۱0مقاالت در مجالت  ۱0  

 بر اساس سایت
Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago 

۶ ISI + Q1 

 بر اساس سایت
Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago 

5 ISI + Q2 

IF 1 ۴ 
سایر مقاالت   ISI 

IF < 1 ۳ 

۲فارسی =  مجالت علمی پژوهشی معتبر که در وزارتین نمایه شده باشد.  

۳انگلیسی =   
ISC, JCR 

 شده باشد. نمایه  SCOPUSمجالت علمی پژوهشی معتبر وزارتین که در 

های ها در حوزهبراساس عناوین پیشنهاد شده از طرف دانشکده یا گروه

 معاونت پژوهشی دانشگاه تائیدمعماری، هنر و علوم انسانی و 
۳ 

  ISCمجالت معتبر علمی پژوهشی غیر 

 (های خاصدر زمینه)

 مقاالت کامل داوری شده
 

۲ 

 

 سایر مجالت معتبر علمی 

همایش ملی و  المللیبینهای همایش  

 خالصه مقاالت

 
۱ 

همایش  المللیبینهای معتبر همایش

 معتبر ملی 

اینترنتی  تصویر صفحات -۲های علمی ول مقاالت چاپ شده در نشریات و همایشاتصویر صفحه  -۱ مدارک الزم: *

در سامانه  و رتبه نشریه (Q3تا  Q1نشریه ) JCRرتبه  ،(ISC , Scopus , (ISI)WOS)نشان دهنده نمایه نشریه 

ساس متقاضی بر ا h-indexصویر صفحه اینترنتی نشانگر ت -۳نشریات علمی وزارت عتف برای تمام مقاالت  بندیرتبه

Scopus , WOS  یاMendelely 
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 تعیین سهم هر یک از همکاران از امتیازات پژوهشی (9جدول 

 تعداد همکاران
 امتیاز مربوطسهم هر یک از همکاران از 

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

۱ ۱00% -------  

۲ 90% ۶0% ۱50% 

۳ 80% 50% ۱80% 

۴ ۷0% ۴0% ۱90% 

5 ۶0% ۳0% ۱80% 

 %۱۷5 ≤ %۲5 %50 و باالتر ۶

 المللیبینداخلی و  ها و مسابقات معتبرکسب رتبه در جشنواره -4-2

با  مطابق خبگانبنیاد ملی ن تائیدمورد  المللیبینو  یمعتبر داخلها و مسابقات به هرمورد گواهی کسب رتبه در جشنواره

 امتیاز تعلق خواهد گرفت: ۱5تا سقف  ۱0 جدول

 ها و مسابقات معتبرامتیازات در جشنواره محاسبه( نحوه ۱0جدول 

ها و مسابقات معتبرعنوان جشنواره ردیف  
امتیازسقف   

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

۱ 
 جشنواره خوارزمی )بخش دانشجویی( و

 سمت رقابتی(ق -)بخش جوان جشنواره فارابی
۱5 ۱۲ ۱0 

۲ 

 کشوری جشنواره دانشجوی نمونه

 جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی،

 جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی،

 ،جشنواره سلمان فارسی )نیروهای مسلح(

 جشنواره عالمه حلی،

 ،مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

 کتاب سال دانشجویی و کتاب سال جمهوری اسالمی

۱۲ ۱0 8 

۳ 

 ،روبوکاپ آزاد ایران )بخش دانشجویی( المللیبینمسابقات 

 مسابقات ملی فناوری نانو )دانشجویی(

 جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی کوهساران،

 های برتر،جشنواره ملی ایده

 ،ACM یسینوبرنامهمسابقات 

 ،ای اختراعات رویشجشنواره منطقه

 ،هاجشنواره بورس ایده

 و احمدی روشن ره نشانات مسابق

۱0 8 ۷ 

 گواهی رسمی کسب رتبه در جشنواره علمی از دبیرخانه جشنواره تصویرمدارک الزم: *



 
 

۱0 

 نحوه محاسبه مجموع امتیاز مستندات آموزشی و پژوهشی

خش مستندات در ضرایب  هر بخش ضرب شده و مجموع امتیاز ب ۱امتیازات بخش آموزشی و پژوهشی با توجه به جدول 

