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 گفتارپيش

سازي سند راهبردي کشور در امور نخبگان و بنياد ملي نخبگان در راستاي اجرايي

از ستتتند  24-2-2و  23-1-22،4-1-11،3-1-1هاي ملتتتي متتتد نظتتتر قتتتراردادن اقتتتدا بتتتا 

بته دانشتجويان صتاح   تحصتيلي هتايهاعطاي جايز ةنامآيين»مذکور، اقدا  به تنظيم 

نامة ( و شيوه14/3/1393در تاريخ  امناي بنياد ملي نخبگانهيئت)مصوب « استعداد برتر

نتون( نمتوده استت. کتتا  1393-94تحصتيلي اجرايي آن در هر سال تحصيلي )از سال 

هتا و هدايت هدفمند و تسهيل مسير پيشرفت دانشجويان صاح  استعداد برتر در دانشگاه

تستهيالت متعتددي از قبيتل  و نامه استتشور، مهمترين هدف اين آيينکهاي پژوهشگاه

اعتبتار »،«يتاريفناعتبتار »،«يتارياعتبار پژوهش»،«يارياعتبار آموزش»،«راتبة دانشجويي»

 مطتاب  و... «ارآفرينيکتاعتبتار توانمنتدي »،«اعتبار ارتباطات علمتي»،«توانمندي آموزشي

نامة اجرايي هر سال تحصيلي به دانشجويان برگزيده از مقاطع مختلف تحصيلي اعطا شيوه

 شود.مي

فراينتتد اعطتتاي ايتتن تستتهيالت، شتتامل مراحتتل مختلفتتي از  بتتت درخواستتت 

                                                                                                                        
و مقتتررات مربتتو  بتته فراينتتدهاي شناستتايي،جذب و زنگري و بتتازتعريف ضتتواب  : بتتا1-1-1اقتتدا   .1 

 ر رصد فعاليت نخبگاني.بيد کهاي مسئول با تأپشتيباني از اجتماع نخبگاني در دستگاه
هاي مستقيم و غيرمستقيم متادي بته اجتمتاع نخبگتاني در دهي و گسترش پشتيباني: سامان3-1-2اقدا  .  2

هاي دولتتي،بخش خصوصتي و زمانسا هاي مقطعي و پژوهانه از سويقال  بورس،جايزه

 اي و ا رگذاري آنان.نهادهاي عمومي )وقف و خيريه( منطب  با پايش پيشرفت مرحله
هتاي فتردي وگروهتي بته ريزي براي ارائه خدمات مورد نياز بتراي انجتا  فعاليت: برنامه4-1-2اقدا : .  3

ردن کتاهماطالعاتي، فر ت در مسير نخبگي )مانند: تأمين منابع علمي وکمنظور تسهيل حر

 صوالت(.انات مورد نياز پژوهشي و آموزشي مربو  به توليد، بت،انتشار و ارائه محکام

رصتتد دائمتي و پشتتتيباني هدفمنتتد و هاي فعتال دانشجويي،دهي و توستتعة هستتته: ستامان2-2-2اقتتدا   .4 

 هاي نخبه.ها به گروهن هستهها با هدف تبديل اياي از آنمرحله
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بررستتتتي ،فناورانه-پژوهشتتتتي -و تکميتتتتل ستتتتواب  آموزشتتتتيدريافت ،دانشتتتتجو

آزمايي و در نهايت، انتخاب برگزيدگان و اعال  نتايج به متقاضيان است راستي،سواب 

اعضتاي هيئتت هاي گذشته و حال، بته تتدريج بتا پيشتنهادهاي ستازند  که در طي سال

ورد اصتال  و مت کارشناستان خبتر  بنيتاد و دانشتجويان مشتمول جتوايز،،هاعلمي دانشتگاه

 تکميل قرار گرفته است.

شور کهايها و پژوهشگاهدانشگاه دانشجويانبرداري بهرهراهنماي حاضر به منظور 

ات الز  کتيه شتده و در آن ستعي شتده استت تمتامي نته 1397-98در سال تحصيلي 

 ر شود.کدربار  مقررات مربو  ذ

در ،نامتهنظتري آييناين مجموعه شامل شش فصل اصلي است: در فصتل اول مبتاني 

اد عاتي بنيار با سامانة اطالکات اصليکفصل دو  فرايند اجراي مقررات و در فصل سو  ن

هاي متداول دربار  اين برنامه اختصتاص دارد و شود. فصل چهار  به تبيين پرسشبيان مي

 سرانجا  در فصل پنجم و ششم مستندات مرتب  با مقررات گردآوري شده است.

هتاي گذشتته، بتا شتود همچتون ستالخوانندگان محتر  درخواست مي در پايان از

نگتتاهي منتقدانتته و مصتتلحانه، نتتواقی راهنمتتاي حاضتتر را بتته بنيتتاد گوشتتزد و نکتتات 

شتده و همچنتين در راستتاي بهبتود اصالحي خود را در خصتوص مطالت  گردآوري

 .5بگذارندفرايند اعطاي تسهيالت و مقررات مربو ، با بنياد ملي نخبگان در ميان 
 

 حسن ساالريه

 ريزي و نظارتمعاون برنامه

1397تابستان  

                                                                                                                        
 ي، بنياد ملي نخبگان کاني پستي: تهران، خيابان آزادي، بين نواب و رودنش .5 

 planning@bmn.irرايانامه: 
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 هدف. 1

 :عبارت است از اين برنامههدف از تصوي  و اجراي  .1-1

 ها؛تر اجتماع دانشجويان برتر در دانشگاهشناسايي دقي  .1-2

 خود؛هاي علمي هاي تخصصي فعاليتزمينهشور در کهدايت دانشجويان برتر  .1-3

 شور؛کهاي آموزش عالي هاي نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسهپشتيباني از فعاليت  .1-4

 به پيشرفت اجتماع نخبگاني دانشجويي؛ کمک. 1-5

 سير نخبگي.شور در مکطراحي روند رشد تدريجي و پيوسته دانشجويان برتر  .1-6

 ردهاي اصلي در شناسايي مستعدانکروي.  2

 «نگريسانکي»رد کاستعدادها در مقابل روي« تنوع»رد کروي. 2-1

ها متنوع است، در اين برنامته ستعي شتده استت هتم در ه استعداد انسانکجا از آن

 .در ارائه تسهيالت به آنان، به اين تنوع توجه شودشناسايي مستعدان و هم 

 «ايگلخانه داشتنگه» مقابل در «ايباغچه رشد» ردکروي. 2-2

محتي   ردن اجتماع نخبگاني بايتد درکدر نظا  نخبگاني مطلوب، تربيت و توانمند

رو در ناز اي. از آن صورت پذيرد کواقعي و طبيعي جامعه و نه در محيطي جدا و منف

 ه بتا فعاليتتکشوند بلدانشجويان مشمول از محي  دانشگاه جدا نمي برنامه،ي اين اجرا

 .گيرندنار ساير دانشجويان، در مسير توانمندسازي قرار ميکدر دانشگاه و در 

 مزيتـي» نـه اسـت «تعهـدآور نعمتـي» درخشـان  استعداد . داشتن2-3

 «آفرينتوقع        

رف  کبر اساس اصول اساسي حا م بر ستند راهبتردي، توجته ويتژه بته افتراد بته صت 
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رد، کتبر اساس ايتن روي. ها و ايجاد توقع در آنان مردود استبرخورداري از توانمندي

 . شودتحصيلي نيز در قبال ارائه خدماتي از سوي مشموالن، به آنان اعطا مي هايجايزه

 «نخبگي اصالت» شرط «نخبگاني هايفعاليت» تداوم. 2-4

و  ه داراي سطوحي پويا و مشترکويژگي دائمي براي افراد نيست؛ بل کنخبگي ي

تحصتيلي  هتايجايزهرد، کبا اين روي. ستاهاي متناس  با شأن آنان به استمرار فعاليت

 رارکتت هتر ستالهستاله بته مشتموالن اعطتا و فراينتد انتختاب مشتموالن کبه صورت ي

 .شودمي

 نامههاي آيينويژگي.  3

 هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاهتوجه به مجموعة فعاليت. 3-1

شتي و پژوه،آموزشيهتاي مجموعتة فعاليتدانشتجويان بتر استاس  برنامته،در اين 

ايي شناست( آزمتون يتا رويتداد کست  رتبته در يتکو نه صرفاً بر استاس)فناورانة خود 

 .گيرندمورد حمايت قرار مي و شوندمي

 در استعدادها و لزوم هدايت هر دانشـجوي مسـتعدتوجه به تنوع . 3-2

 هاي مختص خودشوفايي استعدادها و توانمنديکمسير ش         

هتتتاي تحصتتتيلي، بتتته استتتتعدادهاي متفتتتاوت در شناستتتايي و اعطتتتاي جايزه

وفايي کشفناورانة هر دانشجو توجه و براي توانمندسازي در مسير  وپژوهشي ،آموزشي

 .شودبه وي تسهيالت اعطا ميشده استعدادهاي شناسايي

 رد نهادمحوريکتوجه به روي. 3-3

ي کحضور دانشجو در دانشگاه و ايفاي وظايف علمي خود زير نظر استاد راهنما، ي

ان اجتراي ايتن کتي از ارکتي ،به همين دليل. هاي علمي استاري در محي کاز اصول 

ضائات علمي دانشگاه زير ه هدايت دانشجو در دانشگاه و بر اساس اقتکبرنامه آن است 
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 . نظر استاد راهنما صورت پذيرد

 رد صرفاً حمايتيکرد توانمندسازي به جاي رويکاستفاده از روي. 3-4

هاي مختی وفايي استعدادها و توانمنديکدر مسير ش دانشجوي مستعدهر هدايت 

رد کترويبتا  ردهاي اين برنامه است؛ لذا تسهيالت اين برنامته نيتز عمومتاًکخود، از روي

 . توانمندسازي افراد طراحي شده است

 ار و تالش به جاي ايجاد توقعکايجاد تعهد از طريق ترويج فرهنگ . 3-5

دهد به وي ه دانشجو در دانشگاه انجا  ميکدر قبال خدماتي  ،اين برنامه تسهيالت

 تعهد بيشتر به دليل برختورداري از نعمتت»با اين شيوه سعي شده است  شود واعطا مي

برختورداري  رف به صت   ،ايجاد توقع حمايت»جايگزين  ،«(البته در قبال دريافت حقوق)

 .شود «از استعداد
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 دومفصل 

 ي مقرراتاجرا اتي در خصوصکن
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هتاي الن جايزهينتدهاي شناستايي مشتموآفهتم بهتتر فر تواند بترايات ذيل ميکن

 ان قترارتحصيلي بنياد ملي نخبگان و اعطاي جوايز بته آنتان، متورد استتفاد  دانشتجوي

 .گيرد

 

دانشجويان  ها، از ابتداي تير ماه تا نيمة مرداد ماه و بت نا  دانشجويان فعلي دانشگاه. 1

انشتجويان استت و د 1397ر ماه تا تاريخ اواس  مهر ماه سال نوورود، از ابتداي مه

 تي بنيادهاي تحصيلي، الز  است اطالعات خود را در سامانة اطالعامتقاضي جايزه

درخواستتت »ننتتد و ستتزي گزينتتة ک( بارگتتذاري https://sina.bmn.ir)بتته نشتتاني: 

ي سامانه «ها بت درخواست»را در بخش « هاي تحصيليبررسي پرونده براي جايزه

 نند. کانتخاب 
 شود.هاي فوق به هيچ عنوان تمديد نميتاريخ .1ر کتذ
ر امور مربو  بته دانشتجويان واحتدهاي مختلتف دانشتگاه آزاد استالمي، بت .2 رکتذ

تهتران انجتا   ز در بنيتاد استتانکه به صورت متمرکهاي گذشته خالف سال

 شود.رب  انجا  ميدر بنياد استاني ذي 1397-98شد، در سال تحصيلي مي
 

قتاد بتين مؤسسته و يتاري، پتي از انعياري/ فتنياري/ پژوهشقراردادهاي آموزش. 2

اي از شود. نمونهدانشجو، از سوي دانشگاه، در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري مي

 ستال تحصتيلي بايتداين قراردادها در پيوست آمده است. اين قرارداد براي هتر نيم

 عقد شود.

ستال يتاري نيمياري/ فنياري/ پژوهشنشجويان براي ارائة قرارداد آموزشدا. 3

 1398ماه سال دو ، تا پايان مردادو براي نيم 1397ماه سال اول، تا پايان بهمن

 1398يتاري تابستتان، تتا پايتان مهرمتاه ياري/ فنو براي قراردادهاي پژوهش
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 فرصت دارند.

هتاي آموزشتي ارگاهکها/هت دانشجو در دورکشرمندي آموزشي براي اعتبار توان .4

افزارهتاي تخصصتي، آمتوزش زبتان و ...( هاي آمتوزش نر السکموردنياز )مانند 

نتة مندي از اين اعتبار، دانشجو بايتدگواهي )قتب ( هزيقابل هزينه است. براي بهره

ر را د ننتد  دورهکارگاه آموزشي همراه با مُهر مؤسسة برگزارکت در دوره يا کشر

 ند.کسامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري و ارسال مي

 ارآفريني، الز  است درخواست خودکمندي مندي از اعتبار تواندانشجو براي بهره. 5

ارگذاري برد در سامانه کت در دوره و اسناد هزينهکرا به همراه گواهي )قب ( شر

 ند.ک

مندي از اين بهره درخواستنامة خود، موضوع رساله/ پايان تصوي دانشجو پي از . 6

بتر )نامة خود اعتبار را به همراه طر  پيشنهادي و نامة تصوي  موضوع رساله/ پايان

 ند. پرداختکه از سامانه قابل دريافت است( در سامانه بارگذاري ميکاساس قالبي

 اهنمتاه به تأييد استتاد رکاست  1شمار  اربرگ کنامه بر اساسهاي رساله/ پايانهزينه

 رسيده باشد.

