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 تعالی بسمه

 مقدهم
دانشمندان و پژوهندگان  ياز مقام علم ليبا هدف كمك به اشاعه فرهنگ كشور و تجل يشمس ۲۴۳۱بنياد فرهنگي البرز در سال 

 «البرز ادیبن زهیجا» یاعطا قیاز طر ،يرانیاستعداد او نوباوگان و نوجوانان با دهیآموزان برگز و دانش انیدانشجو قیو تشو يرانیبرتر ا

هزار نفر از  نیقرن، چند مياز ن شيب يكه ط دهیو وقف گرد سيالبرز تأس ينعليمرحوم حس رت،يس كيو ن شیرانديخ یبه همت مرد

 یبا همکار يمل یها شیدر قالب هما رياخ یها مهم در سال نیقرار داده و ا قیو تشو تیكشور را مورد حما ينخبگان برتر علم

 .شده است حققم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياز جمله  ربطیمراجع ذ

از  ریبا هدف تقد نخبگان( )بخش البرز ادیبن زهیسال جا نیپنجاه و نهم یمل شیهماواقف مقرر است،  تين نانهيتحقق ام یراستا در

و  نيولئبا حضور مس ۲۳11در خرداد سال  يمراسم يو طالب برتر سراسر كشور، ط انیدانشمندان، مخترعان، دانشجو

 .گردد گزاردر تهران بر يو فرهنگ يعلم هایتيشخص

 يمقتض ،در سطح كشور و فرهنگي يپژوهش ،يبه لحاظ آموزش دهیبرگز انیدانشجو يبر معرف يروال سنوات گذشته مبن مطابق

حداكثر تا تاریخ  پس از اطالع رساني فراخوان، گردآوری رزومه دانشجویان متقاضي معاونت فرهنگي و دانشجویي دانشگاه ها است

تا حداكثر  مطابق این دستورالعمل، نفرات برتر را با همکاری معاونت آموزشي و معاونت پژوهشي و داوری مستندات آنان ۱2/۲۱/99

مرحله دانشگاهي  دانشجویان برترِمعاونت فرهنگي و دانشجویي وزارت بهداشت معرفي نمایند. مستندات به  ۱2/1۲/۲۳11تاریخ 

، اسامي برگزیدگان نهایي را و در نهایت كميته علمي جایزه بنياد البرز مي گيرد قرار مرحله كشوری مورد ارزیابي و داوری مجددا در

     بور اعالم مي نماید. جهت تقدیر در مراسم مز

 

 رفایند انتخاب دانشجویان 
 . باشند ميدر دانشگاه مشغول به تحصيل  ۲۴99-۲۳11شناسایي و معرفي دانشجویان از ميان افرادی است كه در سال تحصيلي  .۲

معرفي شده و برگزیدگان  معاونت فرهنگي و دانشجویي وزارت بهداشتبه  ذیلهای  برگزیدگان هر دانشگاه بر اساس شاخص .۱

 توسط كميته علمي جایزه بنياد البرز انتخاب خواهند شد.  نهایي

در فراخوان درج  ایميلي كه معاونت فرهنگي و دانشجویي دانشگاه محل تحصيل شاناز طریق  دانشجویان داوطلب مي توانند .۴

 د.ننمای مدارک  ارسالو  ثبت ناماقدام به  در بازه زماني تعيين شده ،نموده

ميليون ریال جایزه نقدی به همراه نشان و لوح تقدیر از طرف بنياد  ۴11یك از دانشجویان منتخب كشوری مبلغ برای هر .۳

 شود.فرهنگي البرز اهداء مي
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ميسر نباشد، شيوه و  مراسم تقدیركه به دليل شرایط ناشي از شيوع بيماری كرونا در كشور، امکان برگزاری حضوری درصورتي .2

  شود.متعاقباً اعالم مي آنزمان برگزاری 

 رشایط عمومی

  تابعيت ایراني .۲
 اشتغال به تحصيل در حال حاضر .۱
 ی كميته انضباطي در مقطع جاریأمحکوميت قضایي و ر عدم سوء پيشينه، .۴
 حفظ و رعایت شئون دانشجویي .۳
سال و دكتری  ۴1سال، كارشناسي ارشد و دكتری حرفه ای  ۱2حداكثر سن برای دانشجویان مقطع تحصيلي كارشناسي  .2

 سال ۴2تخصصي 
 البرز انتخاب شود. فرهنگي تواند به عنوان دانشجوی برگزیده بنياد هر دانشجو در هر مقطع یك بار مي .6
 اختصاصیرشایط 