 آید:امتیاز به دست می ۱00آموزشی و پژوهش با سقف 

 مقطع کارشناسی 

 موزشی و پژوهشیاز بخش مستندات آ شدهکسب یازامتامتیاز بخش آموزشی( = مجموع  ×85%امتیاز بخش پژوهشی( + ) ×۱5%)

 مقطع کارشناسی ارشد 

 موزشی و پژوهشیاز بخش مستندات آ شدهکسب یازامتامتیاز بخش آموزشی( = مجموع  ×0۷%امتیاز بخش پژوهشی( + ) ×0۳%)

 مقطع دکتری 

 موزشی و پژوهشیاز بخش مستندات آ شدهکسبامتیاز بخش آموزش( = مجموع امتیاز  ×%۳0امتیاز بخش پژوهشی( + ) × %۷0)

 بخش نوآوری و فناوری 

 گردد.امتیاز محاسبه می ۱00های دانشجویان در بخش نوآوری و فناوری با سقف تبصره: کلیه امتیاز

 ثبت اختراع: 1ماده 

 ثبت اختراع داخلی -1-1

شابـه بـا مـقاالت مـ ۱0هـر مـورد ثـبت اخـتراع بـا گـواهی علمی مـعتبر بـر اسـاس نـظر داوران بـا سـقف امتیاز 

 .شودبین همکاران تقسیم می علمی

 ثبت اختراع خارجی -2-1

بین  علمی ـقاالتممـشابـه بـا  ۲0شـده بـر اسـاس نـظر داوران بـا سـقف امتیاز  approveهـر مـورد ثـبت اخـتراع 

 .شودهمکاران تقسیم می

ـورد مسه و  ارشد سیبـرای دانـشجویان کارشـنا مـورددو بـرای دانـشجویان کارشـناسی،  مـورددو حـداکثر   :1تبصره 

 د.شومی (چه داخلی و چه خارجی)امتیاز ثبت اختراع  بـرای دانـشجویان دکتری شـامـل

 شود.می امتیازدهی ۲و  ۱هر مورد ثبت اختراع داخلی یا خارجی تنها در یکی از موارد  :2تبصره 

  



 
 

۱۱ 

 ( سقف امتیاز ثبت اختراع داخلی یا خارجی براساس وضعیت اختراع / محصول۱۱جدول 

 تا سقف امتیاز وضعیت اختراع / محصول

تأییدیه )های( 

 اخذ شده

 ۴ های صنعتیه ثبت مالکیتارثبت حقوقی در اد

 ۶ های علمی و صنعتی ایران/ بنیاد ملی نخبگان/ وزارت بهداشتسازمان پژوهش

 ۲0 ، اتحادیه اروپا و ...(US patentثبت اختراعات در خارج از کشور )

 های علمی و صنعتیتصویر گواهی ثبت اختراع به همراه تأییدیه علمی سازمان پژوهشیمدارک الزم: *

 های آنو مهارت کارآفرینی: 2ماده 

 (مستقر در مرکز رشد)واحد فناور  مؤسسعضو   -1-2

قابل  تیاز بـه هـر عـضوام ۱۲واحـد، بـر اسـاس ارزیابی داوران از فـعالیت واحـد، تـا سـقف  تأسیسبـه ازای هـر مـورد 

 .(شودامتیاز بین همکاران تقسیم نمی) تخصیص است

 معتبر از واحد فناور مستقر در مرکز رشد یگواه یرتصومدارک الزم: *

 شرکت خالق (سهامدار) مؤسسعضو   -2-2

عضو  متیاز بـه هـرا ۱۶شـرکت، بـر اسـاس ارزیابی داوران از فـعالیت شـرکت، تـا سـقف  تأسیسبـه ازای هـر مـورد  

 (.شودامتیاز بین همکاران تقسیم نمی)قابل تخصیص است 

أسیس شرکت در روزنامه رسمی تتصویر آگهی  -۲گواهی معتبر مبنی بر خالق بودن شرکت تصویر  -۱مدارک الزم: *

 کشور

 بنیانشرکت دانش (سهامدار) مؤسسعضو   -3-2

عضو  امتیاز بـه هـر ۲0شـرکت، بـر اسـاس ارزیابی داوران از مـحصول، تـا سـقف  بنیاندانشبـه ازای هـر مـحصول 

