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مقدمه

شرایط عمومی داوطلبان 

بنیــاد فرهنگــی الــرز در ســال ۱۳۴۲ شمســی بــا هدف کمــک به اشــاعه فرهنگ 

ــویق  ــی و تش ــر ایران ــدگان برت ــمندان و پژوهن ــی دانش ــام علم ــل از مق ــور و تجلی کش

دانشــجویان و دانش آمــوزان برگزیــده و نخبــگان و نوجوانــان بــا اســتعداد ایرانــی، از 

طریــق اعطــای »جایــزه الــرز« بــه همــت مــردی خیراندیــش و نیک ســیرت، مرحــوم 

حســینعلی الــرز تأســیس و وقــف گردیــده کــه طــی بیــش از نیم قــرن، چندیــن هــزار 

نفــر از نخبــگان برتــر علمــی کشــور را مــورد حامیــت و تشــویق قــرار داده و ایــن مهــم 

ــط از  ــع ذی رب ــکاری مراج ــا هم ــی ب ــای مل ــب هامیش ه ــر در قال ــال های اخی در س

جملــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی محقــق شــده اســت.

متامی دانشجویانی که از تاریخ فراغت از تحصیل ایشان تا زمان آغاز ثبت نام بیش از یک سال 

سپری نشده باشد، می توانند در این جایزه رشکت کنند.

ــجویان  ــر دانش ــال اخی ــار س ــی چه ــی و اجتامع ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــای آموزش ــا فعالیت ه تنه

مــورد قبــول خواهــد بــود.

هــر دانشــجو رصفــاً یکبــار در بخــش نخبــگان جایــزه الــرز می توانــد به عنــوان برگزیــده انتخــاب 

گــردد.

 حداقــل معــدل کل جهــت رشکــت دانشــجویان بــرای همــه مقاطــع و رشــته ها در ایــن رقابــت ۱7 

می باشــد.  بــرای دکــرای تخصصــی بالینــی ارائــه گواهــی قبولــی در یــک آزمــون ارتقــاء الزامــی 

. ست ا

 حداکــر ســابقه ســنواتی بــرای رشکــت در فراخــوان بــر حســب نیمســال تحصیلــی عبــارت اســت 

از: )کارشناســی ۱0، کارشناســی ارشــد ناپیوســته 6 ، کارشناســی ارشــد پیوســته ۱۴، دکــرای 

ــی  ــرای تخصص ــکی ۱۲(، دک ــازی ۱۴ و دامپزش ــکی و داروس ــکی ۱6، دندان پزش ــی )پزش عموم

پیوســته ۱۴، دکــرای تخصصــی )PhD( ۱0، دکــری تخصصــی بالینــی ۱0( 

 دانشــجویان دارای ســابقه محکومیــت قطعــی از شــورای انضباطــی و یــا مراجــع قانونــی ذی ربــط 

در مقطــع مربوطــه، امــکان رشکــت در ایــن رقابــت را ندارنــد.

 دانشــجویانی کــه همزمــان در دو رشــته اشــتغال بــه تحصیــل دارنــد، فقــط در یــک رشــته تحصیلی 

مجــاز بــه رشکــت در ایــن رقابــت خواهنــد بود.

 رشط سنی رشکت در این رقابت، حداکر ۴0 سال می باشد. 
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آیین نامه دانشجوی برتر

متامی داوطلبان در چهار بخش "آموزشی"، "پژوهشی"، "نوآوری و کارآفرینی" و "فرهنگی و اجتامعی" مورد 

داوری قرار خواهند گرفت که سهم هر کدام در هر مقطع و رشته  تحصیلی به تفکیک در جدول )۱( آمده است:

