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 گفتار پيش
 

كشاور در اماور    از سند راهبردي 24ا2ا2و  43ا1ا2،  32ا1ا2،  11ا1ا1هاي ملّي  در اجراي اقدام

هااا، نخبگااان و بااه منظااور هاادايت هدفمنااد دانشااجويان صاااحب اسااتعداد برتاار در دانشااگاه 

به دانشاجويان صااحب اساتعداد     تحصيلي هاي هاعطاي جايز ةنام آيين»كشور،  يهاپژوهشگاه

ايان   .اسات  امنااي بنيااد ملّاي نخبگاان رسايده      باه تصاويب هي ات   14/3/1333در تاريخ « برتر

اعتباار  »، « يااري  اعتبار آماوزش »، « راتبة دانشجويي»نامه شامل تسهيالت متعددي از قبيل  آيين

فرصاات »، «مناادي آموزشااي/كارآفريني اعتبااار تااوان»، « ياااري اعتبااار فاان»، « ياااري پااژوهش

، « پاژوهش »، « آماوزش »كاه در قالاب اهاار جاايزة      و ... اسات  «خاارجي  مطالعاتي داخلاي/ 

 شود. اعطا مي« رهنگف»و « فنّاوري»

هااي كشاور از ابتاداي ساا       اعطاي اين تسهيالت به دانشجويان صاحب استعداد برتار دانشاگاه  

مجموعاة   رو ها سپرده شده است. از ايان  آغاز و فرايند اجراي آن  به دانشگاه 1333ا34تحصيلي 

ايند تهيه شاده  ها براي اجراي اين فر برداري مديران وكارشناسان دانشگاه حاضر به منظور بهره

   و در آن سعي شده است تمامي نكات الزم دربارة مقررات مربوط ذكر شود.

                                                                                                                                         
، جابب و پشاتيباني از اجتمااع     زنگري و بازتعريف ضوابط و مقررات مرباوط باه فراينادهاي شناساايي    : با1-1-1اقدام   1.

 نيهاي مسؤو  با تأكيد بر رصد فعاليت نخبگا نخبگاني در دستگاه

،  هاي مساتقي  و غيرمساتقي  ماادبي باه اجتمااع نخبگااني در قالاب باورس         گسترش پشتيبانيماندهي و : سا3-1-2اقدام  . 2

، بخش خصوصي و نهادهاي عماومي ووقاف و    هاي دولتي هاي مقطعي و پژوهانه از سوي سازمان جايزه

 ناي و اثرگباري آنا خيريه( منطبق با پايش پيشرفت مرحله
هااي فاردي وگروهاي باه منظاور تساهيل        خدمات ماورد نيااز باراي انجاام فعاليات     ريزي براي ارائه  برنامه: 4-1-2اقدام: .  3

ومانناد: تاأمين مناابل علماي و اطالعااتي، فاراه  كاردن امكاناات ماورد نيااز            حركت در مسير نخبگاي 

 پژوهشي و آموزشي مربوط به توليد، ثبت، انتشار و ارائه محصوالت(

اي از آنهاا باا    رصاد دائماي و پشاتيباني هدفمناد و مرحلاه      فعا  دانشجويي ، هاي  و توسعة هستهساماندهي : 2-2-2اقدام   4.

 هاي نخبه ها به گروه هدف تبديل اين هسته

 گفتار شيپ
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  اهي 

هاي تحصيلي و در فصال دوم فرايناد    در فصل او  جايزه: شامل پنج فصل استاين مجموعه  راجا((

شاود. در فصال ساوم نكاات اصالي كاار باا ساامانة          نامه باا جزئياات مطاري ماي     اجراي شيوه

هااي متاداو  درباارة     فصل اهارم به تبيين پرساش  گردد. ثريا( بيان مياطالعاتي بنياد وسامانة 

اين ضوابط اختصاص دارد و سرانجام در فصال پانج  تماامي مساتندات مارتبط باا مقاررات        

 جديد گردآوري شده است.

