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 دانشجویان ربرتدستورالعمل انتخاب و معرفی 

 البرز رفهنگی بنیاد

 تهیه و تنظیم: اداره حمایت و پشتیبانی امور دانشجویان داخل
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 تعالیبسمه

 مقدهم
دانشمندان و پژوهندگان  ياز مقام علم ليبا هدف كمك به اشاعه فرهنگ كشور و تجل يشمس ۱۳۴۲بنياد فرهنگي البرز در سال 

 «البرز ادیبن هزیجا» یاعطا قیاز طر ،يرانیو نوباوگان و نوجوانان با استعداد ا دهیآموزان برگزو دانش انیدانشجو قیو تشو يرانیبرتر ا

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

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

 .شده است حققم فناوریو  قاتياز جمله وزارت علوم، تحق ربطیمراجع ذ

 رفایند انتخاب دانشجویان 
 . ندباشميدر دانشگاه مشغول به تحصيل  جاریشناسایي و معرفي دانشجویان از ميان افرادی است كه در سال تحصيلي  .۱

به سازمان امور دانشجویان معرفي شده و برگزیدگان كشوری توسط كميته  ذیلهای برگزیدگان هر دانشگاه بر اساس شاخص .۲

 ها و امتيازات مربوط انتخاب خواهند شد. علمي جایزه بنياد البرز و بر اساس شاخص

ي ، اقدام به معرفalborzprize.ir.wwwپس از انتخاب دانشجویان، هر یك از ایشان از طریق سامانه جایزه بنياد البرز به نشاني  .۳

 نماید.و بارگذاری مدارک در سامانه مزبور 

، به عنوان نفرات برگزیده كشور معرفي خواهند شد؛ داوری نهایيجا كه برگزیدگان دانشگاه در صورت پذیرش در مرحله از آن .۴

 .شودشایسته است فرایند شناسایي، انتخاب و معرفي دانشجویان به بهترین نحو ممکن انجام 

 .داوری متأخرین وجود نخواهد داشت امکانتا زمان اعالمي مورد تأكيد است. درغير این صورت رعایت فرایند انتخاب  .5

 های دولتي روزانه و شبانه، غيرانتفاعي، آزاد اسالميدانشگاه اعم ازها شایسته است انتخاب و معرفي دانشجویان از تمامي دانشگاه .6

 پيام نور انجام گيرد.و 

 ود.شن منتخب كشوری جایزه نقدی به همراه نشان و لوح تقدیر از طرف بنياد فرهنگي البرز اهداء ميبرای هر یك از دانشجویا .7

كه به دليل شرایط ناشي از شيوع بيماری كرونا در كشور، امکان برگزاری حضوری همایش ميسر نباشد، شيوه و زمان درصورتي .8

  شود.برگزاری همایش متعاقباً اعالم مي

فني و مهندسي، علوم پایه، علوم انساني، هنر، كشاورزی و مي باشد و افراد از بين پنج گروه آموزشي  ۱00جمع امتيازات نهایي  .9

 دامپزشکي براساس باالترین امتياز آن منطقه معرفي مي شوند.
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 رشایط عمومی

  تابعيت ایراني .۱
 ای و دكتری تخصصيكارشناسي ارشد، دكتری حرفه حاضر دانشجوی یکي از مقاطع تحصيلي كارشناسي،حال در  .۲
 ی كميته انضباطي در مقطع جاریأمحکوميت قضایي و ر عدم سوء پيشينه، .۳
 حفظ و رعایت شئون دانشجویي .۴
سال و دكتری  ۳0سال، كارشناسي ارشد و دكتری حرفه ای  ۲5حداكثر سن برای دانشجویان مقطع تحصيلي كارشناسي  .5

 سال ۳5تخصصي 
 البرز انتخاب شود. فرهنگي تواند به عنوان دانشجوی برگزیده بنيادهر مقطع یك بار مي هر دانشجو در .6
 اختصاصیرشایط 

 آموزشیبخش  .1

 باشد.می 25سقف امتیاز در این بخش  -

ای و دكتری تخصصي دارای معدل باالی كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتری حرفهشدگان در مقاطع معرفی تمامی -