 آموزشیبخش  .1

 باشد. می 52سقف امتیاز در این بخش 

ای و دكتری تخصصي دارای معدل  كارشناسي ارشد، دكتری حرفهكارشناسي، در مقاطع  ثبت نام کنندگان تمامی -

های تحصيلي در صورت داشتن شرط  امتياز آموزشي ترم .وارد رقابت شوند توانند مي عنوان شرط الزمه ب ۲1باالی 

 :باشد طبق جدول ذیل مي ،فوق

 

 ازای هر ترم تحصیلیه امتیاز ب مقاطع

 کارشناسی

 امتیاز 8              81-81

 امتیاز 5              81-81

 امتیاز 3                52-81

 کارشناسی ارشد

 امتیاز 8             81-81

 امتیاز 5                 81-81

 امتیاز 3                 52-81
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 دکتری حرفه ای

 امتیاز 8            81-81

 امتیاز 5                 81-81

 امتیاز 3                52-81

 دکتری تخصصی

 امتیاز 8                81-81

 امتیاز 5                81-81

 امتیاز 4                52-81

  

 ژپوهشیبخش  .2

  باشد. می 22سقف امتیاز در این بخش 

 (  82)سقف امتیاز مقاالت  .1.2

 کارشناسی نوع مقاله
کارشناسی 

 ارشد

دکتری 

 ای حرفه

دکتری 

 تخصصی

ید أی( مورد تISIمقاالت کامل در مجالت نمایه شده معتبر خارجی )چاپ 

 معاونت پژوهشی وزارتین
3 4 4 2 

ید أی( مورد تISIچاپ مقاالت کوتاه در مجالت نمایه شده معتبر خارجی )

 معاونت پژوهشی وزارتین
3 4 4 4 

 چاپ هر مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسالم

(ISC و )پژوهشی ـ مجالت دارای امتیاز علمی 
3 3 3 3 

 5 3 3 3 المللی معتبر های خارجی بین کنفرانس ارائه مقاله و پوستر و چاپ مقاله در

 8 8 8 3 معتبر المللی های داخلی بین کنفرانس ارائه مقاله و پوستر و چاپ مقاله در

 های پژوهشی طرح .1.1

 معاون پژوهشیهای پژوهشی حتی به صورت نیمه تمام مطابق با نظر  باشد. کلیه طرح می 2سقف امتیاز در این بخش 

 تواند دارای امتیاز باشد. دانشگاه تا سقف مورد نظر می

 کتاب .1.2

 باشد.  می 1سقف امتیاز در این بخش 
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 امتیاز کتب

 4 لیفأت

 4 ترجمه و گردآوری

 

 اختراع و ابداع .1.2

 یرد.تعلق گ امتیاز 82سقف تواند تا  میتولیدی و خدماتی های  بخشهرگونه اختراع، ابداع یا ایده اجرا شده در کلیه به 

 کلیه گواهی ها می بایست مورد تایید معاوت پژوهشی دانشگاه باشد. 

 مسابقات و جشنواره های علمی .1.2

و کسب مدال در   امتیاز 2تا سقف های علمی کشوری خوارزمی، رازی و فارابی  به کسب عناوین در مسابقات و جشنواره

 تواند تعلق گیرد. میامتیاز )مطابق جدول زیر(  5المپیاد دانشجویی تا سقف 

المپیادهای 

 دانشجویی

 امتیاز عنوان

 5 دارنده مدال طال )مقام اول(

 8 دارنده مدال نقره )مقام دوم(

 2.2 دارنده مدال برنز )مقام سوم(

 

 اجتماعی - رفهنگیبخش  .3
 تواند تعلق گیرد. می امتیاز 82سقف  تا دانشگاهاجتماعی در داخل و خارج  ـ های فرهنگی فعالیت به تمامی

های فرهنگی، هنری و ادبی مورد تایید وزارتین )جشنواره فرهنگی سیمرغ،  به کسب عناوین در مسابقات، جشنواره

ازات مربوط به جشنواره های گیرد. امتی امتیاز تعلق میمطابق جدول ذیل نشریات دانشجویی، رویش، حرکت و ...( 

 خواهد شد.دینی و قرآنی در بخش قرآنی محاسبه 

 دانشگاهی کشوری ملی بین المللی عنوان

2/۲ ۴ 2 1 مقام اول  

 ۲ ۱ ۳ 6 مقام دوم

2/۲ ۴ 2 مقام سوم  2./  

 