ريزي و نظارت كاه از بادو تصاويب     در تدوين اين مجموعه، همكاران گرامي معاونت برنامه
سازايي   اناد، ساه  باه    ساازي آن زحمات فراواناي را متحمال شاده      در اجرايينامة جديد  آيين

 كاه  هاا فرزاناه صابري و سايده متاين مااهري        اند: آقاي دكتر محمد حسيني مقدم، خان  داشته
 شان مأجور. يافت. تالش ت و دلسوزي آنان اين مجموعه سامان نميهمب بي

 دسات  باه  تجرباة  باه  توجاه  باا  است شده تالش نوشتار نيا دوم راستيو درنكتة پاياني اينكه 
 و ياسااتان نخبگااان يادهااايبن از بااازخورد افااتيدر و گبشااته يليتحصاا سااا  دو در آمااده
از ايان   ؛خالي ازكاساتي نيسات   قطعاً اماگردآوري شود  اي كامل مجموعه كشور يها دانشگاه

را براي تهياة  شود با ارسا  نظرها و پيشنهادهاي خود ما  دگان كرام درخواست مينرو از خوان
 .1هاي بعدي ياري فرمايند تر در ويرايش اي كامل مجموعه

 

 اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضي

 غالمعلي منتظر

 ريزي و نظارت معاون برنامه

 5961 تابستان

                                                                                                                                         
 نشاني پستي: تهران، خيابان آزادي، بين نواب و رودكي، بنياد ملّي نخبگان    1.

 planning@bmn.ir: رايانامه
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 تاريخچه. 5
 

حمايات از نخبگاان و اساتعدادهاي برتار: اعطااي      »هااي   دو دستور عمل با عنوان 1366در سا  

 حمايات از نخبگاان و اساتعدادهاي برتار: اعطااي     »و « جوايز علمي به دانشجويان دورة كارشناساي 

 يملّا  بنياد امناي هي ت دائمي كميسيونبه تصويب « تكميلي تحصيالت دانشجويان به علمي جوايز

، « مقاارري ماهانااة دانشااجويي»رساايد. تسااهيالت اعطااا شااده در اياان مقااررات، شااامل    نخبگااان

هزينة  كمک»، « دكتري دانشجويان فرصت مطالعاتي هزينة كمک»، « علمي مسافرت هزينة مکك»

 بود.« وديعه سپردن بدون علمي مسافرت براي كشور از خروج زمجوب»و « سفر عمره

ها نيز پديدار شاد؛ از   تسهيالت، دركنار مزاياي حاصل برخي آسيبهاي اعطاي اين  طي سا 

 آن جمله:

 ايجاد حق براي مخاطبان بدون لحاظ تكليف و متوقل شدن مخاطبان 

 ريزي شده اعطاي تسهيالت بدون هدف برنامه 

 فقدان پوشش مناسب به دليل خطا در شناسايي اجتماع نخبگاني 
 

نامة اعطااي جاوايز    آيين»، اين ضوابط بازنگري و مبكورهاي  براي رفل اشكا  1366در سا  

 با تسهيالت زير به تصويب رسيد: «ي نخبگانتحصيلي بنياد ملّ

 هزينة ماهانة تحصيلي كمک 

 هاي علمي هزينة مسافرت كمک 

 نامه پژوهانه براي انجام پايان 

 هزينة فرصت مطالعاتي كمک 

 هزينة سفر عمرة مفرده كمک 

سا  اعطاي تساهيالت باه دانشاجويان و نياز تصاويب ساند راهباردي        با تجربة مجموعاً هفت 

هاي بنياد براي اين گروه از اجتماعات نخبگااني   برنامه 1333كشور در امور نخبگان، در سا  

از قبيال   ،شناسي و بازنگري قرار گرفت و با الهام از رويكردهااي ساند راهباردي    مورد آسيب

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 
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  اهي 

 در «اي باغچاه  رشاد » رويكارد ، « نگاري  يكساان »يكرد استعدادها در مقابل رو« تنوع»توجه به  راجا((

 مزيتاي » نه «تعهدآور نعمتي»به عنوان  درخشان ، دانستن استعداد «اي گلخانه داشت نگه» مقابل

، «نخبگاي  اصاالت » به عناوان شارط   «نخبگاني هاي فعاليت» و درنظرگرفتن تداوم «آفرين توقل

باه تصاويب   « احب اساتعداد برتار  دانشاجويان صا  هااي تحصايلي باه     نامة اعطاي جاايزه  آيين»

 امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد. هي ت
 

 هدف. 2

 :نامة جديد عبارت است از هدف از تصويب و اجراي آيين 

 ها / پژوهشگاهها تر اجتماع دانشجوييِ برتر در دانشگاه شناسايي دقيق .2-1

 هاي علمي خودهاي تخصصي فعاليتهدايت دانشجويان برتر در زمينه .2-2

 ها/ پژوهشگاه دانشگاهپشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح  .2-3

 پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي كمک به .2-4

 طراحي روند رشد تدريجي و پيوسته دانشجويان برتر در مسير نخبگي .2-1
 

 رويكردهاي اصلي در شناسايي مستعدان.  9
 

 «نگري يكسان»استعدادها در مقابل رويكرد « تنوع»رويكرد  .9-5

ناماه نياز ساعي شاده ها  در       هاا متناوع اسات، در ايان آياين      از آنجا كه استعداد انساان 

 تسهيالت به آنان، به اين تنوع توجه شود. ةشناسايي مستعدان و ه  در ارائ
 

 «اي گلخانه داشت نگه» مقابل در «اي باغچه رشد» رويكرد .9-2

در نظام نخبگاني مطلوب، تربيت و توانمندكردن اجتماعاات نخبگااني باياد در محايط     

 رو در آن صورت پبيرد. از ايان واقعي و طبيعيِ جامعه و نه در محيطي جدا و منفک از 

شاوند بلكاه باا     نامه دانشاجويان مشامو  از محايط دانشاگاه جادا نماي       اجراي اين آيين

 گيرند. دانشجويان، در مسير توانمندسازي قرار ميفعاليت در دانشگاه و در كنار ساير 
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 «آفرين توقع مزيتي» نه است «تعهدآور نعمتي» درخشان، استعداد داشتن .9-9

بر اسااس اصاو  اساساي حااك  بار ساند راهباردي، توجاه وياژه باه افاراد باه ص ارف               

بر اسااس ايان رويكارد،    . است ها و ايجاد توقل در آنان مردود برخورداري از توانمندي

 .  شود جوايز تحصيلي نيز در قبا  ارائه خدماتي از سوي مشموالن، به آنان اعطا مي

 
 «نخبگي اصالت» شرط «نخبگاني هاي فعاليت» تداوم. 9-1

نخبگاي ياک ويژگاي دائماي باراي افاراد نيسات، بلكاه داراي ساطوحي پوياا بااوده و           

باا ايان رويكارد، جاوايز     . باا شاأن آناان اسات    هاي متناساب   مشروط به استمرار فعاليت

ساله به مشموالن اعطا و فرايند انتخااب مشاموالن باه صاورت      تحصيلي به صورت يک

 .شود ساالنه تكرار مي
 

 نامه هاي آيين .  ويژگي1
 هاي نخبگاني دانشجويان گرانه از طريق رصد رفتار و فعاليت كنش شناسايي. 5ـ1

و ناه  وگراناه   ناماه شناساايي دانشاجويان مساتعد باه صاورت كانش        بر اساس ايان آياين  

هاي نخبگاني آنان در دانشاگاه، باه شاكل پوياا      از طريق رصد رفتار و فعاليت( واكنشي

 (.رويكرد فعا  در مقابل رويكرد منفعالنه و خوداظهارانهوشود  انجام مي
 

 شجويان در دانشگاههاي نخبگاني دان توجه به مجموعة فعاليت. 2ـ1

و نه صرفاً بار  وخود  هاي نخبگاني مجموعة فعاليتنامه دانشجويان بر اساس  در اين آيين

شناساايي شاده و ماورد حمايات قارار      ( اساس كسب رتبه در ياک آزماون ياا روياداد    

 .گيرند مي

 

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 
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  اهي 

در مسـير   توجه به تنـوع اسـتعدادها و لـزوم هـدايت هـر دانشـجوي مسـتعد       . 9ـ1 راجا((

 هاي مختص خودش مندي شكوفايي استعدادها و توان

هاي تحصيلي به استعدادهاي متفاوت آموزشاي ، پژوهشاي    در شناسايي و اعطاي جايزه

مندساازي در مساير شاكوفايي     يا فنّاوراناة هار دانشاجو توجاه و تساهيالت باراي تاوان       