 ،های تحصيلي در صورت داشتن شرط فوقامتياز آموزشي ترم عنوان شرط ورود به رقابت انتخاب شوند.ه توانند بمي ۱7

 :باشدطبق جدول ذیل مي

 ازای هر ترم تحصیلیه امتیاز ب مقاطع

 کارشناسی

 امتیاز 1              18-17

 امتیاز 2              19-18

 امتیاز 3                20-19

 کارشناسی ارشد

 امتیاز 1             18-17

 امتیاز 2                 19-18

 امتیاز 3                 20-19

 دکتری حرفه ای

 امتیاز 1            18-17

 امتیاز 2                 19-18

 امتیاز 3                20-19

 دکتری تخصصی

 امتیاز 1                18-17

 امتیاز 2                19-18

 امتیاز 4                20-19
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 ژپوهشیبخش  .2

  باشد.می 50سقف امتیاز در این بخش  -

 باشد.دانشگاه می پژوهشیمعاون  با تشخیص امتیاز در این بخش -

 (  15)سقف امتیاز مقاالت  .1-2

 کارشناسی نوع مقاله
کارشناسی 

 ارشد

دکتری 

 ایحرفه

دکتری 

 تخصصی

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

 معاونت پژوهشی وزارتین
3 4 4 5 

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

(ISCو ) پژوهشی ـ مجالت دارای امتیاز علمی 
3 3 3 3 

 2 3 3 3 المللی معتبرهای خارجی بینکنفرانس ارائه مقاله و پوستر و چاپ مقاله در

 1 1 1 3 معتبر المللیهای داخلی بینکنفرانس ارائه مقاله و پوستر و چاپ مقاله در

 های پژوهشیطرح .2-2

 معاون پژوهشیهای پژوهشی حتی به صورت نیمه تمام مطابق با نظر طرحباشد. کلیه می 5سقف امتیاز در این بخش 

 تواند دارای امتیاز باشد.دانشگاه تا سقف مورد نظر می

 کتاب .3-2

 باشد.میدانشگاه معاون پژوهشی باشد. تشخیص امتیاز در این بخش با می 8سقف امتیاز در این بخش 

 امتیاز کتب

 4 لیفأت

 4 ترجمه و گردآوری
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 اختراع و ابداع .4-2

های مختلف صنعتی، خدماتی، عمومی، اجتماعی و دانشگاهی با هرگونه اختراع، ابداع یا ایده اجرا شده در کلیه بخشبه 

 یرد.تعلق گ امتیاز 15سقف تواند تا دانشگاه می تشخیص معاون پژوهشی

 

 مسابقات و جشنواره های علمی .5-2

دانشگاه تشخیص معاون دانشجویی های علمی کشوری خوارزمی، رازی و فارابی با به کسب عناوین در مسابقات و جشنواره

 گیرد.می تعلق  امتیاز 5تا سقف 

 لمپیادهای دانشجوییا. 6-2

 امتیاز تعلق می گیرد. 2به کسب عناوین ذیل تحت عنوان المپیاد دانشجویی تا سقف 

المپیادهای 

 دانشجویی

 امتیاز عنوان

اول( دارنده مدال طال )مقام  2 

 1 دارنده مدال نقره )مقام دوم(

 0.5 دارنده مدال برنز )مقام سوم(

 

 اجتماعی - رفهنگیبخش  .3
 15سقف  تا دانشگاه تشخیص معاون دانشجوییبا  اجتماعی در داخل و خارج دانشگاه ـ های فرهنگیفعالیت به تمامی

 گیرد.می تعلق  امتیاز

 

  زبانبخش  .4
 می باشد. 5سقف امتیاز در این بخش 

MSRT امتیاز 

3 60 - 50 

5 75 - 60 
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 مهارت، کارآرفینی یا فناوراهن بخش  .5
  باشد.می 5سقف امتیاز در این بخش  -

 باشد.دانشگاه میمعاون دانشجویی ید ایده در دو سطح و تولید محصول به عهده أیت -

 امتیاز فناورانه

 1 برگزیده شدن ایده در سطح دانشگاه

 3 ایده در سطح کشوربرگزیده شدن 

 5 تولید محصول

 