ا چنانچه دانشجو در حال حاضر مشمول دريافتت جتايز  تحصتيلي باشتد امت. 3ر کتذ

توانتد يموضوع رساله/ پايان نامة خود را پيشتر به تصوي  رسانده باشتد، م

 مند شود.از اين اعتبار بهره

 شود:مندي دانشجو از اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي، مراحل زير طي ميهبراي بهر. 7

ي بته همتراه دانشجو درخواست ختود را بتراي گذرانتدن دور  فرصتت مطالعتات. 7-1

نامتة مؤسستة مبتد  موافقت»،«نامة موافقت استتاد راهنمتا»الز  مشتمل بر  کمدار

عتاتي در سامانة اطال« نامة پذيرش مؤسسة مقصد»و («  2اربرگ شمار  ک)مطاب  

 ند.کبنياد بارگذاري مي
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 مرات  را به تأييد،را بررسي و درصورت  کمدارشجو مؤسسة محل تحصيل دان. 7-2

 ند.کبنياد اعال  مي

را از « کنقتی متدار»ا و يت« عتد  تأييتد»،«تأييتد»تقاضا را بررسي و نتيجتة  بنياد. 7-3

 ند.کطري  سامانه به متقاضي اعال  مي

ماهة زارش سهگدر صورت تأييد درخواست و گذشت سه ماه از دوره، متقاضي . 7-4

 ند.کرا پي از تأييد مؤسسة محل تحصيل، از طري  سامانه ارسال ميفرصت 

،  راتبتة از زمان شروع دور  دريافت اعتبار فرصت مطالعاتي تتا پايتان دوره .4 رکتذ

يتتاري يتتا هستتتة يتتاري، فنپژوهش،ياريدانشتتجويي و اعتبتتارات آموزش

 .شودمحور به دانشجو پرداخت نميمسئله

ارجي، مراحتل زيتر طتي ختنشتجو از اعتبتار فرصتت مطالعتاتي منتدي داهبراي بهر.  8

 شود:مي

ي بته همتراه دانشجو درخواست ختود را بتراي گذرانتدن دور  فرصتت مطالعتات. 8-1

نامتة » و« ( 3اربرگ شمار  کنامة موافقت مؤسسه مبد  )»الز  مشتمل بر  کمدار

 ند.کرا در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري مي« پذيرش مؤسسة مقصد

در  ه در ستال متيالدي زمتان اعتزا ،کاي باشتدمؤسسة مقصد بايتد مؤسسته. 5ر کتذ

تتايمز ،(Shanghai) بنتدي: شتانگهايم دو نظتا  از سته نظتا  رتبهکتدست

(Times و )ک( .يو.اسQS داراي رتبة )باشد.  200تر از مک 

 بع اعتبتاريمنتاه بر اساس کتأييد نهايي فرصت مطالعاتي بر عهد  بنياد است .6ر کتذ

ها را بررستي و نتيجتة شتور درخواستتکهاي علم و فناوريبنياد و اولويت

 ند.کنهايي را اعال  مي

 ت،ر طول مدت فرصتک، مرات  را با ذرا بررسي و درصورت تأييد کمؤسسه مدار. 9

 ند. کبه بنياد اعال  مي 3اربرگ شمار  کمطاب  
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ز  الز پژوهشي )نه دانشتگاهي( باشتد، کي از مراکچنانچه مقصد دانشجو ي. 7ر کتذ

است مؤسسه مبد ، اطالعات زير را دربتار  مؤسستة مقصتد مشتخی و بته 

 ند:کبنياد استان اعال  

 ز پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي؛کالف. دليل انتخاب مر

 هاي علمي؛هاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسهشاخیب. 

 ژ  مؤسسة مقصد.وي انات و تجهيزاتکج. ام

، الز  استت يختارج ت در مجتامع علمتي داخلتي يتاکمندي اعتبار شربراي بهره. 10

ا بته ردانشجو نامة پذيرش مقاله را از دبيرخانة مجمع دريافت و درخواستت ختود 

ؤسسته ند تا در صورت تأييد، از سوي مکزير در سامانه بارگذاري  کهمراه مدار

 به بنياد ارجاع شود:

 متة تأييتدامل مقاله و نامة پذيرش مقاله در مجمع داخلي يتا ختارجي يتا ناکالف. متن 

 شور؛کارگاه آموزشي خارج از کت در کاستاد راهنما مبني بر شر

ضتور حگواهي ارائه مقاله در همايش )به صورت سخنراني يا پوستر( يتا گتواهي  ب. 

 ه آموزشي؛ارگاکدر 

 رد.کمستندات مربو  به هزينه  ج. 

مندي از اعتبار ارتباطات علمي، الز  است دانشجو درخواستت ختود را براي بهره. 11

لمتي عنشتريات  کاشتترا»مثبتة مالي )قب  واريز مبلغ( مبني بتر  کبه همراه مدار

هتتاي گاهاستتتفاده از پاي»،«هتتاي علمتتيعضتتويت در انجمن»،«داخلتتي و ختتارجي

 ند.کدر سامانه بارگذاري « هاي علميتابکخريد »و « تخصصي علمي 

ة آزمايشتگاهي، الز  استت کاز اعتبتار استتفاده از تستهيالت شتب يمندبهره يبرا. 12

 ينشتتان بتته «يراهبتترد يهتتايفنتتاور يشتتگاهيآزما ةکشتتب» گتتاهوب بتتهدانشتتجو 

www.labsnet.ir مترتب  محل ،هکشب عضو يشگاهيآزما زکمرا انيم از و مراجعه 

 ياعتبار مبلغ تا دانشجو. ندکمراجعه آن به زهيجا نيا از منديبهره يبرا و انتخاب را
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 گتزارش زکتمرا نيتا و شتود منتدبهتره ورکمتذ زکتمرا ختدمات از توانديم شدهنييتع

 بته پرداختت يبترا را يليتحص زيجوا مشموالن توس  شدهافتيدر خدمات ردکنهيهز

 .نندکيم اعال  اديبن

مندي از راتبتة دانشتجويي، الز  استت مؤسسته محتل تحصتيل، در هتر براي بهره. 13

نتد. ايتن معرفتي که بنيتاد معرفتي ار دانشجويي را بکسال، دانشجويان متقاضي نيم

  شود.جا  ميسال تحصيلي جداگانه انبراي هر نيم

ــذ يتتاري/ يتتاري/ پژوهشي از اعتبارهتتاي آموزشکتتچنانچتته دانشتتجو از ي . 8  رکت

ند، در زمتتان کمحور استتتفادهفرصتتت مطالعتتاتي يتتا هستتتة مستتئله،يتتاريفن

 شود.برخورداري از اعتبار، راتبه به وي پرداخت نمي

ستت ، دانشجو بايد متأهل باشد و الز  انکمندي از وا  وديعة اجار  مسبراي بهره. 14

رش مندي از وا  را به همراه تصوير صفحات شناسنامة خود و همسدرخواست بهره

شتجويي ند تا در صورت تأييد، براي پرداخت به صندوق رفاه دانکدر سامانه درج 

د يد بنياصندوق رفاه وزارت بهداشت يا نهادهاي مالي معتبر مورد تأي،وزارت علو 

  معرفي شود.
 

ود و پتي اين تسهيالت تا پايان مقطع تحصيلي در اختيار دانشجو خواهد ب  .9ر کتذ

اشت تسويه مطاب  مقررات وزارت علو / وزارت بهدآموختگي، از دانش

 شود.مي

رفتته . چنانچه دانشجو پي از اتما  تحصيل، بالفاصتله در مقطتع بعتدي پذي10ر کتذ

ار ن همچنتان تتا پايتان مقطتع بعتد در اختيتار او قترکشود، وا  وديعة مست

 خواهد داشت.

 به اشند، صرفاًچنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايز  تحصيلي ب .11ر کتذ

 يابد.ي از آنان وا  تعل  ميکي
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 شود.ن براساس شهر محل تحصيل دانشجو تعيين ميکمبلغ وديعة مس .12ر کتذ

ازدواج )رونوشتت ستند  کاج، دانشتجو بايتد متدرمندي از هديتة ازدوبراي بهره. 15

 ارگتذاريازدواج/ رونوشت صفحة دو  شناسنامه( را در سامانة اطالعاتي بنياد ب

 د.نک

هتاي تحصتيلي )بته جتز راتبتة منتدي از جايزهها و مستندات براي بهرهدرخواست. 16

ت اعتبار اعتزا  بته فرصت،ياريياري/ فنياري/ پژوهشاعتبار آموزش،دانشجويي

هتاي فعاليت هکتنامته/ رستاله( ختارجي و اعتبتار اجتراي پايان /مطالعاتي داخلي

از  1398متاه ستال شود، تا پايتان مهرها در زمان مشموليت انجا  ميمرتب  با آن

 شود.مشموالن پذيرفته مي
 

راي حتل بت« محور پژوهشتيهستتة مستئله»طر  شتهيد احمتدي روشتن در قالت  . 17

اي فناورانته بتراي حتل مستئله« محور فناورانتههستة مستئله»اي پژوهشي يا مسئله

 ات اصلي اين طر  به شر  زير است:کن .شودانجا  مي

ي از کتل موضتوعي پژوهشتي و زيتر نظتر يمحور پژوهشي حوهاي مسئلههسته. 17-1

شود و هتدف يل ميکشور تشکهاي پژوهشگاه /هاعلمي دانشگاهاعضاي هيئت

افتتزا بتتراي فعاليتتت تحقيقتتاتي دانشتتجويان برتتتر و حتتل آن ايجتتاد محيطتتي هم

 .اي علمي استمسئله

ي از کتمحور فناورانته حتول موضتوعي فناورانته و زيتر نظتر يهاي مستئلههسته. 17-2

يل کختتدماتي تشتت /هاي توليتتديتکمتتديره شتتررئتتيي هيئت /متتديران عامتتل

هاي فناورانة دانشجويان افزا براي فعاليتشود و هدف آن ايجاد محيطي هممي

 .اي نوآورانه استبرتر و حل مسئله

محور فناورانتته، بتتر استتاس محور پژوهشتتي و مستتئلهمستتئلههاي يل هستتتهکتشتت. 17-3

شوند و تعيين يل ميکسال تشکثر به مدت يکها حدافراخوان بنياد ملي و هسته

 ها از سوي بنياد ملي است.سرپرست هسته
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سومفصل   

 ار باکچگونگي

 (سينا)اطالعاتي بنياد  ةسامان 
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 مقدمه. 1

راينتد  بتت اطالعتات و ه فکهاي مختلفي است شامل بخش اطالعاتي بنيادسامانة 

هتا را در بتر هاي دريتافتي و اعطتاي جايزهدرخواستبررسي ،اربرانکهاي درخواست

 پردازد. به معرفي سامانه مير شده در اين فصل کگيرد. مباحث ذمي

  اربريکورود. الف

( صتفحة ورود بته https://sina.bmn.irبا ورود به صفحة اصلي سامانه )به نشاني 

لمتة عبتور از طريت  کاربري و ک. دريافت نا  6شودنمايش داده مي 1ل کسامانه در ش

نويسي متقاضي، انجتا  متي شتود. در صتورت وجتود در  زبانة نا   بت نا  در سامانه

لمتة عبتور را فرامتوش ک»اربري از قبل، مشخصتات ورود از طريت  پيونتد  کحساب

 قابل بازيابي خواهد بود.« ايدردهک

 اربرکصفحة ورود  .1ل کش

                                                                                                                      
 .نيدکاستفاده  Google Chromeيا  Firefox Mozilla از مرورگرهاي ار با سامانه کبراي .  6

 

÷

÷ 
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3 3 

 پوشة شخصيارک ب.

بتا  .شتودنمتايش داده متي 2ل کصفحة شخصي وي مطاب  شت اربر،کپي از ورود

ي بته صتفحات ارپوشتة شخصتي، دسترستکهاي بتاالي صتفحة بتر روي زبانته کليک

اده ه نمايش د، راهنماي استفاده از سامانزبانة اولدر مختلف سامانه فراهم خواهد شد. 

هاي الز  در  بت اطالعتات و ارستال و بررستي درخواستت تتا حصتول گا  شود.مي

 ر شده است.کنتيجه، در اين راهنما ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارپوشة شخصيکصفحة .2ل کش

 

ه در کتهاي در حال گردش متقاضتي ار، وضعيت درخواستکبا انتخاب زبانة ميز

ارپوشتة شخصتي وي قترار دارد در رديتف کحال حاضر براي اصتال  يتا ارستال در 

 قابل مشاهده است. 3ل کشود. اين زبانه در شارهاي من، مشاهده ميک
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 ارکمیز صفحة .3ل کش

 

هتاي ، دسترسي بته صتفحات بارگتذاري فعاليتکروي زبانة  بت مدار کليکبا 

مشاهده  قابل 4ل کدر ش د. اين زبانهشون ميکشي و پژوهشي براي متقاضيان ممآموز

ون ست  رتبته در آزمتک»مترتب  بتا فعاليتت  کبه منظور درج متدار ،است. براي مثال

متي  کليتکل کمطتاب  شت روي گزينتة مربتو « ي(کهاي پزشپذيرش دستياري)رشته

 قابتل مشتاهده استت، اطالعتات ايتن 5ل کمطاب  آنچه در شت ،شود. در صفحة بعدي

 فعاليت درج و ذخيره مي شوند.
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 کزبانة ثبت مدار .4ل کش

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 يکصفحة ثبت رتبة آزمون پذیرش دستیاری پزش .5ل کش
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انتختتاب گزينتتة مشخصتتات متقاضتتي در زبانتتة اشتتخاص، مشتتاهده و ويتترايش بتتا 

 ن خواهد شد.کمشخصات فردي متقاضي مم
 

 

 

 

 

 
 

 صفحة مشخصات فردی متقاضي .6ل کش

 هاي تحصيليجايزه براي بررسي درخواست ارسال. 2

 ايجتادروي زبانة  بت درخواست، دسترسي به صفحة ارسال درخواست  کليکبا 

اربر پتيش از ارستال درخواستت بتازبيني کشد  شود. در اين صفحه اطالعات درجمي

رستي پايين صفحه، درخواستت بردر «  بت نهايي درخواست»شده و با انتخاب گزينة 

 ست.قابل مشاهده ا  7ل کارسال خواهد شد. اين صفحه در ش
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 صفحة ثبت درخواست .7ل کش

 هاي تحصيليجايزهدريافت درخواست  ارسال. 3

هتاي تحصتيلي انتختاب شتده باشتد، عنوان برگزيتد  جايزهه فترد بتهکدر صورتي

ه صتتفحة بتتزبانتتة  بتتت درخواستتت،  بتتر روي کليتتکبتتا ، 8ل کشتت توانتتد مطتتاب مي

دسترسي يابد. پي از ورود به ايتن صتفحه، « هاي تحصيليدرخواست دريافت جايزه»

 کرميل اطالعات و مداکتواند جايزه مورد نظر خود را انتخاب و با تفرد برگزيده مي

ن نتد. ايتکال متة ذخيتره در پتايين صتفحه، ارستکالز ، درخواست خود را از طري  د

 قابل مشاهده است. 9ل کصفحه در ش
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 دسترسي به صفحة درخواست دریافت جایزه .8ل کش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 صفحة درخواست دریافت جایزه .9ل کش
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 چهارمفصل 

 گانپرسش
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طتتاي ردن ابهامتتات احتمتتالي در مقتتررات اعکتتبرطرف وستتازي بتته منظتتور شفاف

ها در اين فصل ارائه هاي آنهاي متداول و پاسخهاي تحصيلي، برخي از پرسشجايزه

 شده است.