 .شود استعدادهاي شناسايي شده به وي اعطا مي
 

 (استاد محوري/ اي پايهدانشگاه )توجه به رويكرد نهادمحوري . 1ـ1

حضور دانشجو در دانشگاه و ايفاي وظايف علميِ خود زير نظر استاد راهنماا، يكاي از   

ناماه   اجراي آياين  اركان به همين دليل يكي از. هاي علمي است اصو  كاري در محيط

دساتيار  وآن است كه هدايت دانشجو در دانشگاه و بر اساس اقتضائات علماي دانشاگاه   

 .  زير نظر استاد راهنما صورت پبيرد( ...و  آموزشي، دستيار پژوهشي و دستيار فنّاورانه
 

 نامه استفاده از توان بنيادهاي استاني در نظارت بر اجراي آيين. 1ـ1

هاا را   نامه توسط دانشاگاه  ستاني، وظيفة نظارت بر اجراي صحيح آيينبنيادهاي نخبگان ا

طرياق  بر عهده دارند و تمامي ارتباطات دانشگاه با بنياد ملّي نخبگاان در ايان زميناه، از    

 .پبيرد بنياد استاني صورت مي
 

 استفاده از رويكرد توانمندسازي به جاي رويكرد صرفاً حمايتي. 9ـ1

هااي مخات     منادي  در مسير شكوفايي اساتعدادها و تاوان   مستعددانشجوي هر هدايت 
ناماه نياز عمومااً باا      ناماه اسات لابا تساهيالت ايان آياين       خود، از رويكردهاي اين آيين

 .  مندسازي افراد طراحي شده است رويكرد توان
 

 ايجاد تعهد از طريق ترويج فرهنگ كار و تالش به جاي ايجاد توقع. 7ـ1

دهاد باه وي    نامه جوايز در قبا  خدماتي كه دانشجو در دانشگاه انجاام ماي   در اين آيين
شود و با اين شيوه ساعي شاده اسات از ايجااد توقال حمايات در مساتعدان باه          اعطا مي

صرف برخورداري از اساتعداد جلاوگيري شاود و باه جااي آن، تعهاد بيشاتر باه دليال          
 .ايجاد شود( فت حقوقالبته در قبا  درياوبرخورداري از نعمت 
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 ها.  جايزه1

 شود: هاي زير در اين بخش رعايت مي براي رعايت اختصار، تعريف

 منظور بنياد ملّي نخبگان است.الف. بنياد ملّي: 

هاي تحصايلي باه دانشاجويان صااحب اساتعداد       نامة اعطاي جايزه منظور آيين نامه: آيين ب.

 برتر است.

كه بر اسااس   كشور است ها، مراكز آموزش عالي و پژوهشي دانشگاهمنظور هريک از  مؤسسه:ج. 

 كند.  يا شوراي عالي انقالب فرهنگي فعاليت مي ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت

 ريزي و نظارت بنياد ملّي است. منظور معاونت برنامه ريزي: د. معاونت برنامه

 مديريت و منابل بنياد ملّي است. ةمعاونت توسعمنظور  . معاونت توسعه:هـ 

 كشور است.   هاي منظور هريک از بنيادهاي نخبگان استان و. بنياد استاني:

 نامه است.   منظور هريک از دانشجويان صاحب استعدادبرترمطابق مفادآيين ز. دانشجو:

و « جاايزة فنّااوري  »، « جاايزة پاژوهش  »، « جايزة آموزش»هاي تحصيلي در اهار دستة  جايزه

 شود. به هر يک از دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي« جايزة فرهنگ»

 الف. جايزة آموزش

 با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمندسازي دانشجويان در زمينة آموزش 
 ب. جايزة پژوهش  

 با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمندسازي دانشجويان در زمينة پژوهش  

 ج. جايزة فنّاوري  

 ازي دانشجويان براي ورود به عرصةبا هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و توانمندس

 كارآفريني

 د. جايزة فرهنگ  

بخشاي ملّاي و رفال بخشاي از نيازهااي       با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي ا ايراني ، هويت  
 مادبي و اجتماعي دانشجويان

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 11  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
  اهي 

  راجا((

 كارشناسي دورة دانشجويان هاي هجايز .5ـ5جدول 

 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  4،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 1ا1 آموزش

 پژوهش

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  4،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 1ا2