 (.شودهمکاران تقسیم نمیامتیاز بین )قابل تخصیص است 

واحـد فـناوری )شـود متیازدهی میا ۲ماده  ۳و  ۲، ۱یک شـرکت و یا واحـد فـناور تـنها در یکی از مـوارد  :1 تـبصره

بنیان کت دانـشان شـربنیان تـبدیل شـده اسـت، تـنها بـه عـنوبـه شـرکت دانـش شـرکت خـالق و بـعداً بـه اًکه بـعد

 (.کندمی دریافـتامتیاز 

 .گیردصورت می (واحد فناور یا شرکت)تخصیص امتیاز حداکثر برای عضویت در دو مجموعه  :2 تبصره

أسیس شرکت در روزنامه رسمی تتصویر آگهی  -۲بودن شرکت  بنیاندانشگواهی معتبر دال بر تصویر  -۱مدارک الزم: *

 کشور

  



 
 

۱۲ 

 هاب تک ایران تائیدهای مورد فناوری  -4-2

 شود: ز زیر مییالن شامل امتیاگایران تک هاب با گواهی معتبر از پارک علم و فناوری  تائیدهای مورد هر مورد فناوری

  )ضریب تسهیم مشابه مقاالت علمی( × (TRL)درجه  ×)ضریب داوران(  × ۲.8

 .اسـت ۱تـا  0.5بـر اسـاس پیچیدگی مـحصول ارائـه شـده عـددی بین که ضریب داوران 

 تصویر گواهی معتبر از پارک علم و فناوری گیالنمدارک الزم: *

 های ارتباط با صنعت دانشگاهمشارکت در پروژه  -5-2

ـا ب (انـشگاهرسمی د و یا بـا ارسـال ایمیل از آدرس)اسـتاد مجـری روی سـربـرگ دانـشگاه  تأییدیهبـرای این مـورد 

بـر  (شـودیمکه در درصـد مـشارکت دانـشجو ضـرب )هـا امتیاز پـروژهذکر درصـد مـشارکت دانـشجو الزم اسـت. 

 رمانه و یامح ـه صـورتبشـود. الزم اسـت که اسـتاد مجـری می بندیتقسیماسـاس مـبلغ قـرارداد بـه سـه دسـته زیر 

 .از طریق دانشجو دسته پروژه را به بنیاد البرز اعالم کند

 ۳0میلیارد ریال: سقف امتیاز ۱مساوی  پروژه کوچک با مبلغ کمتر و یا 

  ۴0میلیارد ریال: سقف امتیاز ۳میلیارد تا ۱پروژه متوسط با مبلغی بین 

  50میلیارد ریال: سقف امتیاز ۳پروژه بزرگ با مبلغ بیش از 

 درصد باشد.۳0تواند بیشتر از نمی در این بخش حداکثر درصد مشارکت دانشجو در یک پروژه: 3تبصره 

 .شوندمی امتیازدهی 5و  ۴فعالیت مختلف از مجموع عناوین  دوحداکثر  :4 تبصره

می استاد مجری روی سربرگ دانشگاه و یا تصویر ارسال ایمیل از آدرس رس تأییدیهتصویر گواهی  -۱مدارک الزم: *

های پژوهشی درون دانشگاهی و برون رسمی از مدیریت امور فناوری دانشگاه برای طرح تصویر گواهی -۲دانشگاه 

ی های پژوهشوردستا)و یا تصویر گواهی رسمی از مدیریت امور فناوری دانشگاه برای د قرارداددانشگاهی با ذکر مبلغ 

 شده با ذکر درآمد اختصاصی دانشگاه( سازیتجاری

 تاپیاستارهای برگزیدگان رویداد  -2-6

دانشگاهی با ارائه  هایدهندهشتاب های علم و فناوری وبرگزار شده توسط مراکز رشد، پارک های استارتاپیبه رویداد

امتیاز  5متیاز تا سقف ا ۳و ۴، 5گواهی معتبر از جانب برگزار کننده رویداد، برای کسب مقام اول، دوم و سوم به ترتیب 

 گیرد. تعلق می

 هایدهندهتابشهای علم و فناوری و تصویر گواهی معتبر از جانب برگزار کننده رویداد )مراکز رشد، پارکمدارک الزم: *