 يست؟کنخبه. 1

ترش خلت  و گستدر ه کتشتود اطتالق ميمتد ارآکي برجستته و فردواژ  نخبه به 

هتاي استالمي شتور در چتارچوب ارزشکفرهنگ و متديريت ،ادب،هنر،فناوري،علم

 انگيزه و،خالقيت،هاي وي بر پاية هوشو همچنين فعاليت ا رگذاري بارز داشته باشد

تستابي از ستوي کهاي اتخصی و توانمندي،سو و خبرگيکهاي ذاتي از يتوانمندي

 شور شود.ک بخشيدن به پيشرفت و اعتاليديگر، موج  سرعت

 ؟يستکصاحب استعداد برتر )مستعد برتر( . 2

 نيافته و مستلز  فرايندن هنوز به آن شراي  دستکه مستعد نخبگي است ليکفردي

ستت  خبرگتتي و نهايتتتاً ا رگتتذاري بتتر محتتي  استتت. کهتتدايت و تواناستتازي بتتراي 

 توانند در گروه مستعدان برتر قرار گيرند.قاً ميدانشجويان مطل

 رد؟کرا اطالق« نخبه»لفظ  يانتوان به دانشجوآيا مي. 3

شتدن راهتي ه دانشتجويان تتا نخبهکبا توجه به تعريف فوق، مشتخی استت ؛خير

 دانست.« مستعد برتر»توان آنها را طوالني در پيش دارند، ولي مي

 اري بايد انجام دهند؟کيزه چهدانشجويان متقاضي دريافت جا. 4

 ينشتتان بتته اديتتبن ياطالعتتات ةستتامان درپرونتتد  ختتود را  ديتتبامتقاضتتيان ابتتتدا 

https://sina.bmn.ir شتده از ستوي پتيش از اتمتا  بتاز  زمتاني اعال  ميل و سزيکت
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 بتت »را در بختش « هاي تحصيليدرخواست بررسي پرونده براي جايزه»بنياد، گزينة 

ان ارستتال کتتشتتدن، امو در صتتورت برگزيده ننتتدک انتختتاب ستتامانهي «هادرخواستتت

 .شودارتابل فرد در سامانه ايجاد ميکاز جوايز، در  کهاي دريافت هر يدرخواست

 ؟شودبررسي پرونده و انتخاب برگزيدگان به چه صورتي انجام مي. 5

محتل  هايدانشتگاه کمتک بتا راشده از سوي متقاضيان بارگذارياطالعات بنياد 

، برتترين شتدهتعيين تعتدادآزمايي و ستزي بتر استاس راستتيبررسي و  آنان،تحصيل 

 . ندکميانتخاب را دانشجويان 

 شود؟يم داده اطالع انيمتقاض به چگونه هاپرونده نواقص. 6

 شود.يمرساني در زمان بررسي، نواقی پرونده از طري  سامانه به متقاضي اطالع

 دايـپ اطـالع خـود درخواستنتيجة  از تواننديم چگونه انيدانشجو. 7

 نند؟ک

 شود.رساني ميشدن يا نشدن متقاضي، از طري  سامانه به وي اطالعنتيجه برگزيده

جـوايز تحصـيلي  مندي ازبراي بهرهاگر دانشجو عضو بنياد باشد آيا .  8

 ؟نياز به ارسال درخواست دارد

ميتي در خصتوص کنهتادي حتاه بته عنتوان کتبنياد ملي نخبگتان عضتو نتدارد؛ بل

ارگيري و الگوسازي کشناسايي و توانمندسازي مستعدان و به در زمينةگذاري سياست

 ويتاد نيستت بنابراين اصالتاً هيچ دانشجويي عضو بن. ندکنخبگان در جامعه فعاليت مي

هتاي تحصتيلي خواهنتد مشمول جايزه  بنياد معيارهاي اساس مقررات و دانشجويان بر

  .شد
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هـاي تحصـيلي ها مشـمول جايزهآيا فقط دانشجويان روزانة دانشگاه .9

ــا سايردانشــجويان مي ــت دوم)شــوند ي ــز ...( حضــوري و نيمه نوب ني

 مند شوند؟توانند از اين جوايز بهرهمي

پژوهشي و ،هاي آموزشيفرد بر اساس مجموعه فعاليتشدن بنياد؛ برگزيده کمال

 .دانشجويان برتر استدر فرايند شناسايي فناورانة وي 

هاي غيردولتي )غيرانتفاعي  پيام نـور و آزاد آيا دانشجويان دانشگاه. 10

 مندي از جوايز تحصيلي را دارند؟ان بهرهکاسالمي( ام

ت در کشتر انکتشور اعم از دولتي و غيردولتي امکهاي دانشجويان دانشگاه تما 

 شوند.مند مييز بهرهشدن، از جوادر صورت برگزيدهو  اين رقابت را دارند

تـري کهـاي ورود بـه مقطـع دسب رتبـة  برتـر آزمونکچرا براي . 11

 نشده است؟تخصصي امتياز درنظرگرفته 

ان معتدود و بته صتورت تري تخصصي، بين داوطلبتکهاي ورود به دور  دآزمون

مناستبي  کس  رتبته در آن متالکه کشود هاي مختلف برگزار ميجداگانه در رشته

 ست. تري تخصصي نيکهاي دانشجوي مقطع دبراي ارزيابي ظرفيت

ها امتياز در نظر گرفته وروديسب رتبة اول در بين همکچرا براي . 12

 نشده است؟

ه با توجه بته رشتته و کل دروس گذرانده کشده براي ميانگين امتياز در نظرگرفته

دهند  ميتتزان شتتود، نشتتانيستتازي نيتتز مدانشتتگاه محتتل تحصتتيل دانشتتجويان، همسان

ه رتبة دانشجو در بين کمندي آموزشي دانشجو به صورت مستقل است؛ در حالي توان

ضمناً لحتا   هاي دانشجو است.دورهمندي همهاي خود، وابسته به ميزان تواندورههم

ل تحصيلي، در واقتع کنار لحا  امتياز براي ميانگين کس  رتبة اول، در کامتياز براي 
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شتده بتراي نظرگرفتهفعاليتت استت. از ايتن رو امتيتاز در ک  دو بار امتياز براي يلحا

 ند.کفايت ميکميانگين آموزشي، براي اين موضوع 

سب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه  امتياز در نظـر کچرا براي . 13

 گرفته نشده است؟

هاي کشابه  مالهاي دانشگاه براي انتخاب دانشجويان استعداد درخشان، مکمال

هاي تحصيلي بنيتاد استت. از ايتن رو لحتا  امتيتاز نامه جايزهشيوه کجدول شماره ي

هتاي در واقتع لحتا  دوبتار امتيتاز بتراي فعاليتت،س  عنوان استعداد درخشانکبراي 

 پژوهشي و فناورانة متقاضي است.،آموزشي

 دارد؟ آنتأثيري در امتياز  مسئول بودن در مقاله آيا نويسندة. 14

 .خير

 المللي مطلع شد؟هاي بيننشريه (Qتوان از رتبه )چگونه مي. 15

ها مطلتع توان از رتبة نشريهمي www.scimagojr.comبا مراجعه به نشاني اينترنتي 

 شد.

 1)رديـف آخـر جـدول شـمارة  هـاي نخبگـانيامتياز ساير فعاليت. 16

 شود؟چگونه محاسبه مي نامه(شيوه

ي پتند و بنياد استاني کمورد نظر خود را در سامانه بارگذاري مي دانشجو فعاليت

دهتد و بررستي و تأييتد امتياز( به بنياد ملتي پيشتنهاد مي 100ثرکاز بررسي امتياز )حدا

 نهايي با بنياد ملي خواهد بود.

رده کاستفاده  هامقطع تحصيلي ازاين جايزه کيچنانچه دانشجو در. 17

 مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟ ةان استفادکام  باشد

ها در مقتاطع تحصتيلي مختلتف وجتود بله؛ محدوديتي براي استفاده از اين جايزه
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ندارد و چنانچه دانشتجو بتوانتد در هتر ستال تحصتيلي در رقابتت بتا ستاير متقاضتيان 

 مند شود.ها بهرهتواند از اين جايزهشود و ميبرگزيده شود، انتخاب مي

توانـد از مقطع از تحصيل مـي که هر دانشجو در يکدفعاتي تعداد. 18

 ند  چند مورد است؟کها استفادهاين جايزه

د، برگزيتده شتو اگر دانشجو در هر سال تحصيلي در رقابتت بتا ستاير دانشتجويان

 مند شود.ها بهرهتواند هرساله از جايزهمي

 شود؟لي پرداخت ميکراتبة دانشجويي به چه ش. 19

 ار دانشتجوييکتمتقاضي   انشجويان برگزيددسال تحصيلي به راتبه در هر نيماين 

نته شود. دانشجويان مشمول براي دريافت اين راتبته، بايتد ماهااعطا مي سالدر آن نيم

 ار دانشجويي در دانشتگاه محتل تحصتيل ختود داشتته باشتند و دانشتگاهکساعت  20

 ندکري سينا بارگذا سال در سامانةگزارش آن را قبل از پايان نيم

 مندي از راتبه چيست؟ارهاي دانشجويي براي بهرهکمصاديق. 20

توان ها ميه ازجملة آنکاندها تعريف شدهارهاي مختلف دانشجويي دردانشگاهک

ز فرهنگتي کتر مرادار کتار در خوابگاه ،کز رايانه ،کار در مرکخانه ،تابکار در کبه 

 رد.کدر برگزاري همايش و مراسم و ... اشاره اري کار در مسجد و همکدانشگاه ،

هاي خصوصـي غيرمـرتبط بـا تکه دانشجويان در شرکاري راکآيا. 21

ار دانشـجويي کـتوان به عنوان سـاعات دهند ميدانشگاه انجام مي

 رد؟کمحسوب « راتبة دانشجويي»مندي از براي بهره

شتود و ه دانشجو از محي  دانشگاه ختارج نکم بر برنامه اين است کخير؛ رو  حا

 خانته و ...( انجتا تابکار دانشجويي خود را در همان محي  )از قبيتل آزمايشتگاه، ک

 دهد.
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يـــاري  تواننـــد از اعتبارهـــاي آموزشدانشـــجويان چگونـــه مي. 22

 مند شوند؟ياري بهرهياري  فنپژوهش

 بتر استاس دانشجو و دانشگاهبراي دريافت اين اعتبارات، پي از عقد قرارداد بين 

هاي تحصيلي، الز  است دانشگاه درخواست اسامي افتراد نامة اعطاي جايزهمفاد شيوه

 ند.کبه بنياد نخبگان استان ارسال مشمول را به همراه تصوير قرارداد آنان، 

تـوان دسـتيار آموزشـي يـاري ميآيا براي دريافت اعتبار آموزش. 23

 يل خود بود؟دانشگاهي غير از محل تحص

لمتي عضتاي هيئتت عصترفاً بابتت دستتياري آموزشتي ا ياريآموزش اعتبار خير؛

 شود.متقاضي پرداخت مي دانشگاه محل تحصيل

محل تحصـيل يـا التدريس در دانشگاه صورت حقاگر دانشجويي به. 24

توان بـه ند  آيا اين فعاليت دانشجو را ميکديگري تدريس دانشگاه 

 آموزشي در نظر گرفت؟عنوان دستيار 

ل ي از اعضاي هيئتت علمتي دانشتگاه محتل تحصتيکدانشجو بايد زير نظر ي ؛خير

بته  ،نتدکمنعقتد مي ويه دانشتگاه بتا کتبراساس قتراردادي  ،خود و در همان دانشگاه

 مند شود.تا از اين اعتبار بهره ندکعنوان دستيار آموزشي فعاليت 

نامـه  ار بـر پايانکـتواند ري ميياآيا فعاليت دانشجو براي پژوهش. 25

 رسالة خود باشد؟

 خير.

يـار  شرايط عضو هيئت علمي براي فعاليت دانشجو به عنوان پژوهش. 26

 وي چيست؟

طتر  تحقيقتاتي  کيار  وي است يا بايد يته دانشجو پژوهشکعضو هيئت علمي 
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تتاب نيتاز ک کي داشته باشد يا در آزمايشگاه نياز به دستيار داشته باشد و يا در تدوين

 داشته باشد. کمکبه

 ارورزيکـارورزي و پيشکهايه دانشجويان دورهکبا توجه به اين . 27

تـوان ز درماني هستند  آيـا ميکار در مراکي مشغول به کرشتة پزش

 در نظرگرفت؟ ياريياري يا پژوهشفعاليت آموزشآن را به عنوان 

 خير.

هـاي تکو فنـاوري و شـرهـاي علـم کتوان از طريق پـارآيا مي. 28

ياري اسـتفاده مندي از اعتبار فنبنيان مستقر در آن براي بهرهدانش

 رد؟ک

اي هتتکي از شترکتدر ي يدانشتجو بايتد دستتيار فنتاور اعتبتاراين  دريافتبراي 

ستتاد اه کتدر صورتي بر اين اساس، زايشي مرتب  با دانشگاه محل تحصيل خود باشد.