جدول )1(: سهم بخش   های مختلف برای امتیازدهی در مقاطع مختلف

دکرتی عمومیکارشناسی ارشدکارشناسیعنوان بخش
دکرتی تخصصی 

)PhD(
دکرتی تخصصی بالینی

۲5%۱0%۲0%۳0%۴5%آموزشی

۴0%۴5%۴0%۳5%۲5%پژوهشی

۲5%۳5%۳0%۲5%۲0%نوآوری و کارآفرینی

۱0%۱0%۱0%۱0%۱0%فرهنگی و اجتامعی

سهم امتیازهای آموزشی برای هر مقطع تحصیلی، مطابق با جدول )۲( امتیازدهی خواهد شد:

جدول )2(: سهم امتیازهای آموزشی برای مقاطع    مختلف

فعالیت آموزشی

کارشناسی، 

کارشناسی ارشد 

پیوسته و ناپیوسته 

دکرتی تخصصی بالینیدکرتی تخصصی )PhD(دکرتی عمومی

-75%75%۱00%معدل کل

-۲5%۲5%-آزمون جامع

۱00%---آزمون ارتقاء

  مدرک مورد نیاز:

 تصویر کارنامه تحصیلی به همراه ریز منرات از دانشگاه محل تحصیل 

 گواهی آزمون جامع و آزمون ارتقاء از سایت سازمان سنجش و سنجش پزشکی.

   معدل کل دانشجویان دانشگاه   های سطح یک با رضیب ۱/۱ محاسبه می شود.

دانشگاه های سطح یک:

ــوم  ــگاه عل ــران، دانش ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــران، دانش ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــهد، دانش ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل  دانش

پزشــکی شــهید بهشــتی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تریــز، دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، دانشــگاه بوعلــی ســینا، 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز، دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز، دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه، 

دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه اللــه، دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران، دانشــگاه رازی، 

دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان.

نحوه محاسبه امتیازات

الف( بخش آموزشی
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      امتیاز آزمون ارتقاء بر مبنای رضایب زیر محاسبه می شود:

رضیب آزمون ارتقاء اول: 0.۱   

رضیب آزمون ارتقاء دوم: 0.۳  

رضیب آزمون ارتقاء سوم: 0.6  

    گواهی قبولی در آزمون ارتقاء اول برای رشکت در این رقابت الزامی است.

امتیاز آزمون   های جامع کشوری در دکری عمومی، مطابق جدول )۳( محاسبه می شود.

جدول )3(: امتیاز آزمون   های جامع کشوری

رتبهنوع آزمون
رضیب امتیاز

داروسازی و دندان پزشکیپزشکی

جامع علوم  پایه کشوری

50۱00اول

۴080دوم تا چهارم

۲550پنجم تا هفتم

۱5۳0هشتم تا دهم

جامع پیش  کارورزی کشوری

-50اول

-۴0دوم تا چهارم

-۲5پنجم تا هفتم

-۱5هشتم تا دهم

     مدرک مورد نیاز: تصویر گواهی از سایت سازمان سنجش
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عناوینی که در این بخش مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند، به تفکیک میزان اثرگذاری، در جدول )۴( ذکر شده اند.

جدول )4(: سقف امتیازات پژوهشی

سقف رضیب امتیاز برای همه مقاطع تحصیلیفعالیت پژوهشی

55مقاالت چاپ شده در مجالت و هامیش ها

۲5تألیف یا ترجمه کتاب

۲0کسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات علمی

 امتیازات مربوط به بخش پژوهشی در قسمت مقاالت در جدول )5( آورده شده است.
جدول )5(: امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت و هامیش ها