 2ا2
نامة  اعتبار اجراي پايان

 كارشناسي

هاي فني و  وگروهريا   5،111،111

 علوم پايه(

 ها( ريا  وسايرگروه 4،111،111

 در سا  تحصيلي مشموليت

 1ا3 فنّاوري
مندي  اعتبار توان

 كارآفريني
 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  4،111،111

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد(101110111

 ريا  ومتأهل( 201110111

 21به طور ماهانه، به ازاي 

 ساعت كار ماهانه 

 وبه مدت نُه ماه(

 فرد بايد داراي بيمة پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 2ا4

 در سا  مشموليت ريا  21،111،111 هدية ازدواج 3ا4

 وديعة اجارة مسكن 4ا4
 ريا  وتهران( 211،111،111

 ريا  وساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  تحصيلي  بهره

حساب  مشموليت و تصفيه

 آموختگي در زمان دانش

 1ا4
ها و سفرهاي  اعتبار برنامه

 گري گردشزيارتي و 

 ريا  وداخلي( 3،111،111

 ريا  وخارجي( 11،111،111
 در سا  مشموليت

 

  



 

 

11 

 ارشد هاي دانشجويان دورةكارشناسي جايزه .2ـ5جدول 
 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 آموزش
 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  1،111،111 ياري اعتبار آموزش 1ا1

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  1،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 2ا1

 پژوهش

 ماه(به طور ماهانه وبه مدت نُه  ريا  1،111،111 ياري اعتبار پژوهش 1ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  1،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 2ا2

 نامه اعتبار اجراي پايان 3ا2

هاي  ريا  وگروه 21،111،111

 فني و علوم پايه(

 ها( وسايرگروهريا   11،111،111

 در سا  تحصيلي مشموليت

 4ا2
اعتبار شركت در مجامل علمي 

 داخلي
 سا  مشموليت( دوبار ودر ريا  3،111،111

 1ا2
مجوبز و اعتبار شركت در 

 مجامل علمي خارجي
 بار ودر سا  مشموليت( يک ريا  21،111،111

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  51،111،111 اعتبار هستة پژوهشي 6ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  11،111،111 اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي 2-5

 فنّاوري

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  1،111،111 ياري اعتبار فن 1ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  1،111،111 كارآفريني مندي اعتبار توان 2ا3

 در سا  مشموليت ريا  51،111،111 اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني 3ا3

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد( 101110111

 ريا  ومتأهل( 101110111

ساعت  11به طور ماهانه، به ازاي 

 كار ماهانه وبه مدت نُه ماه(

 بيمة اشتغا  4-2
بر اساس حقوق پاية سازمان 

 تأمين اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار 

 ياري ياري/ فن ياري/ پژوهش آموزش

 فرد بايد داراي بيمة پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 4-3

 در سا  مشموليت ريا  21،111،111 هدية ازدواج 4-4

 وديعة اجارة مسكن 4-1
 ريا  وتهران( 211،111،111

 ريا  وساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  مشموليت و  بهره

 آموختگي حساب در زمان دانش تصفيه

4-6 
ها و سفرهاي زيارتي و  برنامه

 گري گردش

 ريا  وداخلي( 3،111،111

 ريا  وخارجي( 11،111،111
 در سا  مشموليت

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 12  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
  اهي 

 هاي دانشجويان دورة دكتري تخصصي جايزه .9-5جدول  راجا((
 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 آموزش
 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار آموزش 1ا1

 تحصيلي مشموليتدر سا   ريا  6،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 2ا1

 پژوهش

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار پژوهش 1ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  5،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 2ا2

 اعتبار اجراي رسالة دكتري 3ا2
 هاي فني و علوم پايه( وگروهريا   31،111،111

 ها( وسايرگروهريا   11،111،111
 در سا  تحصيلي مشموليت

 دوبار ودر سا  مشموليت( ريا  3،111،111 اعتبار شركت در مجامل علمي داخلي 4ا2

 1ا2
مجوبز و اعتبار شركت در مجامل 

 علمي خارجي
 بار ودر سا  مشموليت( يک ريا  21،111،111

 6ا2
اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي 

 داخلي
 ومجرد(ريا   12،111،111
 ريا  ومتأهل( 16،111،111

 به طور ماهانه ودر سا  مشموليت(

 5ا2
مجوبز و اعتبار اعزام به فرصت 

 مطالعاتي خارجي
 دالر ومجرد( 1111معاد  ريالي 
 دالر ومتأهل( 1411معاد  ريالي 

 به طور ماهانه ودر سا  مشموليت(

 تحصيلي مشموليتدر سا   ريا  111،111،111 اعتبار هستة پژوهشي 6ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  11،111،111 اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي 2-3