ه ور داشتتعلم و فناوري وابسته به دانشگاه حض کيا پار ز رشدکميزبان دانشجو در مر

 .باشد، بله

يـاري بـه دانشـجويان يـاري  فـنياري  پژوهشچرا اعتبار آموزش. 29

 شود؟ ارشناسي پرداخت نميکمقطع

ضتتاي در ايتتن مقطتتع بتتا فه کتتانتظتتار دارد ارشناستتي کبنيتتاد از دانشتتجويان مقطتتع 

ايتن  در مقاطع باالتر به صورت جتدي وارد ، پژوهش و فناوري آشنا شوند تاآموزش

 فضا شوند.

توانند از اعتبار اسـتفاده از تحصيلي چگونه مي هايجايزه نمشموال. 30

 مند شوند؟ة آزمايشگاهي بهرهکشب

 يشتتگاهيآزما ةکشتتب گتتاهوب بتته ، دانشتتجو بايتتداعتبتتار نيتتا از يمنتتدبهتتره يبتترا



36 

 زکتتمرا انيتتم از و مراجعتته (www.labsnet.ir ينشتتان بتته) يراهبتترد يهتتاياورفنتت

 بته زهيجتا نيتا از يمندبهره يبرا و انتخاب را مرتب  محل ،هکشب عضو يشگاهيآزما

شتده را بتراي پرداختت بته رد خدمات دريافتکه گزارش هزينهکشب .ندکمراجعه آن

 ند.کبنياد ملي اعال  مي

  دانشجوييتوانند از ساير جوايز )به جز راتبة دانشجويان چگونه مي. 31

ة کياري و اعتبار استفاده از شبياري  فنياري  پژوهشاعتبار آموزش

 مند شوند؟آزمايشگاهي( بهره

 خود را مثبته را در سامانة سينا بارگذاري و درخواست کالز  است دانشجو مدار

ي واريتز ند تا در صورت تأييد، مبلغ مورد نظتر بته حستاب وکاز طري  سامانه ارسال 

 شود. 
 

نامه يـا رسـالة خـود را در سـال قبـل از اگر دانشجو موضوع پايان. 32

شدن به تصويب رسانده باشد و در سال مشموليت در حال برگزيده

نامـه  تواند از اعتبار اجراي پاياننامه  رساله باشد  آيا ميانجام پايان

 مند شود؟ رساله بهره

 .بله

اي فرد بايد مقالهت در مجامع علمي کآيا براي استفاده از اعتبار شر. 33

 ؟افي استکرده باشد يا صرفاً حضور در همايش کدر همايش ارائه 

هتاي علمتي ت در همايشکتواند از اين اعتبتار بتراي شتردانشجو در صورتي مي

رده باشتد و بايتد کترا در همايش ارائته ه در همايش مقاله داشته و آنکمند شود بهره

يرش مقاله از سوي همايش و نيز گواهي حضتور در همتايش خود مبني بر پذ کمدار

نتد تتا در صتورت تأييتد، اعتبتار بته کآموزشي را در سامانة سينا بارگذاري ارگاهک يا
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 حساب وي واريز شود. 

شور نيز کهاي علمي خارج از ها و دورهارگاهکت در کآيا براي شر. 34

 شود؟ت در مجامع علمي پرداخت ميکاعتبار شر

 خير.

مطالعاتي داخلـي  چـه معيارهـا و به منظور استفاده از اعتبار فرصت. 35

 شرايطي وجود دارد؟

منتتدي از اعتبتتار فرصتتت مطالعتتاتي داخلتتي، چنانچتته دانشتتجو مشتتمول بتتراي بهره

شتور کادهتاي علمتي و فناورانتة داختل  ي از نهکتهاي تحصيلي باشد،  بايد از يجايزه

 وچنانچه دانشگاه محل تحصتيل بتا فرصتت مطالعتاتي دانشتجو . ندکپذيرش دريافت 

انشجو دند و مقصد مورد تأييد بنياد باشد، کمحل گذراندن فرصت مطالعاتي موافقت 

استتفاده از تستهيالت فرصتت مطالعتاتي،  نتد. بترايکتواند از ايتن اعتبتار استتفاده مي

ري معاونت علمتي و ي توسعة فناوهاي ستادهاي راهبردهاي مرتب  با اولويتموضوع

 .ي رياست جمهوري در اولويت استفناور

سـال  کتـري تخصصـي بـيش از يـکچنانچه دانشـجو در مقطـع د. 36

تواند در طول مقطـع  بـيش از تحصيلي برگزيده شده باشد  آيا مي

 مند شود؟بار از اعتبار فرصت مطالعاتي بهره کي

بته  ه قتبالًکتبته ايتن  ه برگزيده شود )بدون توجتهکدانشجو در هر سال تحصيلي 

توانتد در آن ستال از اعتبتار اعتزا  بته فرصت مطالعاتي اعزا  شده استت يتا خيتر( مي

مند شود؛ اما اعتبار اعزا  بته فرصتت مطالعتاتي ختارجي فرصت مطالعاتي داخلي بهره

 شود.بار در طول تحصيل دانشجو به وي اعطا مي کصرفاً ي
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فرصــت مطالعــاتي  ه مقصـدمؤسســ 200بـراي اطــالع از رتبـة زيــر . 37

 بندي مورد نظر بنياد است؟هاي رتبهدام نظامک خارجي

 (Times) تتايمز،(Shanghai) بندي: شانگهايرتبة مؤسسة مقصد در سه نظا  رتبه

« ة تخصصتيرتبة دانشگاه در رشت»و « لي دانشگاهکرتبة »از دو منظر  (QS) يو.اس.کو 

 ي از دو منظترکبندي از يحداقل در دو نظا  رتبهه رتبة دانشگاه بايد کشود بررسي مي

ا ره دانشتگاه مقصتد دانشتجو ايتن شتر  الز  کت. در صورتي باشد 200تر از مکفوق 

هاي داراي شتر  الز ، داشته باشد، درخواست متقاضتي بته همتراه ستاير درخواستت

ري از شده( تعدادي براي برخوردالي تعيينکها )بر اساس بودجة بررسي و از ميان آن

 شوند.اين اعتبار انتخاب مي
 

 کلي دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتي خـارجي در يـکچنانچه رتبة . 38

و رتبة آن در رشتة تخصصـي در نظـام  200تر از مکبندي نظام رتبه

 شود؟باشد  آيا درخواست پذيرفته مي 200تر از مکديگر 

بتة دانشتگاه رت»و « لي دانشتگاهکرتبة »ي از دو منظر کخير؛ حتماً بايد حداقل در ي

 بندي باشد.در حداقل دو نظا  رتبه 200تر از مکداراي رتبة « در رشتة تخصصي

  نهادي پژوهشي )نه فرصت مطالعاتي خارجي چنانچه مؤسسة مقصد. 39

ان استفاده از جايزة فرصت مطالعاتي وجود کدانشگاهي( باشد آيا ام

 دارد؟

بار  الز  است دانشگاه محل تحصيل دانشجو، اطالعات زير را در در اين صورت

 نتتد تتتا موضتتوع در بنيتتاد بررستتي وکنهتتاد مقصتتد مشتتخی و بتته بنيتتاد استتتان اعتتال  

 گيري شود:تصميم

 ز پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي؛ک. دليل انتخاب مر1
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 مي؛هاي علهاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسه. شاخی2

 ژ  مؤسسة مقصد.انات و تجهيزات ويک. ام3

چنانچه دانشجو براي گذراندن دورة فرصت مطالعاتي خـارجي  از . 40

ند  کگروه تخصصي متفاوت با رشتة تحصيلي خود پذيرش دريافت 

گيرد يا رتبة آن در رشـتة رتبة دانشگاه در رشتة مبدأ مدنظر قرار مي

 مقصد؟

 شود.رشتة مقصد بررسي مي در اين صورت، رتبة دانشگاه در

 شود؟چگونه پرداخت مي داخلي اعتبار فرصت مطالعاتي. 41

يتد و و تأيمبلغ اعتبار هر دوره )سه ماه( پي از دريافت گزارش سه ماهه از دانشتج

 شود.دانشگاه، پرداخت مي

 شود؟چگونه پرداخت مي خارجي اعتبار فرصت مطالعاتي. 42

( بته در مرحلة اول، مبلغ اعتبار سه متاه )بتدون توجته بته وضتعيت تأهتل دانشتجو

و  شتودشور مقصتد، پرداختت ميکيد از الحساب و پي از دريافت روادصورت علي

-ابتهي مبني بتر همراهتي همستر در ستفر، مکدر صورت ارائة مدار  پي از آغاز سفر،

ماهه از يافت گتزارش ستهي با درماهة بعدسه اعتبارشود. التفاوت متأهلي پرداخت مي

شتتجو از فرصتتت ه دانکتتشتتود. در صتتورتي دانشتتجو و تأييتتد دانشتتگاه، پرداختتت مي

 شتده باشتد، تر از اعتبار پرداختتمکزمان استفاد  وي ند يا مدتکمطالعاتي استفاده ن

 دريافتي را به بنياد برگرداند. الز  است مبلغ اضافي 

ت مطالعاتي در سـال غيرمشـموليت اگر زمان اعزام دانشجو به فرص. 43

 رد؟کوي باشد چه بايد 

اقدا  براي اعزا  بته  1398تا پايان شهريور سال  1397نشجو بايد از مهر ماه سال دا
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موقع ه به داليل خاص )مانند عد  صدور بهکفرصت را انجا  داده باشد و در صورتي 

ان معقتول قابتل بررستي رواديد(، تاريخ اعزا  وي به تأخير افتد، موضوع تا متدت زمت

 است.

اگر زمان اعزام دانشجو به دورة فرصـت مطالعـاتي قبـل از مهرمـاه . 44

 يابد؟باشد  آيا اين اعتبار به وي تعلق مي 1397

ا تت 1397م مهتر متاه کتمندي از اعتبار در بنياد، دانشتجو از يدر صورت تأييد بهره

ثر کاتي داخلتي و حتدافرصتت مطالعتثر نُه ماه بتراي ک)به مدت حدا تاريخ پايان دوره

 شود.مند ميشش ماه براي فرصت مطالعاتي خارجي(، از اين اعتبار بهره

ن است دانشجو در زمان تصويب پروپـوزال که ممکتوجه به اين  با. 45

هاي تحصيلي شود ولي دفاع نهايي آن بعد از اتمـام مشمول جايزه

ه  رسـاله بـه وي نامـمشموليت فـرد انجـام شـود  آيـا اعتبـار پايان

 شود؟ پرداخت مي

 نامه يا رساله، با تأييد استاد راهنما از اينتواند تا زمان دفاع از پاياندانشجو مي؛ بله

 مند شود.اعتبار بهره

و فناورانـه چـه  پژوهشـيمحور هاي مسئلهمندي از اعتبار هستهبهره. 46

 شرايطي دارد؟

هاي پژوهشتي و فناورانتة موضتوعبنياد ملي نخبگان در طتول هتر ستال تحصتيلي 

نتتد و پتتي از تعيتتين سرپرستتت هستتته از ستتوي بنيتتاد ملتتي، کمختلفتتي را مشتتخی مي

هاي مختلتف، در اختيتار سرپرستت مشخصات دانشجويان واجتد شتراي  از دانشتگاه

 ند.کخاب گيرد تا اعضاي هسته را انتهسته قرار مي
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 اعطا مي شود؟ن به دانشجويان مشمول چگونه کوام وديعة مس. 47

ا رمشتمول اضيان متقبنياد اسامي  . شوداين وا  صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي

وزارت بهداشتت يتا ستاير نهادهتاي  /لو عهاي رفاه دانشجويي در وزارت به صندوق

ا بته رن کمربو  بته اجتار  مست کدانشجو مدار و ندکمالي مورد تأييد خود اعال  مي

 شود.مند ميند و از وا  بهرهکرائه ميصندوق رفاه دانشجويي ا

تحصـيلي باشـند   هايهر دو مشمول جايزه اگر دانشجو و همسرش. 48

 نند؟کن استفاده کتوانند دو بار از وام وديعة مسآيا مي

 يابد.اي تعل  مين به چنين خانوادهکوا  وديعة مس کصرفاً ي خير؛

 شود؟اعطا ميآيا هدية ازدواج به همة مشموالن متأهل . 49

از ابتتداي  ه تتاريخ عقدشتانکشودج صرفاً به مشموالني اعطا ميهدية ازدوا خير؛

 باشد. 1398تا پايان شهريور ماه  1397مهر ماه 

ه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزه تحصيلي کصورتي آيا در. 50

 ؟گيردتعلق ميازدواج  به هر دو هدية  باشند

و  همسترش هتر دو مشتمول جتايزه تحصتيلي باشتنده دانشتجو و کدرصورتي ؛بله

ه هتر دو بت باشتد، 1398تا پايتان شتهريور متاه  1397از ابتداي مهر ماه تاريخ عقدشان 

 .شودمياعطا هدية ازدواج 

 يابد؟ ميلي تعلق ميکآيا به همة مشموالن جوايز تحصيلي  بيمة ت. 51

 د.دانشجو دريافت شوست آن از طري  سامانة سينا از ولي بايد درخوا ؛بله

 ميلي و بيمة پايه چيست؟کتفاوت خدمات درماني بيمة ت. 52

هاي درماني ناشي از بيماري و يتا حاد ته ميلي براي جبران بخشي از هزينهکبيمة ت
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نيست، ...( سالمت و،ايرانيان،خدمات درماني،تأمين اجتماعي)گر پايه ه در تعهد بيمهک

ند )يا بخشي از آن را که بيمة پايه تقبل نميکداتي را تعهو  گيردمورد استفاده قرار مي

ه کتننتد کتوانند از اين بيمته استتفاده دهد. البته افرادي ميشود(، پوشش ميمتقبل مي

 . داراي بيمة پايه باشند
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 1پيوست 

هاي علمي و نامة پشتيباني از فعاليتآيين

 شورکفرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي 
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 مقدمه

، 1ت1ت1 مليهاي نخبگان و در اجراي اقدا  ملياساسنامة بنياد  3مادّ   1به استناد بند 

شتور در امتور نخبگتان و بته منظتور هتدايت کاز سند راهبردي  2ت2ت2و  4ت1ت2، 3ت1ت2

ي فنتتاورز کتتها و مراها، پژوهشتتگاهدر دانشتتگاه 7دانشتتجويان مستتتعد تحصتتيليهدفمنتتد 

 شود:هاي تحصيلي مطاب  مواد زير تدوين مينامة اعطاي جايزهشور، آيينک

 ها : تعريف1مادّة

 شود:نامه رعايت ميهاي زير در اين آيينبراي رعايت اختصار، تعريف

 نخبگان است. مليمنظور بنياد الف. بنياد: 

 ي است.فناورمنظور وزارت علو ، تحقيقات و وزارت علوم:  ب. 