مالحظاترضایب امتیازها نوع مجله

Nature و Science امتیاز این مقاالت استثناء می باشد.۲0 مجالت

مقاالت چاپ شده در مجالت ۱%  برتر بر اساس دسته بندی JCR  ۱۲مجالت 1% برتر

مقاالت چاپ شده در مجالت ۱0% برتر بر اساس دسته بندی JCR  ۱0مجالت 10% برتر

ISI + Q
1

6
بر اساس سایت

Scientific Journal Ranking )SJR( -Scimago

ISI + Q
2

5
بر اساس سایت

Scientific Journal Ranking )SJR( -Scimago

 ISI سایر مقاالت 
۴۱≥ IF

۳۱ < IF

ISC, JCR
مجالت علمی پژوهشی معتر، منایه شده در وزارتین فارسی = ۲

مجالت علمی پژوهشی معتر وزارتین، منایه شده در SCOPUS  انگلیسی = ۳

 مجالت معترب علمی پژوهشی غیر

ISC )در زمینه های خاص(
۳

بر اساس عناوین پیشنهادی دانشکده یا گروه ها در حوزه های 

معامری، هرن و علوم انسانی و تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه

سایر مجالت معترب علمی

هامیش های ملی و بین املللی 
مقاالت کامل داوری شده۲

هامیش های معترب ملی و 

بین املللی 
خالصه مقاالت۱

 

ب( بخش پژوهشی

ب-1 ( مقاالت
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  مدارک مورد نیاز: 

تصویر صفحه اول مقاالت چاپ شده در نرشیات و هامیش های علمی 

تصویر صفحات اینرنتی نشان دهنده منایه نرشیه )Pubmed ,ISC , Scopus , )ISI(WOS(، رتبه JCR نرشیه 

Q( و رتبه نرشیه در سامانه رتبه بندی نرشیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
۳
Q تا 

۱
(

Mendeley یا Scopus , WOS متقاضی بر اساس h-index تصویر صفحه اینرنتی نشانگر

نکات قابل ذکر:

رصفاً فعالیت های پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو پذیرفته می شود.

هامیش های داخلی و بین املللی باید مورد تائید معاونت پژوهشی دانشگاه باشند. گواهی حضور و ارائه 

کنفرانس های داخلی و خارجی الزامی بوده و در مجموع حداکر سه مقاله از کنفرانس  ها پذیرفته خواهد شد.

ارسال فایل نسخه الکرونیکی منترش   شده مقاله الزامی است.

مقاالت و کتاب ها حتامً باید به مرحله چاپ رسیده باشد. لذا عناوین تحت داوری پذیرفته منی شود.

حداکر تعداد مقاالت دریافتی، پنج مقاله به انتخاب دانشجو می باشد.

امتیاز هر مقاله برحسب سهم همکاری و تعداد همکاران، مطابق جدول )6( محاسبه خواهد شد.

 
جدول)6(: سهم همکاران از امتیاز مقاالت

تعداد همکاران
سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

بقیه همکاراناول یا نویسنده مسئول

۱۱00-------

۲9060

۳8050

۴70۴0

560۳0

۲5≤650 و باالتر
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امتیــاز هــر تألیــف، ترجمــه یــا گــردآوری کتــاب برحســب دانشــگاهی یــا غیردانشــگاهی بــودن چــاپ آن، مطابــق 

جــدول )7( محاســبه خواهــد شــد.
جدول )7(: سهم امتیاز تألیف یا ترجمه کتاب )مقادیر در عدد 100 رضب شده  اند(

نوع فعالیت

سقف رضیب امتیازها

چاپ انتشارات غیر دانشگاهیچاپ انتشارات دانشگاهی

۲56تألیف کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

۱8۴ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

8۱گردآوری کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

   مدارک مورد نیاز: تصویر صفحه شناسنامه کتاب 

نکات قابل ذکر:

متامی کتاب ها باید به مرحله چاپ رسیده و دارای کد رهگیری )شابک( باشند.

برای تألیف و گردآوری کتاب به زبان خارجی، رضیب ۱.۳ اعامل می شود.

تألیف و گردآوری یک یا چند فصل به زبان خارجه، امتیازی معادل ترجمه دانشگاهی دارد.

سهم هریک از همکاران در نوشنت کتاب بر اساس جدول )6( تعیین می شود.

حداکر تعداد کتب   دریافتی، سه کتاب به انتخاب دانشجو می باشد.

