
آیین نامه دانشمند جوان برتر
جایزه البرز 1402



140
ز   2

لبر
زه ا

جای

1

آیین نامه دانشمند جوان برتر

مقدمه

شرایط عمومی داوطلبان 

شرایط اختصاصی داوطلبان 

ــاعه  ــه اش ــک ب ــدف کم ــا ه ــی ب ــال ۱۳۴۲ شمس ــرز در س ــی ال ــاد فرهنگ بنی

ــی و  ــر ایران ــدگان برت ــام علمــی دانشــمندان و پژوهن ــل از مق فرهنــگ کشــور و تجلی

ــتعداد  ــا اس ــان ب ــگان و نوجوان ــده و نخب ــوزان برگزی ــجویان و دانش آم ــویق دانش تش

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، 

ــرار  ــت و تشــویق ق ــورد حامی ــر علمــی کشــور را م ــگان برت ــر از نخب ــن هــزار نف چندی

داده و ایــن مهــم در ســال های اخیــر در قالــب هامیش هــای ملــی بــا همــکاری 

ــت. ــده اس ــق ش ــط  محق ــی ذی رب ــع علم مراج

تنها مدارک پنج سال اخیر رشکت  کنندگان، قابل قبول می  باشد.

کلیه فعالیت  های پژوهشی باید مرتبط با رشته داوطلب باشد.

حداکرث سن رشکت کنندگان ۴0 سال می باشد.

 

همســو بــودن اقدامــات علمــی و پژوهشــی داوطلــب بــا اولویت  هــای مشــخص 

شــده در ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور

مسئله محور بودن اقدامات صورت گرفته توسط داوطلب

دارا بودن حداقل شش مورد از بخش افتخارات )جدول )۴((
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آیین نامه دانشمند جوان برتر

متامی داوطلبان در سه بخش "پژوهشی"، "نوآوری و کارآفرینی" و "افتخارات" مورد داوری قرار خواهند گرفت.

عناوینی که در این بخش مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند، شامل دو بخش "مقاالت" و "کتاب های منترشه" می باشد.

جدول)1(:مقاالتچاپشدهدرمجالتوهامیشها

توضیحات نوعمقاله

امتیاز این مقاالت استثناء می باشد. Science و Nature مجالت

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

اساس دسته بندی JCR  منترش می شود.
 مجالت ۱٪ برتر

مقاالت چاپ شده در مجالت ۱0٪ برتر در هر حوزه موضوعی که 

بر اساس دسته بندی JCR  منترش می شود.
 مجالت ۱0٪ برتر

بر اساس سایت

Scientific Journal Ranking (SJR( -Scimago
ISI + Q

۱

بر اساس سایت

Scientific Journal Ranking (SJR( -Scimago
ISI + Q

۲

۱≥ IF
ISI سایر مقاالت

۱ < IF

مدارکموردنیاز: 

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

Q) و 
۳
تا 

 
Q

۱
   تصویر صفحات اینرتنتی نشان دهنده منایه نرشیه )ISC , Scopus , (ISI(WOS)، رتبه JCR نرشیه )

رتبه نرشیه در سامانه رتبه بندی نرشیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی برای متام مقاالت

Mendelely یا Scopus , WOS متقاضی بر اساس h-index تصویر صفحه اینرتنتی نشانگر   

نحوه محاسبه امتیازات

الف( بخش پژوهشی

الف-1 ( مقاالت
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نکاتقابلذکر:

ارسال فایل نسخه الکرتونیکی منترش   شده مقاله الزامی است.

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

حداکرث تعداد مقاالت دریافتی، ۱0 مقاله به انتخاب داوطلبان می باشد.

سهم همکاری مقاالت و کتب در منره دهی لحاظ می گردد.

     امتیــاز هــر تألیــف، ترجمــه یــا گــردآوری کتــاب برحســب دانشــگاهی یــا غیردانشــگاهی بــودن چــاپ آن، نیــز متفــاوت 

خواهــد بــود. واضــح اســت کــه انتشــارات دانشــگاهی نســبت بــه انتشــارات غیــر دانشــگاهی برتــری دارد. داوطلبــان 

می بایــد، برتریــن دســتاوردهای خــود را در ایــن زمینــه ارســال مناینــد.

     مدارکموردنیاز: تصویر صفحه شناسنامه کتاب

نکاتقابلذکر:

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

 تألیف و گردآوری کتاب به زبان خارجی، مزیت محسوب می گردد.

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

 حداکرث تعداد کتب   دریافتی، 5 کتاب به انتخاب داوطلب می باشد.