 ي است.کمنظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشوزارت بهداشت:   ج.

ه کشوراستتکي فناورز آموزش عالي، پژوهشي و کاز مرا کمنظور هري مؤسسه:  د.

ه بتمطاب  ضواب  وزارت علو ، وزارت بهداشت يا شوراي عالي انقالب فرهنگتي 

 فعاليت مشغول هستند.

 : هدف2مادّة

 نامه به شر  زير است:هدف از اجراي اين آيين

 هتاييتصصتي فعالهاي تخالف. هدايت دانشجويان صتاح  استتعداد برتتر در زمينته

 علمي خود        

 شورکهايب. پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه

 ج. رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي

 نخبگي د. طراحي روند رشد تدريجي و پيوستة دانشجويان صاح  استعداد برتر در مسير
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 : جايزة تحصيلي3مادّة

تعدادي از دانشجويان مستعد تحصيلي در مقاطع مختلف تحصتيلي، بنياد هرساله به 

ش ، فنتاوري و ت و رشد آنان در مسير آموزش ، پژوهکاعتبارهايي را براي تسهيل حر

 .8ندکفرهنگ اعطا مي

 : معيارهاي شناسايي دانشجويان برگزيده4مادّة 

يتر و حتائز ي زهاي از ويژگيکم يکنامه بايد داراي دستدانشجويان مشمول آيين

هتتاي آموزشتتي ، پژوهشتتي ، فناورانتته و بيشتتترين امتيتتاز از فعاليتبيشتتترين امتيتتاز از 

 باشند: 8فرهنگي

آموزي )با دانش مليز المزيادهاي شوري اکهاي طال، نقره و برنز الف. دارندگان نشان

 معرفي وزارت آموزش و پرورش(

شتتور در مقتتاطع کهاي ه مؤسستتههتتاي سراستتري ورود بتتبرگزيتتدگان آزمونب.   

اي با معرفي وزارت علو  يا تري حرفهکارشد ناپيوسته و دارشناسيکارشناسي ،ک

 ؛8وزارت بهداشت و بر اساس مقررات بنياد

دانشتجويي )بتا معرفتي  لتيمشوري از المزيادهاي کهاي اول تا سو  ج. دارندگان رتبه

  وزارت بهداشت حس  مورد( وزارت علو  و

ي، کهاي پزشتر رشتتهارورزي، دستتياري دکتهاي جتامع، پيشد. برگزيدگان آزمون  

ارت ي )با معرفتي وزکي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشکپزشدندان

 بهداشت(

 ؛8دممتاز مؤسسه بر اساس مقررات بنيادانشجويان .  ه
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ارشناستتتي، کشتتتوري دانشتتتجويان نمونتتته در مقتتتاطع کو. برگزيتتتدگان مرحلتتتة 

 (اشت و تأييد بنيادبا معرفي وزارت علو   يا وزارت بهدتري )کارشد و دارشناسيک

 ؛9رويدادهاي نخبگاني مورد تأييد بنياد دگانيبرگزز.  

نامتتة پشتتتيباني از برگزيتتدگان هاي قرآنتتي )مطتتاب  مفتتاد آيين . برگزيتتدگان مستتابقه 

 هاي مرتب مشرو  بر ادامه تحصيل در رشته مسابقات قرآني(،

و  نامتة پشتتيباني از برگزيتدگان هنتري . برگزيدگان هنري و ادبي )مطاب  مفاد آيين 

 هاي مرتب شور(، مشرو  بر ادامه  تحصيل در رشتهکبرگزيدگان ادبي 

هتتاي نامتتة شناستتايي و پشتتتيباني از اختراع. مخترعتتان برگزيتتده )مطتتاب  مفتتاد آييني

 زيده(برگ

دانشجويان بتر هاي آموزشي ، پژوهشي، فناورانه و فرهنگي فعاليتارزيابي   :1تبصرة 

هاي مختلتف آموزشتي، هاي فردي و گروهي آنان در حوزهاساس فعاليت

بنياد  ه به تصوي کاي است نامهانه و فرهنگي مطاب  با شيوهفناورپژوهشي، 

 رسد.مي

 شود.يبنياد تعيين مها ساالنه از سوي ميزان و شراي  اعطاي جايزهنوع،  تعداد برگزيدگان، :2تبصرة 

 : فرايند اجرا5مادّة 

نامته را در شتش آيينبنياد هرساله اطالعات اولية مربو  به دانشجويان مشمول اين

تطبي  آن بتا شتراي  نهتايي، ورب  دريافت و پي از بررسيماهة اول سال از مبادي ذي

زمان با آغاز سال تحصيلي اعتال  را هم کهاي هرييي و جايزهفهرست برگزيدگان نها

 ند.کمي

 رسد.بنياد ميه به تصوي  کاي است نامهنامه بر اساس شيوهاجراي آيين :1تبصرة 
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نامته، بته هاي متبوع  مشتموالن آيينهاي بنياد ترجيحاً از طري  مؤسسهجايزه :2تبصرة 

 شود.آنان اعطا مي

 اجرا: تصويب و 6مادّة 

 31/2/1393مقدمه، شش مادّه و چهار تبصره در تاريخ کنامه مشتمل بر ياين آيين

 3متادّ   1امنتا )تبصتر  ميسيون دائمي و مطاب  مصوبة جلستة پتنجم هيئتکبه تصوي  

 ملتيبته تصتوي  هيئتت امنتاي بنيتاد  14/3/1393ميسيون دائمي( در تتاريخکنامة آيين

نخبگتان بته  ملتية اعطتاي جتوايز تحصتيلي بنيتاد نامتآيين»نخبگان رسيد و جتايگزين 

ميستيون دائمتي کهفتم وموضوع مصتوبة جلستة ستي، «دانشجويان نخبه و استعداد برتر

 .10شده است 28/11/1388هيئت امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 

                                                                                                                        
ملتي نخبگتان امنتاي بنيتاد بته تصتوي  هيئت 10/5/1397در تتاريخ  نامتهصال   بنتدهايي از آيينا .10

 رسيده است.
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 2پيوست 

و  يعلم يهاتياز فعال يبانينامة پشتشيوه

 کشور يليدانشجويان مستعد تحص يفرهنگ

 1397-98سال تحصيلي  در

EDC
Highlight
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 مقدمه

و  يعلمت يهاتياز فعال يبانينامة پشتآيين 5ماد  1و تبصر   4ماد   2به استناد تبصر 

ي کشور )موضتوع مصتوبة هيئتت امنتاي بنيتاد ملت يليمستعد تحص انيدانشجو يفرهنگ

ور در ستال تحصتيلي کنامتة متذنامة اجتراي آيين(، شيوه10/5/1397نخبگان در تاريخ 

 است. شدهاب  مواد زير تدوين ، مط98-1397
 

 ها. تعريف1مادة 

 شود:ها ميآناملکهايعبارتگزيناختصاري زير،جايهاي نامه، عنواندراين شيوه

 ؛«بنياد ملي نخبگان»به جاي « اد مليبني»الف. 

 انيدانشتجو يو فرهنگت يعلم يهاتياز فعال يبانينامة پشتآيين»به جاي « نامهآيين» ب.

 ؛«10/5/1397در تاريخ  يکشور، مصوب هيئت امناي بنياد مل يليمستعد تحص

 ؛«تحقيقات و فناوري،وزارت علو »به جاي « وزارت علو »ج. 

 ؛«يکدرمان و آموزش پزش،وزارت بهداشت»جاي به « وزارت بهداشت»د. 

 هکتشتور کپژوهشتي و فنتاوري ،ز آمتوزش عاليکاز مرا کهر ي»به جاي « مؤسسه». ه

وزارت بهداشتت يتا شتوراي عتالي انقتالب فرهنگتي، ،مطاب  ضواب  وزارت علو 

 ؛«مشغول فعاليت هستند

 ؛«بنياد ملي سازانندهيمعاونت آ»به جاي  «سازانندهيمعاونت آ»و. 

 ؛«شورکهاياز بنيادهاي نخبگان استان کهر ي»به جاي « بنياد استاني»ز. 

هاي اول تتا چهتار  تحصتيل در مقتاطع تحصتيلي ستال»بته جتاي « ارشناسيکمقطع » . 

صصتي تتري تخکاي و دتتري حرفتهکد،ارشناسي ارشتد پيوستتهک،ارشناسي پيوستهک

 ؛«پيوسته
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هاي اول و دو  تحصيل در مقطتع تحصتيلي سال»به جاي « ارشناسي ارشدکمقطع » . 

تري کهاي پنجم تا هفتم تحصيل در مقطع تحصيلي دسال،ارشناسي ارشد ناپيوستهک

ارشناستتي ارشتتد کتحصتتيل در مقتتاطع تحصتتيلي  هاي پتتنجم و ششتتمستتال،ايحرفه

هاي اول و دو  تحصيل در مقطع تحصيلي تري تخصصي پيوسته و سالکپيوسته و د

ز تري تخصصتي مستتقيماً پتي اک)ادامة تحصيل در مقطع تحصيلي دتري مستقيم کد

 ؛«ارشناسي(کاتما  مقطع تحصيلي 

تتري کهاي اول تا چهار  تحصيل در مقتاطع تحصتيلي دسال»به جاي « تريکمقطع د»ي. 

تتتري کهاي هفتتتم تتتا دهتتم تحصتتيل در مقطتتع تحصتتيلي دستتال،تخصصتتي ناپيوسته

تتتري کيلي دتحصتتيل در مقطتتع تحصتتهاي ستتو  تتتا ششتتم تخصصتتي پيوستتته و ستتال

  ؛«مستقيم

ن ه بتر استاس ايتکتي ليمستعد تحصاز دانشجويان  کهر ي»به جاي « دانشجو». ک

 «.شوندنامه برگزيده ميشيوه

 برگزيدگان انتخاب نحوة. 2مادة 

ور کحصيل در سنوات مذتبايد مشغول به  تسهيالتمندي از دانشجويان براي بهره. 2-1

 باشند. 1ماد  « ي»تا «  »در بندهاي 

هتتاي تحصتتيلي مشتتمول جايزهصتترفاً افتتراد زيتتر ارشناستتي، کدر ستتال اول مقطتتع . 2-2

 شوند:مي

 آموزي؛شوري در المزيادهاي ملي دانشک دارندگان مدال طال يا نقر الف. 
ها در گتروه سراسري ورود به دانشگاهدر آزمون شوري ک 100تا  1رتبة  دارندگان ب.

 رياضي و فني؛
ها در گتروه شوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاهک 100تا  1دارندگان رتبة  ج.

 علو  تجربي؛
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ها در گتروه شوري در آزمون سراستري ورود بته دانشتگاهک 80تا  1دارندگان رتبة  د.

 علو  انساني؛
ها در گتروه ورود بته دانشتگاه در آزمون سراستريشوري ک 40تا  1دارندگان رتبة ه. 

 هنر.

تتري و کارشناستي ارشتد و دکانتخاب دانشجويان مشغول به تحصتيل در مقتاطع . 2-3

شتده از جتدول س ک، بتر استاس امتيتاز ارشناسيکهاي دو  تا چهار  مقطع سال

 پذيرد.صورت ميپيوست  1شمار  

 

قطتع برگزيدگان جايز  شهيد احدي بنياد ملي، در سال اول تحصتيل در متبصره. 

 شوند.تحصيلي مي اعتبارز، مشمول تري، بدون محاسبة امتياکد

 پتي از اعمتالآمتوختگي، ل حتين تحصتيل يتا دانشکتاز ميانگين  حاصلامتياز . 2-4

بنيتاد ملتي تعيتين  ه از ستويکتشتور ک هايمؤسسته-سازي رشتتهضراي  همسان

 گردد.شود، محاسبه ميمي

تتر از مک، 1شتمار   ، در جتدولهاي آموزشتي. مجموع امتياز متقاضيان از فعاليت2-5

 شود.صفر لحا  نمي

 بتر استاساز تعداد و ترتي  نويسندگان در محاسبة امتياز هر مقاله  . ضري  حاصل2-6

نامة ارتقاي مرتبة علمي اعضاي هيئت علمي )مصوب وزارت علو ( محاسبه آيين

اران و کهاي پژوهشي تعداد و ترتي  همشود. همچنين در محاسبة امتياز طر مي

 شود.ر گرفته ميمبلغ طر  در نظ

ه عنتوان کتمورد تأييد بنياد ملي  . سقف امتياز برگزيدگي در رويدادهاي نخبگاني2-7

قررات مصتوب بنيتاد ملتي، مر نشده است، بر اساس کذ 1ها در جدول شمار  آن

 شود. در امتيازهاي متقاضيان لحا  مي تعيين و

پژوهشتتي و ،هتتاي علميستتاير فعاليت»بتتراي  1جتتدول شتتمار   شتتده دررديتتف منظور. 2-8
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 هاي بستتيار معتبتر )از قبيتتلمقالته در نشتريه، بتراي متتواردي همچتون  انتشتتار «فناورانته

Nature وScience،المللتي س  جوايز معتبر بينک،(پي از بررسي و تأييد در بنياد ملي

ه بته دليتل عموميتت نداشتتن، در کتهتا، در نظرگرفتته شتده و موارد ديگري نظير آن

امتيتاز ايتن رديتف بتراي متقاضتي بته پيشتنهاد بنيتاد استتاني ده است. جدول لحا  نش