امتیاز کسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات معتر علمی، مطابق جدول )8( محاسبه خواهد شد.
جدول )8(: امتیاز در جشنواره ها و مسابقات معترب )مقادیر در عدد 100 رضب شده  اند(

عنوان جشنواره  ها و مسابقات معترب علمی

سقف رضیب امتیاز برای همه 

مقاطع تحصیلی

رتبه3رتبه2رتبه1

 جشنواره جوان خوارزمی )بخش دانشجویی(، جشنواره دانشجوی منونه کشوری و

 املپیاد علمی دانشجویی
۳۳۲7۲0

 جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، 

 کتاب سال دانشجویی و کتاب سال جمهوری اسالمی
۲7۲0۱۳

مسابقات بین املللی روبوکاپ آزاد ایران )بخش دانشجویی(، مسابقات ملی فناوری نانو 

)دانشجویی(، جشنواره ملی ایده های برتر، مسابقات برنامه نویسی ACM، جشنواره 

منطقه ای اخراعات رویش، جشنواره بورس ایده ها، مسابقات ره نشان، جشنواره دانشجویی 

علوم و فناوری   های نوین در پزشکی

۲0۱۳7

      مدارک مورد نیاز: تصویر گواهی رسمی کسب رتبه از دبیرخانه جشنواره

   تذکر: حداکر سه گواهی به انتخاب دانشجو پذیرفته خواهد شد.

ب-2(  کتب

ب-3(  جشنواره ها و مسابقات علمی
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امتیازهای مربوط به این بخش، مطابق جدول )9( محاسبه می  گردد:

جدول )9(: سهم امتیاز نوآوری و کارآفرینی

سقف امتیازنوع فعالیت

۳0ثبت اخراع

70کارآفرینی

امتیازات مربوط به بخش های نوآوری وکارآفرینی در قسمت ثبت اخراع در جدول )۱0( آورده شده است.

جدول )10(:  امتیاز ثبت اخرتاع

سقف رضیب امتیازوضعیت اخرتاع / محصول

تأییدیه )های( اخذ شده

۱0ثبت حقوقی در اداره ثبت اسناد و مرکز مالکیت  های معنوی

مراجع ذی صالح نظیر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران/ 

بنیاد ملی نخبگان/ وزارت بهداشت
۲0

50ثبت اخراعات در خارج از کشور 

 مدارک مورد نیاز: تصویر گواهی ثبت اخراع به همراه تأییدیه علمی از مراجع ذی  صالح

نکات قابل ذکر:

امتیاز هر مورد ثبت اخراع تأیید شده، مشابه با مقاالت علمی بین همکاران )جدول )6(( تقسیم می شود.

حداکر دو مورد ثبت اخراع از دانشجویان همه مقاطع تحصیلی قابل پذیرش است.

در هر مورد ثبت اخراع هم  زمان داخلی و خارجی، تنها به یک تاییدیه امتیاز داده خواهد   شد.

ج( بخش نوآوری و کارآفرینی

ج-1(  ثبت اختراع



8

140
ز   2

لبر
زه ا

جای

8

آیین نامه دانشجوی برتر

امتیازات مربوط به بخش  نوآوری و کارآفرینی در قسمت کارآفرینی در جدول )۱۱( آورده شده است.