امتیازهای مربوط به این بخش، تحت دو عنوان ثبت اخرتاع و کارآفرینی بررسی می  گردد.

جدول)2(:انواعتأییدیههایقابلپذیرشجهتثبتاخرتاع

وضعیتاخرتاع/محصول

تأییدیه )های) اخذ شده

ثبت 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

ثبت اخرتاعات در خارج از کشور 

مدارکموردنیاز: تصویر گواهی ثبت اخرتاع به همراه تأییدیه علمی از مراجع ذی  صالح

ب( بخش نوآوری و کارآفرینی

الف-2(  کتب

ب-1(  ثبت اختراع
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نکاتقابلذکر:

 حداکرث ۱0 مورد ثبت اخرتاع از هر داوطلب قابل پذیرش است.

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

امتیازات مربوط به بخش  نوآوری و کارآفرینی در قسمت کارآفرینی در جدول )۳) آورده شده است.

جدول)3(:امتیازاتکارآفرینی

مدارکعنوانردیف

۱
 عضو موسس )سهامدار) واحد فناور

 )مستقردر مرکز رشد)
 تصویر گواهی مرکز رشد مربوط

۲
 عضو موسس )سهامدار)

 رشکت خالق

 تصویر تأییدیه معتر رشکت خالق 

 تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی 

۳
 عضو موسس )سهامدار)

 رشکت دانش بنیان

 تصویر گواهی معتر 

 تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی 

 تصویر گواهی پارک علم و فناوری گیالنفناوری های مورد تأیید ایران تک هاب۴

پروژهش های ارتباط با صنعت و دانشگاه5

 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

برگزیدگان 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

 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 

نکاتقابلذکر:

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

برای هر یک از ردیف های۴ تا 7 جدول )۳)، ارائه دو مدرک کفایت می  کند.

ب-2(  کارآفرینی
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عناوین حائز امتیاز در این بخش در جدول )۴) ذکر گردیده است.

جدول)4(:عناویندارایامتیازدربخشافتخارات

عنوانافتخاراتکسبشدهردیف

صاحب نظريه یا تئوری جدید با تاییدیه مراجع ملی و جهانی۱

مجری پروژه  ملی در بخش صنعتی، اجتامعی، اقتصادی، فرهنگی با گواهی مراجع معتر ذیربط۲

انتخاب به عنوان استاد منونه کشوری۳

 دارای مرتبه استادی۴

برگزاری کنفرانس  های علمی و کرسی  های نظریه پردازی5

مدیر مسئولی، رسدبیری، عضویت در هیات تحریریه نرشیه های علمی معتر و ریاست قطب  های علمی6

ايجاد رشته  های جديد و میان  رشته  ای با رويكرد رفع نيازهای اساسی كشور و ترويج كارآفرينی7

طراحی، تدوين و اجرای برنامه  ها و فعاليت  ها با هدف افزايش كارآيی و اثربخشی  نظام آموزش عالی8

ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت) داخلی یا بین  املللی9

انجام اقدامات علمی شاخص که موجب اعتالی نام ایران در جامعه جهانی شده  است ۱0

طراحی سیستم  ها، روش  ها و خدمات جديد به منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در سطح کشور۱۱

مدارکموردنیاز: گواهی معتر از مراجع ذی صالح 

تذکر: برای هر کدام از موارد ذکر  شده در جدول )۴) که قابلیت تعدد دارند، حداکرث پنج مدرک ارائه گردد.

نکاتقابلمالحظه:

ــرز و راهنامهــای مرتبــط، از بارگــذاری  ــزه ال ــا مطالعــه دقیــق آیین نامــه جای ــان، ب ــاً تأکیــد می شــود داوطلب  قوی

ــد. ــام خــودداری مناین ــوط در ســامانه ثبت ن اطالعــات نامعتــر و نامرب

 در صورتــی کــه در هــر مرحلــه از بررســی مشــخص شــود کــه متقاضــی، آگاهانــه اطالعاتــی نامعتــر و خــالف واقــع 

بارگــذاری کــرده اســت، عــالوه بــر محرومیــت دائــم از جایــزه الــرز، حــق پیگیــری حقوقــی موضــوع بــرای بنیــاد 

فرهنگــی الــرز محفــوظ خواهــد مانــد. 

ــده  ــر عه ــا ب ــه، رصف ــن نام ــوع آیی ــاره موض ــی درب ــم نهای ــذ تصمی ــا و اخ ــخیص صالحیت  ه ــط، تش ــیر رشای  تفس

دبیرخانــه جایــزه الــرز می  باشــد.

ج( بخش افتخارات