 شود.رب  و تأييد بنياد ملي لحا  ميذي

اضتيان بتر استاس جتدول از متق کهر يت تواند براي تدقي  امتيازهاي. بنياد ملي مي2-9

نظران دانشگاهي استتفاده ز صاح ل اکهاي تخصصي متشارگروهک، از 1شمار  

 ند.ک

ها مشخی شود متقاضي اطالعاتي خالف واقع چه در هر مرحله از بررسي. چنان2-10

 هتاي تحصتيلي، از ستاير تستهيالت ورده است، عالوه بتر جايزهکرا به بنياد ارائه 

شود و اعال  ميرب ، يذو عد  صداقت وي به مراجع هاي بنياد، محرو  حمايت

 بنياد ملي محفو  خواهد بتود.نيز براي  گيري موضوع به صورت حقوقيح  پي

 است. سازانندهيصوص، بر عهد  معاونت آخگيري نهايي در اين تصميم

 التياعتبارها و تسه. 3مادة 

، دانشتجويان  2ر  ارشناسي بر اساس جتدول شتماکاز دانشجويان مقطع  يبانيپشت. 3-1

 تتري بترکو دانشجويان مقطع د 3ارشناسي ارشد بر اساس جدول شمار  کمقطع 

 شود.پيوست، انجا  مي 4اساس جدول شمار  

هتتاي ارگاهکهتتا وت دانشتتجو در دورهکربتتراي شتت« منتتدي آموزشتتيتوان»اعتبتتار . 3-2

هاي تخصصي مرتب  بتا هاي وي در موضوعآموزشي و با هدف ارتقاي توانايي

ت کشتتود. اعطتتاي ايتتن اعتبتتار، منتتو  بتته ارائتتة گتتواهي شتترتحصتتيل اعطتتا مي

رد مبتني کهاي آموزشي مربو  است و بر اساس ميزان هزينهدورهها و ارگاهکدر

 شود.مثبتة مالي پرداخت مي کبر مدار
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هتتاي آموزشتتي ر دورهت دانشتتجو دک، بتتراي شتتر«ارآفرينيکمنتتديتوان»اعتبتتار . 3-3

ابه آن و بتتا ري و مشتتکتتيتتت فکحقوق مال،ستتازيتجاري،ارکوستت  کاندازيراه

شتود. ا ميارآفريني اعطتکتر زمينتة نتوآوري وهتاي وي دهدف ارتقتاي توانايي

هتاي دوره يتاهتا ارگاهکت درکاعطاي اين اعتبتار، منتو  بته ارائتة گتواهي شتر

الي مثبتتة مت کرد مبتني بر متدارکآموزشي مربو  است و بر اساس ميزان هزينه

 شود.پرداخت مي

لتي و لمتي داخنشتريات ع کاشتترا»هزينتة کمکشامل « ارتباطات علمي»اعتبار . 3-4

عضتتويت در »،«ارجيهتتاي علمتتي داخلتتي و ختتعضتتويت در انجمن»،«ختتارجي

« هاي علمتيتابکخريتد»و « هتاي و دسترسي به آنهاي اطالعاتي تخصصپايگاه

 شود.يمثبتة مالي پرداخت م کرد مبتني بر مدارکاست و بر اساس ميزان هزينه

توانند از اعتبار ارتباطات علمي بتراي حضتور ارشناسي ميکدانشجويان مقطع . 1تبصرة 

 .نندکدر مجامع علمي نيز استفاده 

، منتتو  بتته تصتتوي  طتتر  پيشتتنهادي «نامتته/ رستتالهاجتتراي پايان»اعطتتاي اعتبتتار . 3-5

 1398يش از پايتان شتهريور متاه پتتتا متبوع  مؤسسةنامه/ رسالة دانشجو در پايان

مان دفاع ز، تا ي تأييدشده از سوي استاد راهنماهاهزينهفهرست است و بر اساس 

 شود.، به دانشجو پرداخت مينامه/ رسالهاز پايان

ي از کتارمزد دستياري آموزشي دانشجو زيتر نظتر يکشامل« ياريآموزش»اعتبار . 3-6

يتاري متورد تأييتد متبوع و بر اساس قرارداد آموزش مؤسسةعلمي اعضاي هيئت

ياري به ميتزان هشتت در قبال فعاليت آموزشسال تحصيلي ، در هر نيمملي بنياد

يتاري شتامل: هتاي آموزششود. فعاليتمي ساعت در هفته، به دانشجو پرداخت

هاي در تصتتتتحيح برگتتتته کمتتتتک،هتتتتاي حتتتتل تمرينالسکبرگتتتتزاري 

دهي مطالت  درستي استتاد بتراي ارائته در محتي  در سازمان کمک،دانشجويان



58 

هتتتاي فعاليت،هتتتي دانشتتتجويان درس در بازديتتتدهاي علميهمرا،يکترونيکال

 ارگاهي و موارد مشابه است.کامور ،ميداني

ي از کتژوهشي دانشجو زيتر نظتر يارمزد دستياري پکشامل « ياريپژوهش»اعتبار . 3-7

يتاري متورد تأييتد متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش مؤسسةعلمي اعضاي هيئت

ياري به ميتزان هشتت در قبال فعاليت پژوهشلي سال تحصي، در هر نيمملي بنياد

يتاري شتامل: هتاي پژوهششود. فعاليتمي به دانشجو پرداخت ساعت در هفته،

انتتدازي در راه کمک،مؤسستتههتتاي پژوهشتتي مصتتوب در اجتتراي طر  کمتتک

هتتتاي علمتتتي و تابکدر تتتتدوين  کمک،هاي آموزشتتتي/ پژوهشتتتيآزمايشتتتگاه

ري )از قبيتتتل برگتتتزا مؤسستتتههتتتاي پژوهشتتتي در فعاليت کمتتتکتخصصتتتي و 

( مؤسستهلمتي سازي نشتريات عهاي آموزشي و آمادهارگاهک،هاي علمينفرانيک

 وساير موارد مشابه است.

ياري هاي پژوهشنامه/ رساله، جزء فعاليتهاي مربو  به انجا  پايانفعاليت. 2تبصرة 

 شود.محسوب نمي

ي کتت زايشي يکوري دانشجو در شرارمزد دستياري فناکل شام« ياريفن»اعتبار .  3-8

 ياري مورد تأييد بنيادمتبوع و بر اساس قرارداد فن مؤسسهعلمي از اعضاي هيئت

ياري به ميزان هشتت ستاعت در در قبال فعاليت فنسال تحصيلي ، در هر نيمملي

توليتد در  کمتکياري شامل: هاي فنشود. فعاليتمي به دانشجو پرداخت هفته،

ستازي صنعتيمهدر فراينتد ني کمک،هتاي نوآورانتهدر فعاليت کمک،دانش فني

ستازي محصتوالت و ختدمات و ستاير در تجاري کمک،محصوالت و خدمات

 موارد مشابه است.

 لتي، اعتبتاردر صورت ادامة فعاليت دانشجو در فصل تابستان و تأييد بنيتاد م. 3ة تبصر

 شود.پرداخت ميماهة تابستان نيز ياري براي سهفن /ياريپژوهش
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ماي دانشتجو يار بايد با تأييد استاد راهنيار/ فنيار/ پژوهشهاي آموزشهمة فعاليت. 3-9

 باشد.

شتتجويان مقتتاطع ت دانکبتته منظتتور شتتر« ت در مجتتامع علمتتي داخلتتيکشتتر»اعتبتتار  . 3-10

 له به صورت ستخنراني يتاارائة مقاها )همراه با تري در همايشکارشناسي ارشد و دک

تباطتتات پژوهشتتي شتتور و بتا هتتدف تستهيل ارکهتتاي علمتي درون ارگاهکپوستتر( و

بتر  ستتاد راهنمتا وثر دو بار بتا تأييتد اکه براي هر دانشجو حداکشوددانشجو اعطا مي

 نويستي و حضتور درمثبتة متالي مبنتي بتر نا  کرد مبتني بر مدارکاساس ميزان هزينه

 شود.رداخت ميمجمع، پ

يان مقتاطع انشتجوت دکبه منظور شتر« ت در مجامع علمي خارجيکاعتبار شر» . 3-11

ارائتة  شور )همراه باکعلمي خارج از هايهمايش تري درکارشناسي ارشد و دک

انشجو تسهيل ارتباطات پژوهشي د سخنراني يا پوستر( و با هدفبه صورت  مقاله

رد مبتنتي بتر کنهتاد راهنما بر اساس ميزان هزيبار با تأييد اسکه يکشود اعطا مي

 .شودپرداخت مي ر مجمع،نويسي و حضور دمبني بر نا مثبتة مالي  کمدار

 بته منظتور ايجتاد ارتبتا  بتا نهادهتاي« مطالعاتي داخلتي اعزا  به فرصت»اعتبار  .3-12

در  ه پي از تصوي  استفاده از فرصتت مطالعتاتيکشور استکعلمي و فناورانة 

ثر بته کحتدا ربت ،نهاد مقصد و تأييد بنيتاد استتاني ذيپذيرش از ،متبوع مؤسسة

 شود. تري پرداخت ميکمقطع د انماه به دانشجويمدت نُه

متي و د ارتبتا  بتا نهادهتاي علبه منظور ايجتا« اعتبار اعزا  به فرصت مطالعاتي خارجي» . 3-13

عتتاتي در مؤسستتة ه پتتي از تصتتوي  فرصتتت مطالکتتشتتور استتت کفناورانتتة ختتارج از

 کانتبپذيرش از نهاد مقصد و تأييد بنياد ملتي، بتر استاس نترم رستمي مصتوب ،متبوع

تتري کماه به دانشجويان مقطع دثر به مدت ششکزي جمهوري اسالمي ايران، حداکمر

 شود.اعطا مي

هاي علمتي بتا رتبتة ي از مؤسستهکتنهاد مقصد فرصت مطالعاتي خارجي بايتد ي .3-14
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ه موضتوع کتهايي هاي جهتاني باشتد. ضتمناً فرصتتبنديدر رتبه 200تر از مک

شتتور باشتتد، در اولويتتت قتترار کهتتاي علتتم و فنتتاوري هتتا، متترتب  بتتا اولويتآن

 گيرند.مي

ي فرصت مطالعتاتا  به اعتبار اعزاضافه مبلغ مربو  به دانشجويان متأهل مشمول  .3-15

ا ره همستر دانشتجو در ستتفر او کتتشتود ختارجي، بته دانشتتجوياني پرداختت مي

 ند.کهمراهي

 تواند از اعتبار اعزا  به فرصتتبار مي کتري صرفاً يکدانشجو در طول مقطع د .3-16

 مند شود.مطالعاتي خارجي بهره

منتدي بهره،لميت در مجتامع عکشر شور به منظورکبراي خروج از دانشجويان  .3-17

شور، کهاي علمي خارج ازا و دورههارگاهکت در کشر و يا از فرصت مطالعاتي

توانند از تستهيالت نظتا  وظيفته بتراي ختروج از در صورت تأييد بنياد ملي، مي

 نند.کشور بدون سزردن و يقه استفاده ک

مندي دانشتجو از ر بهرهبه منظو« ة آزمايشگاهيکاعتبار استفاده از تسهيالت شب» .3-18

درصتد  60ه کشود طا مياع« هاي راهبرديآزمايشگاهي فناوريةکشب»انات کام

ور در ک، تتا ستقف مبلتغ متذهکانات شبکمندي دانشجو از اماز هزينة هر بار بهره

 شود.ه دانشجو پرداخت مي، ب4و  3هاي شمار  جدول

اي بتر استاس يل هستتهکبه منظتور تشت« محور پژوهشي/ فناورانهاعتبار هستة مسئله» .3-19

شود. عتالوه بتر آن، به اعضاي هسته اعطا مي« طر  شهيد احمدي روشن»رات مقر

ور، در اختيتار کمنظور راهبري هستته، بتر استاس مقتررات طتر  متذاعتباري نيز به

  گيرد.سرپرست هسته قرار مي

ستال تحصتيلي، ه در هتر نيمکهزينة معيشتي استکمکشامل« راتبة دانشجويي» .3-20

ار دانشتجويي در مؤسستة متبتوع، بتا تأييتد معاونتت کتاعت س 20در قبال ماهانه 

 .شودپرداخت مي دانشجويي مؤسسه، به دانشجو
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هاي ه بتراي جبتران بخشتي از هزينتهکاي استتشامل بيمه« درمان ميليکبيمة ت» .3-21

درصتد  70گيترد. ر مي، مورد استتفاده قتراگر پايه نيسته در تعهد بيمهکدرماني

مانده، از جايز  اعطتايي درصد باقي 30ند و کبنياد ملي تقبل ميرا ه مبلغ ح  بيم

نيتاد ملتي بتا بشراي  و مبلغ ح  بيمه، بر اساس قرارداد  شود.سر ميکبه دانشجو 

 شود. ت بيمة طرف قرارداد بنياد تعيين ميکشر

 هايهي از انتواع بيمتکي يميلي درمان، بايد داراکدانشجو براي استفاده از بيمة ت .3-22

و  ستالمت،نيروهتاي مسلح،ختدمات درماني،پاية درمان )از قبيل تأمين اجتماعي

 ...( باشد.