 مطابق جدول ذیل است:  کسب مقام در مسابقات قرآن )حفظ و قرائت(امتیازات 
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1ملی بین المللی عنوان  دانشگاهی کشوری 

2/۲ ۴ 2 1 مقام اول  

 ۲ ۱ ۳ 6 مقام دوم

2/۲ ۴ 2 مقام سوم  2./  

اند؛ صرفا به باالترین مقام کسب شده آنها دانشجویانی که در یک رشته قرآنی، طی یک سال به چند مقام دست یافته -

 گیرد.  امتیاز تعلق می

موضوعات قرآنی )نماز، نهج البالغه، صحیفه سجادیه و ...( نیمی از به برگزیدگان مسابقات و جشنواره های دینی با  -

 گیرد.امتیازات جدول فوق تعلق می

های دینی رسمی کشور، با ارائه گواهی فعالیت معتبر از مراجع مربوطه امتیاز بند فوق تعلق به دانشجویان اقلیت -

 گیرد.  می

 گردد. گاه، امتیازات مطابق جدول زیر محاسبه میبه ازای هر سال مسئولیت در نهادهای دانشجویی دانش

 .است 2حداکثر امتیاز عضویت در شورای مرکزی نهادهای دانشجویی 

 نهاد دانشجویی
 سمت

 

 امتیاز

های تحقيقات دانشجویي،  های علمي دانشجویي، كميته انجمن

های سياسي و شوراهای صنفي،  های فرهنگي، تشکل كانون

نماینده مناطق خانه نشریات دانشجویي، عضو شورای نظارت 

بر انجمن های علمي دانشجویي دانشگاه، عضو كميته ناظر بر 

 نشریات دانشگاهي 

 ۱ دبير

 ۲ عضو شورای مركزی 

های اسالمی  اتحادیه تشکل های فرهنگی،تخصصی کانون در صورت عضویت دانشجو در شورای مرکزی مجامع -

دانشجویان، شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی کشوری، شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای 

در طول یک سال تحصیلی، تمام شورای مرکزی خانه نشریات دانشجویی  رفاهی و -صنفینظارت بر وضیعت مرکزی 

 گیرد. امتیاز این بخش تعلق می

                                                           
  ی قرآني مشترک ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعلق مي گيرد.  این بخش از امتياز به منتخبين جشنواره. ۲
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نام حداقل شش ماه از مسئولیت دانشجو در نهاد دانشجویی سپری شده باشد، معادل در صورتی که در زمان ثبت -

 گیرد. سال به وی تعلق می امتیاز یک

  زبانبخش  .4
 می باشد و مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد: 2سقف امتیاز در این بخش 

 TOEFL امتیاز

Paper 

TOLIMO 

TOEFL 

Computer 

TOEFL 

IBT 

IELTS 

Equivalent 

MSRT 

(MCHE) 

HMLE 

2 681- 212  ۴11-۱۴۱  ۲۱1- 91  9- 6.2  ۲11- 82  ۲11- 82  

۴ 212- 2۱2  ۱۴۱-۲96  89- 11  6.2- 2.2  82- 12  82- 12  

۱ 2۱2- ۳12  ۲96-۲2۱  69- 21  2.2- ۳.2  12- 62  12- 62  

 گردد. برای او محاسبه مي باالترین امتیازدر صورتي كه دانشجو بيش از یك مدرک معتبر زبان ارائه نموده باشد،  - 

 مهارت، کارآرفینی یا فناوراهن بخش  .5
  باشد. می 2سقف امتیاز در این بخش  -

 باشد.  دانشگاه پژوهشیمعاون کلیه مدارک در این بخش می بایست مورد تایید  -

 امتیاز فناورانه

 8 برگزیده شدن ایده در سطح دانشگاه

 3 برگزیده شدن ایده در سطح کشور

 2 تولید محصول

 

 )بخش وژیه( اهی مقابله با رکوان اه و فعالیت ربانهمبخش  .6
 می شود.امتیاز( محسوب  822باشد که امتیاز افزوده یا ویژه )عالوه بر  می 2سقف امتیاز در این بخش  -

های فرهنگی، بهداشتی و درمانی دانشجویان در  ها و فعالیت مربوط به برنامه مستنداتدر این بخش، کلیه  -

دانشگاه باشد، معتبر خواهد بود و مورد ارزیابی قرار  مربوطه درمقابله با شیوع کرونا که مورد تایید معاونت 

 گیرد.  می