 نشگاهی(.دا

  



 
 

۱۳ 

 نامهپایاندانـشجو بـا مـوضـوع  فناورانههـای فـعالیت راستاییهم  -2-7

ا تده باشد، شمشکل منتج  دانشجو جنبه کاربردی داشته باشد و به محصول و حل نامهپایاندر صورتی که انجام رساله یا 

ت آموزشی معاون أییدیهتزم است بـرای این مـنظور ال گیرد.معاونت آموزشی دانشگاه تعلق می تائیدامتیاز با  5سقف 

 .دانشگاه ارائه شود
 )نهاد مسئول در دانشگاه( معاونت آموزشی یا تحصیالت تکمیلی ییدیهتأمدارک الزم: تصویر گواهی *

  تان( خود )روستا یا شهرس منطقه درهای اقتصادی شرکت با فعالیت اندازیراه -2-8

 انسته است( که تومحل سکونت های اقتصادی در منطقه خود )روستا یا شهرستانشرکت با فعالیت اندازیراهبه هر مورد 

 گیرد.امتیاز تعلق می 5تا سقف با ارائه گواهی و مدارک معتبر از مهاجرت جلوگیری کند 
های الیتشرکت دارای فع اندازیراهگواهی معتبر دال بر صویر گواهی ثبت شرکت )و یا تصویر ت -۱مدارک الزم: *

 زنامه رسمی کشورتصویر آگهی تأسیس شرکت در رو -۲( اقتصادی در روستا یا شهرستان محل سکونت یا تحصیل

 اجتماعی پذیریمسئولیتبخش  

  گردد.به میامتیاز محاس ۱00اجتماعی با سقف  پذیریمسئولیتکلیه امتیازهای دانشجویان در بخش  تبصره:

 هابحران در اجتماعی مشارکت بشردوستانه هایفعالیت: 1ماده 

 باشد.امتیاز می ۳0سقف امتیاز درنظر گرفته شده در این بخش  :1تبصره 

 هاآنها و همکاری فعاالنه با تشکیل خیریه -۱-۱

در شرایط بحرانی )وقایع طبیعی از قبیل  رسانیکمکهای محیط زیستی و های اجتماعی شامل فعالیتعالیتف -۱-۲

 سیل، زلزله و ...(

 هامشارکت اجتماعی در بحران بشردوستانههای ( امتیازات مربوط به فعالیت۱۲جدول 

تائیدمرجع  حداکثر امتیاز سطح نوع فعالیت  

و  بشردوستانه یهاتیفعال

مشارکت اجتماعی در 

 هابحران

معاونت دانشجویی و فرهنگی  ۱0 ملی

 ۲0 المللیبین ربطذیدانشگاه و مراجع 

 ربطذیاز معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مراجع  ییدیهتأمدارک الزم: تصویر گواهی *

  



 
 

۱۴ 

 هنری و ، فرهنگیورزشیمسابقات  : شرکت در2ماده 

 باشد.میامتیاز  ۴0سقف امتیاز درنظر گرفته شده در این بخش  :1تبصره 

 سب مقام و شرکت در مسابقات قرآنیک -2-1

 های قرائت و حفظ قرآن کریم و دعا و مناجات خوانی آوایی: در رشته بخش 

 ع(بیتاهلهای معارف قرآنی، عترت و سیره بخش( 

 و تلخیص کتاب نویسیمقالههای پژوهشی: در رشته بخش 

 اپلیکیشنافزار، های تولید نرمبخش فناوری: در رشته 

 های هنری و ادبیکسب مقام و شرکت در جشنواره -2-2

 های خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، فیلم کوتاه، معرّق و منبّت و طراحی پوستربخش هنری: در رشته 

 نویسینامهفیلمنامه نویسی و ، شعر، نمایشنویسیداستانهای بخش ادبی: در رشته 

 کسب مقام در مسابقات ورزشی -2-3

های المپیک. زیبا، های کشورو مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه اول تا سوم )انفرادی یا تیمی( المپیادهانفرات 

و  شورکمانی مسابقات قهر، های غرب آسیای، بانوان کشورهای اسالمی و فدراسیون ورزشیهای آسیاجهانی و بازی