 فنّاوري

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار فن 1ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  6،111،111 كارآفريني مندي اعتبار توان 2ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  111،111،111 فنّاوري وكارآفرينياعتبار هستة  3ا3

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد(  6110111
 ريا  ومتأهل( 102110111

ساعت  6به طور ماهانه، در ازاي 
 كار ماهانه وبه مدت نُه ماه(

 بيمة اشتغا  2ا4
بر اساس حقوق پاية سازمان تأمين 

 اجتماعي

برخورداري از اعتبار در مدت 
ياري/  ياري/ پژوهش آموزش

 ياري/ فرصت مطالعاتي فن

 فرد بايد داراي بيمة پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 3ا4

 در سا  مشموليت ريا  21،111،111 هدية ازدواج 4ا4

 وديعة اجارة مسكن 1ا4
 ريا  وتهران( 211،111،111
 شهرها(ريا  وساير  111،111،111

مندي در سا  مشموليت و تصفيه  بهره
 آموختگي حساب در زمان دانش

4-6 
ها و سفرهاي زيارتي  برنامه

 گري وگردش
 ريا  وداخلي( 3،111،111
 ريا  وخارجي( 11،111،111

 در سا  مشموليت
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 ها . نكاتي دربارة جايزه9

هااي آموزشاي    ها وكارگاه شركت دانشجو در دورهبراي « مندي آموزشي توان»اعتبار  .6-1

هاي تخصصي مرتبط باا تحصايل اعطاا     هاي وي در موضوع و با هدف ارتقاي توانايي

 شود. مي
 

هزيناة اشاتران نشاريات علماي داخلاي و       كماک »شاامل:  « ارتباطاات علماي  »اعتبار  .6-2

، « هاااي علمااي داخلااي و خااارجي  هزينااة عضااويت در انجماان  كمااک»، «خااارجي

و « هاااي اطالعاااتي تخصصااي  هزينااة عضااويت در و دسترسااي بااه پايگاااه   كمااک»

است كه بر اساس مادارن مببتاة مااليِ هار ياک      « هاي علمي كتاب تسهيالت خريد»

 قابل تصفيه است.

ناماه / رساالة    ، منوط به تصويب طري پيشانهادي پاياان  «نامه/ رساله اجراي پايان»اعتبار  .6-3

هااي كارشناساي و كارشناساي     دانشجويان دوره كه به دانشجو در مؤسسة متبوع است

ارشد در دو قسط و باه دانشاجويان دورة دكتاري تخصصاي در ساه قساط پرداخات        

 شود. مي

شابكة  »مندي دانشجو از امكانات  به منظور بهره« اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي » .6-4

ة هار باار   درصد هزين 61ك   شود. دست اعطا مي« هاي راهبردي آزمايشگاهي فنّاوري

 كند. مندي دانشجو از شبكه را بنياد ملّي تأمين مي بهره
 

هاااي آموزشااي  ، بااراي شااركت دانشااجو در دوره «كااارآفريني مناادي تااوان»اعتبااار  .6-1

سازي، حقوق مالكيت فكري و مشاابه آن و باا هادف     وكار، تجاري كسب  اندازي راه

 شود. هاي وي در زمينة نوآوري وكارآفريني اعطا مي ارتقاي توانايي
 

كه در قبا  كار دانشاجويي وماهاناه    هزينة معيشتي است كمک شامل« راتبة دانشجويي» .6-6

بااراي دانشااجويان دورة   ساااعت 11بااراي دانشااجويان دورة كارشناسااي ،   ساااعت 21

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 14  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
  اهي 

براي دانشجويان دورة دكتاري تخصصاي(  در مؤسساة      ساعت  6كارشناسي ارشد و  راجا((

يابد. انانچه دانشجو مشامو  اعتباار    وي تعلق ميسا ( به  متبوع به مدت نُه ماه ودو ني 

« فرصات مطالعااتي داخلاي/ خاارجي    »ياا  « ياري فن»، «ياري پژوهش»، «ياري آموزش»

 يابد. باشد اين راتبه به او تعلق نمي

شاود و مناوط باه     با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي« هدية ازدواج» .6-5

انانچه دانشاجو و همسارش هار دو مشامو      ازدواج در سا  مشموليت دانشجوست. 