جدول )11(:  امتیازات کارآفرینی

مدارکامتیازعنوانردیف

۱
 عضو موسس )سهامدار( واحد فناور

)مستقردر مرکز رشد(
   تصویر گواهی مرکز رشد مربوط۱0

۲
 عضو موسس )سهامدار(

 رشکت خالق
۱۲

   تصویر تأییدیه معتر رشکت خالق 

   تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی 

۳
 عضو موسس )سهامدار(

 رشکت دانش بنیان
۴0

   تصویر گواهی معتر 

   تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی 

۴
 فناوری های مورد تأیید

 ایران تک هاب
۳❊TRLتصویر گواهی پارک علم و فناوری گیالن   

5

پژوهش های 

ارتباط با 

صنعت و 

دانشگاه

 پروژه کوچک

  با مبلغ 

کمر از یک میلیارد ریال

5

   تصویر گواهی مدیریت امور فناوری دانشگاه برای طرح های 

پژوهشی دانشگاهی با ذکر تأیید سقف مبلغ قرارداد و یا 

دستاوردهای پژوهشی تجاری  سازی شده با ذکر درآمد 

اختصاصی دانشگاه

 پروژه متوسط

  با مبلغ

 یک تا سه میلیارد ریال

8

 پروژه بزرگ 

 با مبلغ

 بیش از سه میلیارد ریال

۱0

5برگزیدگان رویدادهای استارتاپی6

    تصویر گواهی معتر از جانب برگزارکننده رویداد

 )مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده های 

دانشگاهی(

7

راه اندازی رشکت یا فعالیت  های 

اقتصادی در منطقه محل زندگی یا 

تحصیل

5

   تصویر گواهی ثبت رشکت و یا گواهی معتر دال بر راه  اندازی 

رشکت فعال  اقتصادی در روستا یا شهرستان 

   تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی 

نکات قابل ذکر:

از بین ردیف های ۱ تا ۳ جدول )۱۱(، فقط یک مورد پذیرفته می شود.

برای هر یک از ردیف های ۴ تا 7 جدول)۱۱(، ارائه یک مدرک کفایت می کند.

د( امتیــازات بخش مســئولیت  پذیری 

اجتامعی

ج-2(  کارآفرینی
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آیین نامه دانشجوی برتر

امتیازهای مربوط به این بخش، مطابق جدول )۱۲( محاسبه می  گردد:
جدول )12(: امتیازات بخش فرهنگی و اجتامعی

سقف رضیب امتیازبخش بندینوع فعالیت

دانشگاهیاستانیملیبین املللی

جشنواره ها و مسابقات 

فرهنگی و ورزشی

۱086۴قرآن )حفظ، مفاهیم، قرائت(

6۳۲۱نهج البالغه

۱085۳مسابقات ورزشی

85۳۲جشنواره های فرهنگی، هرنی و ادبی

فعالیت های اجتامعی

7مشارکت اجتامعی در حوادث و بحران ها

7رشکت در گروه های جهادی

7تشکیل و همکاری در خیریه

6عضویت در نهادهای دانشجویی

سایر فعالیت  ها
۴ تا 7کتاب )تألیف، ترجمه، گردآوری(

۴مقاله فرهنگی

   

  مدارک مورد نیاز: گواهی معتر از مراجع ذی صالح 

تذکر: برای هر کدام از موارد ذکر  شده در جدول )۱۲(، ارائه یک مدرک کافی است.

نکات قابل مالحظه:

قویا تاکید می شود داوطلبان، با مطالعه دقیق آیین نامه جایزه الرز و راهنام های مرتبط، از بارگذاری 

اطالعات نامعتر و نامربوط در سامانه ثبت نام خودداری منایند.

ــر و  ــی نامعت ــه اطالعات ــی، آگاهان ــه متقاض ــود ک ــخص ش ــی مش ــه از بررس ــر مرحل ــه در ه ــی ک در صورت

خــالف واقــع بارگــذاری کــرده اســت، عــالوه بــر محرومیــت دائــم از جایــزه الــرز، حــق پیگیــری حقوقــی 

ــد.  ــاد فرهنگــی الــرز محفــوظ خواهــد مان ــرای بنی موضــوع ب

انتخــاب دانشــجویان در هــر مقطــع و شــاخه تحصیلــی بــه صــورت مجــزا و بــر اســاس شــاخص  های معیــن 

ــرد. صــورت می  پذی

تفســیر رشایــط، تشــخیص صالحیت  هــا و اخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره موضــوع آیین نامــه، رصفــا بــر عهــده 

دبیرخانــه جایــزه الــرز می  باشــد.

د( بخش فرهنگی و اجتماعی