 استانی 

 هنری و دانشجویی، فرهنگیمسابقات  شرکت در( امتیاز مربوط به ۳۱جدول 

 تائیدمرجع  سقف امتیاز سطح نوع فعالیت
اولرتبه  دوم رتبه  سومرتبه    

شرکت در مسابقات 

، فرهنگی و ورزشی

 هنری

 ۲ ۳ 5 استانی
معاونت دانشجویی و فرهنگی 

و  بدنیبیتترها، ادارات دانشگاه

های ورزشی، فدراسیون

وزارت  تائیدمورد  مؤسسات

 ربطذیارشاد و مراجع 

 5 ۱0 ۱5 ملی

 ۱0 ۱5 ۲0 المللیبین

و  بدنییتبترارات معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، اد تائیدمدارک الزم: تصویر مدارک کسب مقام و رتبه مورد *

 ربطذیارشاد و مراجع  وزارت تائیدورزشی، مؤسسات مورد  هاییونفدراس

  



 
 

۱5 

 های دانشجوییها و انجمنها، تشکلفعال در سازمان: عضویت 3ماده 

 گردد.یمحاسبه م ۱۴های دانشگاهی، امتیازات مطابق جدول به ازای هرسال مسئولیت و عضویت در نهادها و سازمان

 باشد.امتیاز می ۳0سقف امتیاز درنظر گرفته شده در این بخش  :1تبصره 

 جدول ۱۴( امتیاز مربوط به عضویت در سازمانها، تشکلها و انجمنهای دانشجویی

)هر سال( امتیاز سمت نهاد دانشجویی تائیدمرجع    

های تحقیقات های علمی دانشجویی، کمیتهانجمن

های سیاسی و های فرهنگی، تشکلکانون دانشجویی،

، نماینده مناطق خانه نشریات دانشجویی شوراهای صنفی،

علمی دانشجویی های بر انجمن عضو شورای نظارت

 دانشگاه، عضو کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی

 5 دبیر
معاونت دانشجویی و 

فرهنگی دانشگاه و مراجع 

ربطذی عضو شورای  

 مرکزی
۳ 

 ربطذیاز معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه و سایر مراجع  ییدیهتأ یگواه یرتصومدارک الزم: *

 های اسالمیهای فرهنگی، اتحادیه تشکلمجامع تخصصی کانون در صورت عضویت دانشجو در شورای مرکزی

 رایو شو های علمی دانشجویی کشوری، شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهیدانشجویان، شورای مرکزی انجمن

 متحصیلی، تما رفاهی و شورای مرکزی خانه نشریات دانشجویی در طول یک سال - مرکزی نظارت بر وضیعت صنفی

 .گیرداین بخش تعلق میامتیاز 

 داءو انجمن اه احمرهاللعضویت و فعالیت به مدت حداقل یک ساله در سازمان بسیج دانشجویی، سازمان  :2تبصره 

 گیرد.یمفعالیت تعلق  زمانمدتامتیاز براساس سطح همکاری و  ۳0تا سقف امتیاز  ۲، برای هر سال عضو

د، شده باش حداقل شش ماه از مسئولیت دانشجو در نهاد دانشجویی سپرینام در صورتی که در زمان ثبت :3تبصره 

 .گیردامتیاز یک سال به وی تعلق می معادل

 باشد.امتیاز می ۱00اجتماعی  پذیریمسئولیتسقف امتیازات بخش  :4 تبصره

  



 
 

۱۶ 

 نحوه محاسبه امتیازات:

طبق  ،اجتماعی پذیریمسئولیتبخش مستندات آموزشی و پژوهشی، نوآوری و فناوری و سه  ت کسب شده دراامتیاز

 .داوطلب محاسبه خواهد شد هر وزن دهی شده و امتیاز نهایی ۱۴ جدول

 ( وزن دهی امتیازات هر بخش۱۴جدول 

 ضریب وزن دهی  عنوان ردیف

 %55 بخش مستندات آموزشی و پژوهشی 1

 %۳0 بخش نوآوری و فناوری 2

 %۱5 اجتماعی پذیریمسئولیت 3

 = مجموع امتیاز کسب شده

 (امتیاز بخش آموزشی و پژوهشی × %55) +امتیاز بخش نوآوری و فناوری(  × %۳0اجتماعی( + ) پذیریمسئولیتامتیاز بخش  × ۱5%)