در صتورت ارائتة  يل خانواده وکبا هدف ترغي  سنت حسنة تش« هدية ازدواج» .3-23

 2هاي شمار  ور در جدولکمذ اسناد مثبته مبني بر ازدواج دانشجو در باز  زماني

 شود.اعطا ميبه دانشجو ، 4تا 

الحستتنه از طريتت  بتته صتتورت وا  قر « نکوديعتتة اجتتار  مستت»تستتهيالت  .3-24

هاي رفاه دانشجويي وزارت علو  يا وزارت بهداشت و يا ساير نهادهاي صندوق

ندوق صتمورد تأييد بنياد ملي و صرفاً به دانشجويان متأهتل، بتر استاس مقتررات 

شتود. طتا مياعشتجو ن، بته دانکمبني بتر اجتار  مست کو با ارائه مداردهنده وا 

آموختگي دانشجو و بر استاس مقتررات بازپرداخت اين تسهيالت، پي از دانش

 پذيرد.دهنده صورت ميصندوق وا 

هتتتاي ي از اعتبارکتتتزمتتتان از بتتتيش از يتوانتتتد بتتته صتتتورت همدانشتتتجو نمي .3-25

محور پژوهشتتتي/ هستتتتة مستتتئله»،«يتتتاريفن»،«يتتتاريپژوهش»،«يتتتاريآموزش»

 و« ختارجي اعزا  به فرصت مطالعاتي»،«اعزا  به فرصت مطالعاتي داخلي»،«فناورانه

 مند شود. بهره« راتبة دانشجويي»
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 . فرايند اجرا4مادة 

 شود:هاي ذيل طي مينامه،گا براي اجراي شيوه

ن را تعيتي 1397-98از دانشجويان در ستال تحصتيلي  يبانيپشت تيرئيي بنياد ظرف. 4-1

 ند.کمي

ال  بررستي و اعتال  نتتايج را اعت،نا  بت،بنتدي فراخوان، زمان سازانندهيآمعاونت . 4-2

 ند.کمي

نا  و مقررات را بته بندي  بتمانزاز بنيادهاي استاني موارد الز  از قبيل  ک. هر ي4-3

ور از طرق مقتضي کنند موارد مذکدرخواست ميهاي استان متبوع اعال  و مؤسسه

 رساني شود.اطالع مؤسسهبه شاغالن به تحصيل در 

 ميل و درخواست ختودکتمتقاضيان پروند  خود را در سامانة اطالعاتي بنياد ملي . 4-4

انه  بتتت ، در ستتام1397-98ستتال تحصتتيلي  يهايبانيمنتتدي از پشتتترا بتتراي بهره

 نمايند.مي

بررستي تقاضتيان را مهاي هتر استتان، پرونتد  مؤسسه اريکهمبنيادهاي استاني با . 4-5

 نند.کمي

ين ي برگزيتدگان را تعيت، با بررسي فرايند اجراشده، فهرست نهايسازانآيندهمعاونت . 4-6

 .ندکمي

نياد عاونان بمدر فهرست نهايي برگزيدگان، صرفاً با تأييد شوراي  هرگونه تغيير تبصره.

 پذير است.انکملي ام

ستة ا از طريت  مؤسيتقيم با انتخاب برگزيدگان نهايي، بنيادهاي استاني به طور مس. 4-7

 نند.کمي يبانينامه، از دانشجويان پشتمتبوع دانشجو و بر اساس مفاد اين شيوه

نامه در نامتته و شتتيوه. بنيادهتتاي استتتاني وظيفتتة نظتتارت بتتر حُستتن اجتتراي آيين4-8

هاي استان متبوع و ارزيابي نتايج آن را بر عهده دارند و الز  است پي از مؤسسه
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هاي استان مؤسسهدر نامه و شيوهنامه پايان سال تحصيلي، گزارشي از اجراي آيين

 نند.کخود، به بنياد ملي ارسال 

نامه در نامته و ايتن شتيوهوظيفة نظتارت بتر حُستن اجتراي آيين سازانندهيآمعاونت . 4-9

 ستور را بر عهده دارد و الز  اشکبندي نتايج آن در سطح بنيادهاي استاني و جمع

نامه به رئتيي هاي بنيادهاي استاني، گزارشي از اجراي آيينپي از دريافت گزارش

 ند.کبنياد ارائه 

 تفسير مفاد و موارد خاص. 5ة ماد

و  ستازانندهينامه بتر عهتد  معاونتت آوت و تفسير مفاد اين شيوهکشر  موارد مس

 ت.اس يمل اديمعاونان بن يدر موارد خاص، بر عهد  شورا يريگميو تصم یيتشخ

 . تصويب و اجرا6مادة 

بصتره و چهتار جتدول تمقدمته ، شتش متاده ، پتنج  کنامه، مشتمل بر يتاين شيوه

 نيزگيبه تصوي  رئيي بنياد ملي نخبگتان رستيد و جتا 12/8/1397پيوست، در تاريخ 

رتتر در ستال بصتاح  استتعداد  انيبته دانشتجو يليتحصت يهازهيجا ياعطا نامةوهيش»

استت و  دهيت( گرد24/2/1397 خيدر تتار اديتبن استتي)مصتوب ر« 1397-98 يليتحص

 .شوديا ماجر 1397-98براي سال تحصيلي 
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 ارشناسيکمقطع دانشجویان  هایجایزه .2شمارة  جدول

 زمان مشموليت سقف جايزه عنوان جايزه رديف

1 
مندي اعتبار توان

 آموزشي
 ريال 000,000,4

 تا پايان شهريورماه  1397از اول مهرماه 

 1398سال 

2 
مندي اعتبار توان

 ارآفرينيک
 ريال 000,000,4

 تا پايان شهريورماه  1397از اول مهرماه 

 1398سال 

 ريال 000,000,4 اعتبار ارتباطات علمي 3
 تا پايان شهريورماه  1397از اول مهرماه 

 1398سال 

4 
نامة اعتبار اجراي پايان

 ارشناسيک
 ريال 000,000,6

از زمان تصوي  طر  پيشنهادي تا زمان 

 (3ماد   5-3نامه )با رعايت بند دفاع از پايان

5 
محور اعتبار هستة مسئله

 پژوهشي/ فناورانه
 ريال 000,000,4ماهانه 

 بر اساس مقررات طر  

 شهيد احمدي روشن

 راتبة دانشجويي 6

ريال  000,500,2ماهانه 

دانشجويان مجرد براي 

ريال  000,500,3 و

 براي دانشجويان متأهل

 تا پايان خردادماه  1397از اول مهرماه 

 1398سال 

 مطاب  مقررات بنياد ميلي درمانکبيمة ت 7
 تا پايان آذرماه  1397ماه از اول دي

 1398سال 

 ريال 000,000,30 هدية ازدواج 8
 تا پايان شهريورماه  1397از اول مهرماه 

 1398سال 

 نکوا  وديعة اجار  مس 9

ريال  000,000,250

 براي شهر تهران و

ريال  000,000,150

 براي ساير شهرها

تا پايان  1397مندي از اول مهرماه بهره

و بازپرداخت در زمان  1398خردادماه سال 

 آموختگيدانش

 ملي اديبن يسازيفرهنگ يمطاب  مقررات مصوب شورا هاي فرهنگيبرنامه 10
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 ارشناسي ارشدکمقطع دانشجویان  هایجایزه .3 شمارة جدول

 زمان مشموليت سقف جايزه عنوان جايزه رديف

1 
ياري/ اعتبار آموزش

 ياريياري/ فنپژوهش
 ريال 000,000,5ماهانه 

تا پايان  1397از اول مهرماه 
 1398خردادماه سال 

 ريال 000,000,5 مندي آموزشياعتبار توان 2
تا پايان  1397اول مهرماه از 

 1398شهريورماه سال 

 ريال 000,000,5 ارآفرينيکمندياعتبار توان 3
تا پايان  1397از اول مهرماه 

 1398شهريورماه سال 

 ريال 000,000,5 اعتبار ارتباطات علمي 4
تا پايان  1397از اول مهرماه 

 1398شهريورماه سال 

 ريال 000,000,13 نامهاعتبار اجراي پايان 5
از زمان تصوي  طر  پيشنهادي تا 

نامه )با رعايت زمان دفاع از پايان
 (3د  ما 5-3بند 

6 
ت در مجامع علمي کاعتبار شر

 داخلي
 ريال 000,000,10

تا پايان  1397از اول مهرماه 
 1398شهريورماه سال 

7 
ت در مجامع علمي کاعتبار شر

 خارجي
 ريال 000,000,50

تا پايان  1397از اول مهرماه 
 1398شهريورماه سال 

8 
شور بدون کمجوز خروج از 
وظيفه براي سزردن و يقة نظا 

 ت در مجامع علميکشر
- 

تا پايان  1397از اول مهرماه 
 1398شهريورماه سال 

9 
ة کاعتبار استفاده از تسهيالت شب

 آزمايشگاهي
 ريال 000,000,15

تا پايان  1397از اول مهرماه 
 1398شهريورماه سال 

10 
محور پژوهشي/ اعتبار هستة مسئله

 فناورانه
 ريال 000,000,6ماهانه 

بر اساس مقررات طر  شهيد 
 احمدي روشن

 راتبة دانشجويي 11

ريال  000,500,2ماهانه 
 براي دانشجويان مجرد و

ريال براي  000,500,3
 دانشجويان متأهل

تا پايان  1397از اول مهرماه 
 1398خردادماه سال 

 مطاب  مقررات بنياد ميلي درمانکبيمة ت 12
تا پايان آذرماه  1397ماه از اول دي

 1398سال 

 ريال 000,000,30 هدية ازدواج 13
تا پايان  1397از اول مهرماه 

 1398شهريورماه سال 

 نکوديعة اجار  مس 14

ريال براي  000,000,250
 شهر تهران و

ريال براي  000,000,150
 ساير شهرها

تا  1397مندي از اول مهرماه بهره
و  1398پايان خردادماه سال 

بازپرداخت در زمان 
 آموختگيدانش

 ملي اديبن يسازيفرهنگ يمطاب  مقررات مصوب شورا هاي فرهنگيبرنامه 15
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 تریکهای دانشجویان مقطع د. جایزه4جدول شمارة 
 زمان مشموليت سقف جايزه عنوان جايزه رديف

ياري/ آموزشاعتبار  1
 1398تا پايان خردادماه سال  1397از اول مهرماه  ريال 000,000,9ماهانه  ياريياري/ فنپژوهش

 1398تا پايان شهريورماه سال  1397از اول مهرماه  ريال 000,000,6 مندي آموزشياعتبار توان 2
 1398پايان شهريورماه سال تا  1397از اول مهرماه  ريال 000,000,6 ارآفرينيکمندياعتبار توان 3
 1398تا پايان شهريورماه سال  1397از اول مهرماه  ريال 000,000,7 اعتبار ارتباطات علمي 4

 از زمان تصوي  طر  پيشنهادي تا زمان دفاع از ريال 000,000,20 اعتبار اجراي رساله 5
 (3ماد   5-3نامه )با رعايت بند پايان

ت در مجامع کاعتبار شر 6
 1398تا پايان شهريورماه سال  1397از اول مهرماه  ريال 000,000,10 علمي داخلي

ت در مجامع کاعتبار شر 7
 1398تا پايان شهريورماه سال  1397از اول مهرماه  ريال 000,000,50 علمي خارجي

اعتبار اعزا  به فرصت  8
 مطالعاتي داخلي

ريال  000,000,12ثر کماهانه حدا
ثر کمجرد و حدابراي دانشجويان 

ريال براي  000,000,16
 دانشجويان متأهل

دت مثر به کتا پايان سفر )حدا 1397از اول مهرماه 
يان ه تاريخ اعزا ، پيش از پاکماه(، در صورتي  9

 باشد. 1398شهريورماه 

اعتبار اعزا  به فرصت  9
 مطالعاتي خارجي

 850ثر کماهانه معادل ريالي حدا
مجرد و يورو براي دانشجويان 

يورو براي  1200ثر کحدا
 دانشجويان متأهل

 (16-3)با رعايت بند 

دت مثر به کتا پايان سفر )حدا 1397از اول مهرماه 
يان ه تاريخ اعزا ، پيش از پاکماه(، در صورتي  6

 باشد. 1398ماه آذر

10 

شور کمجوز خروج از 
بدون سزردن و يقة 

ت در کوظيفه براي شرنظا 
دور  مجامع علمي يا 

 فرصت مطالعاتي

- 

 1398تا پايان شهريورماه سال  1397از اول مهرماه 
ت در مجامع علمي و تا پايان آذرماه کبراي شر
ت در دور  فرصت کبراي شر 1398سال 

 مطالعاتي

اعتبار استفاده از تسهيالت  11
 1398تا پايان شهريورماه سال  1397از اول مهرماه  ريال 000,000,15 ة آزمايشگاهيکشب

محور اعتبار هستة مسئله 12
 بر اساس مقررات طر   ريال 000,000,10ماهانه  پژوهشي/ فناورانه

 شهيد احمدي روشن

 راتبة دانشجويي 13
ريال براي  000,500,2ماهانه 

 000,500,3 دانشجويان مجرد و
 ريال براي دانشجويان متأهل

 1398تا پايان خردادماه سال  1397از اول مهرماه 

 1398تا پايان شهريورماه سال  1397ماه از اول دي مطاب  مقررات بنياد ميلي درمانکبيمة ت 14
 1398تا پايان شهريورماه سال  1397از اول مهرماه  ريال 000,000,30 هدية ازدواج 15

 نکوديعة اجار  مس 16

 ريال براي  000,000,250

 شهر تهران و
 ريال براي  000,000,150

 ساير شهرها

اه تا پايان خردادم 1397مندي از اول مهرماه بهره
 آموختگيو بازپرداخت در زمان دانش 1398سال 

 ملي اديبن يسازيفرهنگ يمطاب  مقررات مصوب شورا هاي فرهنگيبرنامه 17
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 ياريآموزشالگوي قرارداد 
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 ياريقرارداد آموزش

 . طرفين قرارداد1 مادة

د ميلتي در پيشتبرکبه منظتور استتفاده از تتوان آموزشتي دانشتجويان تحصتيالت ت

 جناب آقاي /خانم ر اکسر دانشگاه ........................، اين قرارداد ميان آموزشي اهداف

اي خانم / جنتتتتاب آقتتتتارک.......................، معتتتتاون آموزشتتتتي دانشتتتتگاه و ستتتتر

تتري ک، داي تري حرفتهکد ،ارشناسي ارشد ک........................... دانشجوي دور  

: ي.... بتتته نشتتتان...............ي ..د ملتتتکتتت................... داراي در رشتتتتة .. تخصصتتتي 

شتتود، منعقتتد ناميتتده مي« يتتارآموزش»ه در ايتتن قتترارداد کتت،....................................

 شود.مي

 . موضوع قرارداد2 مادة

 يف زير:در دانشگاه شامل وظا «يارآموزش»ايفاي نقش دستيار آموزشي از سوي 

 ،.................... ،.....هاي ............هاي حل تمرين در درسالسکالف. برگزاري 

 انشجوياناليف درسي دکآزمون و ساير ت ،هاي تمريندر تصحيح برگه کمک  ب.

 يکترونيکي  الدرسي استاد براي ارائه آن در مح دهي مطال در سازمان کمکج.  

