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  تعالی بسمه

  )3شمارة (اطالعیۀ مهم 
  هاي دانش بنیان تخصصی براي افراد فعال در شرکت تسهیالت نظام وظیفه

 )برترِ فنّاورآموختگان دانش(
  

هاي فنّاورانه در برترِدانشگاهی که به فعالیتآموختگانهاي تخصصی دانشبنیاد ملّی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت
  .وظیفۀ تخصصی را در نظر گرفته استهاي دانش بنیان اشتغال دارند، تسهیالت نظام شرکت

برتـرِ  آموختگـان  دانـش (هاي دانش بنیـان  افراد فعال در شرکتتخصصیبه  نظام وظیفۀ شرایط اعطاي تسهیالت
  :به شرح زیر است)فنّاور

از مراکزآموزشـی عـالی، پـژوهش و    ارشد یا دکتري تخصصی از یکـی  آموختۀ دورة کارشناسیمتقاضی باید دانش - 1
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنّـاوري؛     بـه تأییـد   داخل یا خارج ازکشور باشد که صحت مدارك صـادرة آن   فنّاوري

 .ده باشدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالی انقالب فرهنگی رسی

و بـیش از شـش   ) داخل کشـور  هاي آموختگان دانشگاه براي دانش(بیش از سه سال متقاضی آموختگی از زمان دانش - 2
  .نگذشته باشد) خارج از کشورهاي  آموختگان دانشگاه براي دانش(سال 

پیشنهاد رسالۀ دکتري که از داخل   مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوريدانشجویان دورة دکتري تخصصی :یادآوري
- می در صورت موافقت استاد راهنما و تأیید دانشگاه محل تحصیل خود اند،نیزخود با موفقیت دفاع کرده

  .مند شوندتوانند از این تسهیالت بهره
  :متقاضیان براي نام نویسی در سامانه باید شرایط زیر را داشته باشند:شرط الزم - 3

مورد تأیید معاونت علمی و فنّاوري به مدت دست کم شش  بنیانِهاي دانشاز شرکتآموخته باید در یکی دانش. الف
هاي مورد تأیید  فهرست شرکت .باشدوده وقت به فعالیت مشغول ببه طور تمام) بر اساس فهرست بیمۀ شرکت(ماه 

  .دارد قرارwww.daneshbonyan.irل سامانۀاو در صفحۀ
ــیِ   . ب ــلِ دورة کارشناس ــانگین ک ــد می ــیان بای ــیش از  متقاض ــلِ دورة  و  14ب ــانگین ک ــان   می ــی آن ــیالت تکمیل تحص

  .باشد 15بیش از  )ارشد و دکتري تخصصی کارشناسی(
) هاي فنّاورانه، پژوهشی و آموزشیشامل فعالیت(هاي نخبگانی فعالیتاز امتیاز متقاضی باید حائز بیشترین :شرط کافی- 4

  .بر اساس معیارهاي بنیاد در میان متقاضیان باشد
 :هاي نخبگانی به شرح زیر است مصادیق فعالیتترین  مهم- 5

 ...)آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و (هاي علمی در دانشگاه  موفقیت. الف

  هاي تحصیلی بنیاد کسب جایزه. ب



  
  

     

 ٢از٢ه
 

 فنّاورانۀ مورد تأیید بنیاد  هاي علمی،پژوهشی، برگزیده شدن در جشنواره . ج 

  قرآنی مورد تأیید بنیاد هاي هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت جشنوارهبرگزیده شدن در .  د
  )بنیان عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانش(بنیان  هاي دانش اشتغال در شرکت.  ه

بنیان خود را بر اساس اطالعات کاالها و خدمات دانش داراي اظهارنامۀ مالیاتی باشد و باید بنیان دانش  شرکت -6
  .اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد

بـر اسـاس   (تواند یک نفر و به ازاي هر پنج میلیارد ریال فـروش سـاالنه   هاي دانش بنیان میهر یک از شرکت -7
، )بر اساس فهرست بیمه(یا به ازاي هر ده نفر نیروي کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت ) مالیاتیاظهارنامۀ 

سـال  سهمیۀ مذکور تا سقف ده نفر براي هر شرکت در سال، بـراي مـدت یـک   . یک نفر دیگر را معرفی کند
  .شود و صرفاً براي همان سال قابل استفاده استتعیین می

تهیه و )soraya.bmn.ir(ثریافی نامۀ شرکت متبوع خود را براساس الگوي مذکور در سامانۀ الزم است متقاضیان معر -8
  .بارگذاري کنند

و فرد  معاونت علمی و فناوري نیست/ بنیاد ملّی نخبگانوب به هیچ نیازي به مراجعه حضوري فرد یا ارایه تقاضاي مکت - 9
صورت الکترونیکی مراحل  هثبت و ب soraya.bmn.irۀمتقاضی باید اطالعات خود و شرکت متبوع خود را در سامان

در همین سامانه قابـل  )ییدأیید و یا عدم تتأنقص مدارك و (وضعیت تقاضا پیام هاي الزم درباره.آن را پیگیري کند
  .مشاهده است

 : شود الزم است آموختگان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه می باتوجه به اینکه امتیازهاي دانش - 10

بـدیهی اسـت تـا تکمیـل نهـایی      . بارگـذاري شـود  )soraya.bmn.ir(همۀ اطالعات به طور کامل در سامانه. 1- 10
  .شود اطالعات، فرایند بررسی آغاز نمی

روز است و صرفاً پس از پایان این زمـان،   45در سامانه ) از زمان تکمیل نهایی پرونده(زمان بررسی پرونده . 2- 10
 .امکان پاسخگویی وجود خواهد داشت

شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را بارگذاري کرده است،  چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص: یادآوري مهم
شود و عدم صداقت وي بـه   فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیالت بنیاد محروم می متقاضی نه

 .شود ربط اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیري می هاي ذي دستگاه

هاي نخبگانی خود صرفاً یک بار  است با ارتقاي فعالیتچنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز  - 11
 .دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري کند

از ابتداي مهرماه سال جاري، تمامی ارتباطات بنیاد با مخاطبان براي استفاده از تسهیالت نظام وظیفـه، صـرفاً از    - 12
درخواسـتی  / این رو چنانچه متقاضیان پرسـش از . انجام خواهد پذیرفت) و به شکل غیرحضوري(طریق شبکه 

بـه  (در وبگاه بنیاد » هاي شما پاسخگویی به درخواست«دربارة این موضوع داشته باشند باید با مراجعه به بخش 
 .، درخواست خود را ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد) www.bmn.ir:نشانی

 
  