 يابد. جايزة تحصيلي باشند، به هر يک جايزة ازدواج تعلق مي
 

هاااي رفاااه  الحساانه از طريااق صااندوق بااه صااورت وام قاار « وديعااة اجااارة مسااكن» .6-6

دانشجويي يا ساير نهادهاي مالي مورد تأييد بنياد ملّي و صرفاً باه دانشاجويان متأهال و    

 شود.   مربوط به اجارة مسكن، اعطا مي منوط به ارائة مدارن
 

باه صاورت سارانه محاسابه و باه      « گاري  ها و سفرهاي زياارتي وگاردش   برنامه»اعتبار  .6-3

 شود. صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هزينه مي
 

شاامل كاارمزد دساتياري آموزشاي دانشاجو زيرنظار يكاي از        « يااري  آموزش»اعتبار  .6-11

يااريِ موردتأيياد بنيااد     وع و بر اساس قرارداد آماوزش علمي مؤسسة متب اعضاي هي ت

 شود.   سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني 
 

شاامل كاارمزد دساتياري پژوهشايِ دانشاجو زيرنظار يكاي از        « يااري  پژوهش»اعتبار  .6-11

يااريِ موردتأيياد بنيااد     علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پاژوهش  اعضاي هي ت

 شود.   سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني 
 

هاا   به منظاور شاركت دانشاجو در كنفاران     « شركت در مجامل علمي داخلي»اعتبار  .6-12

هاي علمي درون كشور و باا هادف تساهيل ارتباطاات      وهمراه با ارائة مقاله( و كارگاه
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شودكه براي هر دانشجو دوباار در ساا  و باا ارائاة گاواهي       پژوهشي دانشجو اعطا مي

 مببتة مالي قابل پرداخت است.نويسي در مجمل و نيز اسناد  نام
 

بااه منظااور شااركت دانشااجو « مجااوبز و اعتبااار شااركت در مجااامل علمااي خااارجي » .6-13

هاي علماي خاارج ازكشاور وهماراه باا ارائاة مقالاه( و باا هادف تساهيل            دركنفران 

ا، بار در ساا  و بار اسااس تأيياد اساتاد راهنما       كه يک ارتباطات پژوهشي دانشجوست

نويسااي در مجماال قاباال پرداخاات اساات. مجااوبز ماابكور عااالوه باار   اسااناد مببتااة نااام

هااي علماي خاارج     هاا و دوره  هااي علماي، باه منظاور شاركت دركارگااه       كنفران 

 گردد. نامة مجمل و تأييد مؤسسة متبوع نيز صادر مي ازكشور با دعوت
 

تبااط باا نهادهااي علماي و     به منظور ايجاد ار« مطالعاتي داخلي  اعزام به فرصت»اعتبار  .6-14

كه پ  از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متباوع   فنّاورانة كشور است

ماه به دانشجوي مشامو    و پبيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكبر به مدبت نُه

مندي از اين اعتبار، دانشجو مجااز نيسات در دورة    شود. در صورت بهره پرداخت مي

ياا  « يااري  پژوهش»، « ياري آموزش»، «راتبة دانشجويي»لعاتي از اعتبارات فرصت مطا

 كند. استفاده« ياري فن»

به منظور ايجاد ارتباط باا نهادهااي   « مجوبز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي» .6-11

علمي و فنّاوراناة خاارج ازكشاور اسات كاه پا  از تصاويب فرصات مطالعااتي در          

نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكبر به مدبت شاش مااه باه     مؤسسة متبوع و پبيرش از

هاي معتبار باا رتباة     شود. اولويت نهاد مقصد با مؤسسه دانشجوي مشمو  پرداخت مي

هاااي جهاااني و اولوياات موضااوع فرصاات مطالعاااتي،    بناادي در رتبااه 211كمتاار از 

اوري داركشور وبار اسااس تأيياد ساتادهاي راهباردي توساعة فّنا        هاي اولويت موضوع

منادي دانشاجو از    معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري( است. در صورت بهاره 

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 16  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
  اهي 