هتتتاي ميتتتداني و علمتتتي، فعاليتهمراهتتتي دانشتتتجويان درس در بازديتتتدهاي    د.

 ارگاهيکامور
 

يتار بايتد زيتر نظتر استتاد راهنمتا / متديرگروه هتاي آموزشتمتامي فعاليت .1تبصرة 

 رب  باشد.ذي

شت ستاعت در ور در اين ماده، معادل هکهاي مذمدت زمان اجراي فعاليت .2تبصرة 

 هفته است.
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 . زمان قرارداد3مادة 

 حصيلي است.سال تيمن کبه مدت ي ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاريخ 

 . مبلغ قرارداد4 مادة

، چهل يال( ر000,500,22مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار )

ه در صتتورت تأييتتد فعاليتتت کاستتت ( ريتتال000,500,40ميليتتون و پانصتتد هتتزار )

 شود.پرداخت مي يار، مطاب  مقررات به ويآموزش

 شود.أمين ميي نخبگان تاز محل اعتبارات بنياد ملاد تأمين اعتبار مبلغ قرارد .1تبصرة 

يتار، آموزش گروه..........، استاد درس / مديرار خانم / جناب آقاي .....کسر .2تبصرة 

هتتاي وظيفتتة بررستتي و تأييتتد فعاليت ،بتته عنتتوان نتتاظر در اجتتراي قتترارداد

 يار را بر عهده دارد.آموزش

 . تصويب و اجرا5 مادة

ارزش بته امضتاي ه و چهار تبصره در سته نستخة هتمبر پنج ماد اين قرارداد مشتمل

رستيد و از تتاريخ اجتراي قترارداد، انشتگاه داستاد درس و معتاون آموزشتي دانشجو، 

 .االجراستالز 

........... 

 يار(دانشجو )آموزش

.............. 

 استاد درس  مديرگروه

........... 

 معاون آموزشي دانشگاه

 

 رونوشت
  ...........،  بنياد نخبگان استان .....يار( ،   دانشجو )آموزشمعاونت آموزشي دانشگاه 
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 4پيوست 

 ياريالگوي قرارداد پژوهش
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 ياريقرارداد پژوهش

 قرارداد. طرفين 1 مادة

د ميلتي در پيشتبرکبه منظتور استتفاده از تتوان آموزشتي دانشتجويان تحصتيالت ت

 جناب آقاي ر خانم /اکسردانشگاه ........................، اين قرارداد ميان  پژوهشي اهداف

. ...................اي .....ار خانم / جناب آقکسر.......................، معاون پژوهشي دانشگاه و

در  تتري تخصصتي ک، داي تتري حرفتهکد ،ارشناسي ارشتد کدانشجوي دور  

.، .............................به نشاني: .. ........................ دمليکرشتة .......................... داراي

 شود.شود، منعقد ميناميده مي« يارپژوهش»ه در اين قرارداد ک

 داد. موضوع قرار2 مادة

 يف زير:در دانشگاه شامل وظا «يارپژوهش»ايفاي نقش دستيار پژوهشي از سوي 

 اههاي پژوهشي مصوّب دانشگدر اجراي طر  کمکالف. 

 هاي آموزشي/ پژوهشياندازي آزمايشگاهدر راه کمک  ب. 

 هاي علمي و تخصصي زير نظر استاد راهنماتابکدر تدوين  کمک  ج. 

 ،هتتاي علمتتينفرانيکبرگتتزاري هتتاي پژوهشتتي دانشتتگاه )در فعاليت کمتتک   د. 

 سازي نشريات علمي دانشگاه و ساير موارد مشابه(آماده ،هاي آموزشيارگاهک

گروه استتاد راهنمتا / متدير ايتد زيتر نظتريتار بهتاي پژوهشتمتامي فعاليت .1تبصرة 

 رب  باشد.ذي

نامته/ رستالة نپژوهشي مرتب  با پايا هايوظايف فوق بايد مستقل از فعاليت .2تبصرة 

 دانشجو باشد.

شت ستاعت در ور در اين ماده، معادل هکهاي مذمدت زمان اجراي فعاليت .3تبصرة 

 هفته است.
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 . زمان قرارداد3مادة 

 سال تحصيلي است.يمن کبه مدت ي ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاريخ 

 قرارداد. مبلغ 4 مادة

،  يتال( ر000,500,22مبلغ قرارداد برابر بتا بيستت و دو ميليتون و پانصتد هتزار )

اليتت ه در صورت تأييتد فعکاست  ( ريال 000,500,40چهل ميليون و پانصد هزار )

 شود.ررات در دو قس  به وي پرداخت مييار، مطاب  مقپژوهش

 شود.أمين ميتنخبگان  مليات بنياد تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبار .1تبصرة 

يار، شگروه پژوه..........، استاد راهنما/ مديرار خانم / جناب آقاي .....کسر .2تبصرة 

هتتاي وظيفتتة بررستتي و تأييتتد فعاليت ،بتته عنتتوان نتتاظر در اجتتراي قتترارداد

 يار را بر عهده دارد.پژوهش

 . تصويب و اجرا5 مادة

ارزش بته امضتاي ه و چهار تبصره در سته نستخة هتماين قرارداد مشتمل بر پنج ماد

اد، اي قراردرسيد و از تاريخ اجر دانشجو، استاد/ مدير گروه و معاون پژوهشي دانشگاه

 .االجراستالز 

........... 

 يار(دانشجو )آموزش

.............. 

 استاد درس  مديرگروه

........... 

 معاون آموزشي دانشگاه

 

 رونوشت
 ،   بنياد نخبگان استان ............    يار( ،   دانشجو )پژوهشمعاونت پژوهشي دانشگاه 
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 5پيوست 

 ياريالگوي قرارداد فن 
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 ياريقرارداد فن

 . طرفين قرارداد1 مادة

د ميلتي در پيشتبرکمنظتور استتفاده از تتوان آموزشتي دانشتجويان تحصتيالت تبه 

نتاب آقتاي جخانم / ارکاهداف فناورانة دانشگاه .....................، اين قترارداد ميتان ستر

........ ................... ار خانم / جناب آقايک....................، معاون پژوهشي دانشگاه و سر

در  تتري تخصصتي ک، داي تتري حرفتهکد ،ارشناسي ارشتد ک  دانشجوي دور

 ......،.....................................دملي..................... به نشاني: کرشتة .................. داراي 

 شود.شود، منعقد مييمناميده « يارفن»ه در اين قرارداد ک

 . موضوع قرارداد2 مادة

 ف زير:در دانشگاه شامل وظاي «يارفن»انه از سوي فناورايفاي نقش دستيار 

 ههاي زايشي دانشگاتکدر توليد دانش فني در شر کمکالف. 

 هاي زايشي دانشگاهتکهاي نوآورانة شردر فعاليت کمک  ب. 

هاي زايشتتي تکستتازي محصتوالت و ختتدمات شتترصنعتيدر فراينتتد نيمه کمتک  ج. 

 دانشگاه

 بنيان دانشگاههاي دانشتکسازي محصوالت و خدمات شردر تجاري کمک   د. 

 رب  باشد.گروه ذيد/ مديرايد زير نظر استايار بهاي فنتمامي فعاليت .1تبصرة 

شت ساعت در ور در اين ماده، معادل هکهاي مذمدت زمان اجراي فعاليت .2تبصرة 

 هفته است.

 . زمان قرارداد3مادة 

 سال تحصيلي است.يمن کبه مدت ي ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاريخ 
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 . مبلغ قرارداد4مادة

، چهل يال( ر000,500,22مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار )

 يتار،نفه در صورت تأييد فعاليتت کاست ( ريال000,500,40ميليون و پانصد هزار )

 شود.مطاب  مقررات در دو قس  به وي پرداخت مي

 شود.أمين ميتنخبگان  مليتأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات بنياد  .1تبصرة 

وان يتار، بته عنتگروه فن..........، استاد/ متديرار خانم / جناب آقاي .....کسر. 2تبصرة 

يار را بر عهتده هاي فنفعاليتناظر در اجراي قرارداد وظيفة بررسي و تأييد 

 دارد.

 . تصويب و اجرا5مادة

ارزش بته امضتاي اين قرارداد مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در سته نستخة هتم

د، اي قراردارسيد و از تاريخ اجر، استاد/ مدير گروه و معاون پژوهشي دانشگاه دانشجو

 .االجراستالز 

........... 

 يار(دانشجو )آموزش

.............. 

 استاد درس  مديرگروه

........... 

 معاون آموزشي دانشگاه

 

 رونوشت

  ،   بنياد نخبگان استان ..................   يار( ،   دانشجو )فنمعاونت پژوهشي دانشگاه 
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 مششفصل 

 ها اربرگک
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 نامه  رسالهرد بابت اجراي پايانکاربرگ تأييد هزينهک. 1اربرگ شمارة ک

 بسمه تعالي
 

 ارخانم  جناب آقاي .........................کسر

 رئيس محترم بنياد نخبگان استان ..............

 

ارخانم/ جنتاب کنامه/ رستالة سترپايانهاي اجرايي موارد زير بابت هزينهشود تأييد مي

ور  نشتتتجوي دا.......... دآقتتتاي  ............................. بتتته شتتتمار  ملتتتي ..................

، تتري تخصصتي ک، داي تتري حرفتهک، دارشناسي ارشتد ک، ارشناسي ک

 رشتة ................... دانشگاه ................  هزينه شده است.

 توضيحات مبلغ )ريال( شر  هزينه رديف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 تاريخ و امضا
 

 تأييد دانشگاه )س مَت   مهر و امضا(
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معرفي دانشجو براي اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي از سوي . 2اربرگ شمارة ک

 مؤسسه

 بسمه تعالي
 آقاي .........................ارخانم  جناب کسر

 رئيس محترم بنياد نخبگان استان ..............

 با سال  و احترا ،

دور   ارخانم/ جناب آقاي........... دانشتجويکبه استحضار مي رسد درخواست سر

هتاي تحصتيلي بنيتاد ملتي تري تخصصي اين دانشگاه/ پژوهشتگاه و مشتمول جايزهکد

 به« اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي»مندي از جاري، براي بهرهنخبگان در سال تحصيلي 

 يراست:زميلي به شر  کاطالعات تتأييد اين دانشگاه/ پژوهشگاه رسيده است. همچنين

 الف. اطالعات متقاضي شامل:

 شمار  ملي: .................................... 1

 ........................تحصيلي: ................................ة رشت. 2

 ب. اطالعات دانشگاه يا مؤسسة پژوهشي مقصد شامل:

 ............................نا  دانشگاه / مؤسسة پژوهشي: ..................................... 1

 پيوست(؛دليل انتخاب دانشگاه / مؤسسة پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي ). 2

هاي علمتي هاي برتر بودن دانشگاه / مؤسسة پژوهشي نسبت به ساير مؤسسهشاخی. 3

 شور )پيوست(؛ک

 پيوست(؛نا  و سواب  علمي استاد ميزبان دانشجو و آزمايشگاه تخصصي نامبرده ). 4

. 5نامه ميان مؤسسات مبتد  و مقصتد بتراي تصوير نامة موافقت مؤسسة مقصد يا تفاهم

 نشجو و تعهدات مبد  و مقصد )پيوست(.پذيرش فرصت مطالعاتي دا

.................. 

 معاون ...........دانشگاه   پژوهشگاه ........
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معرفي دانشجو براي اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي از سوي . 3اربرگ شمارة ک

 مؤسسه

 بسمه تعالي
 ارخانم  جناب آقاي .........................کسر

 نخبگان استان ..............رئيس محترم بنياد 

 با سال  و احترا ،

  رستتد درخواستتت ختتانم/ آقتتاي ......................، دانشتتجوي دوربتته استحضتتار مي

هتاي تحصتيلي بنيتاد ملتي تري تخصصي اين دانشگاه/ پژوهشتگاه و مشتمول جايزهکد

« ختارجياعتبار فرصت مطالعاتي »مندي از نخبگان در سال تحصيلي جاري، براي بهره

 شر  زيراست:ميلي بهکاطالعات تاست. همچنينتأييداين دانشگاه/ پژوهشگاه رسيدهبه

 شمار  ملي: ..................................... 1

 ...............................رايش: ...گ  تحصيلي: ................................................... ة رشت. 2

 ........................................فعاليت )پژوهش(: ........................................... موضوع. 3

اضتي ه حوز  پژوهش مدنظر، متفاوت با رشتة تحصتيلي متقکحوز  پژوهش )در صورتي . 4

 ................................................ باشد(:

 .....................شور مقصد: ...........ک. 5

 ..................نا  دانشگاه/ مؤسسة پژوهشي مقصد: .................................. 6

 المللي در سال ........: هاي بينبنديرتبة دانشگاه مقصد در رتبه. 7

 (: .....QS)يو.اس. ک   (: .....          Timesتايمز )  (: .....            Shanghaiشانگهاي )

 درسال .....:  تقاضيم ي دررشتةتخصصالمللي بينهايبنديرتبة دانشگاه مقصددررتبه.  8
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  ..... (:QS. )و.اسيک.....            (: Times) .....          تايمز(: Shanghai) شانگهاي
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حتتوز  پتتژوهش متتدنظر )در  درالمللتتي هاي بينبنتتديرتبتتة دانشتتگاه مقصتتد در رتبه. 9

 در سال .........:  صورت تفاوت با رشتة تحصيلي دانشجو(

 (: .....QSيو.اس. )ک   (: .....          Timesتايمز )  (: .....            Shanghaiشانگهاي )

 ..............نا  و نا  خانوادگي استاد ميزبان: ............................... 10

 ميزبان: ..............( استاد h-Indexشاخی اچ ). 11

 تاريخ اعزا : ................................ 12

 مدت اقامت: ............................... 13

 ،  خير    اعزا  به همراه همسر: بله. 14

اعتزا  بته  هزينة وزارت علو / بهداشتت بترايکمکمندي دانشجو از ميزان )مبلغ( بهره. 15

 ............ : ...........فرصت

 ......قصد: ....................مهزينة مؤسسة کمکمندي دانشجو از ميزان )مبلغ( بهره. 16

 

....................... 

 ......معاون ............ دانشگاه .................

 

 