راتبااة »اياان اعتبااار، دانشااجو مجاااز نيساات در ماادت فرصاات مطالعاااتي از اعتبااارات   راجا((

 كند. استفاده« ياري فن»و « ياري پژوهش»، «ياري آموزش»، «دانشجويي
 

مطاابق مقاررات   « دانشاجويي گروه پژوهشي »به منظور تشكيل « هستة پژوهشي»اعتبار  .6-16

  كا  يكاي از اعضااي گاروه، دانشاجوي مشامو  ايان        مؤسسه به گروهي كاه دسات  

اين اعتبار پ  از تأييد مدارن مربوط به هساته در بنيااد،    يابد. نامه باشد، تعلق مي آيين

 شود. در سه قسط پرداخت مي

يشاي يكاي از   شامل كارمزد دستياري فنّاوري دانشجو در شاركت زا « ياري فن»اعتبار  .6-15

ياريِ موردتأيياد بنيااد در هار     علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن اعضاي هي ت

   شود. سا  تحصيلي اعطا مي ني 
 

بنيان وشاركت   به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش« هستة فنّاوري وكارآفريني»اعتبار  .6-16

جوي ماديرة آن، دانشاا  زايشاي از مؤسساة متباوع( اسات كاه يكاي از اعضااي هي ات        

نامه باشد. اين اعتباار پا  از دريافات مادارن مببتاه از مؤسساه در ساه         مشمو  آيين

 شود قسط به هسته پرداخت مي

« يااري  فان »و « يااري  پاژوهش »، «يااري  آماوزش »دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار  .6-13

نياز  « كاارآفريني  و هساتة فنّااوري  »و « هساتة پژوهشاي  »فقط از يكي و از بين دو اعتبار 

 مند شود. از يكي بهرهفقط 
 

« يااري  فان »، «يااري  پژوهش»،  «ياري آموزش»مندي دانشجو از اعتبار  در صورت بهره .6-21

نياز در مادبت    ، بيماة اشاتغا  وبازنشساتگي(   «فرصت مطالعاتي داخلاي ياا خاارجي   »يا 

شارط اساتفاده از ايان بيماه آن      ياباد.  ها به او تعلق ماي  مندي دانشجو از اين جايزه بهره

 .شاده باشاد  كه از فرايناد مزدبگياري ناشاي     نباشد داراي بيمة ديگرياست كه دانشجو 
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از محال جاايزة اعطاايي باه      درصاد آن  25و  ملّاي  از سوي بنياد بيمة اشتغا  درصد 53

 .  شود دانشجو پرداخت مي

كاه در   هاي درماني، كه براي جبران بخشي از هزينه استاي  شامل بيمه« بيمة تكميلي» .6-21

ساا  واز   گيرد. اين بيمه باه مادت ياک    گرِ پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي تعهد بيمه

ياباد و باراي اساتفاده از آن     زمان مشموليت دانشجو( باه مشاموالن جاايزه تعلاق ماي     

درصاد مبلاح حاق بيماة      51هااي پاياه باشاد.     دانشجو بايد داراي يكاي از اناواع بيماه   

درصااد آن از محاال جااايزة اعطااايي بااه دانشااجو  31تكميلااي از سااوي بنياااد ملّااي و 

 شود. پرداخت مي

  

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 16  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
  اهي 

   راجا((
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 . فرايند انتخاب دانشجويان برگزيده5
 

تحصاايلي، تعااداد برگزياادگان نهااايي در هاار يااک از مقاااطل رئااي  بنياااد بااراي هاار سااا   .1

 كند. كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري را اعالم مي
 

هاار سااا  سااهمية هار اسااتان را بااه تفكيااک   خردادمااه نظااارت در رياازي و  معاونات برنامااه  .2

 كند. هاي استان، به بنياد نخبگان استان مربوط اعالم مي هاي برتر و ساير دانشگاه دانشگاه
 

كناد و از   هااي برتار را باه آنهاا اعاالم ماي       بنياد نخبگان استان ساهمية هار ياک از دانشاگاه     .3

كا    ،كاه دسات  رساني مناسب موضوع، از دانشاجويان برتر  ضمن اطالعخواهد  دانشگاه مي

ساامانة اطالعااتي جاوايز تحصايلي     در بخواهاد كاه    هاي زير هستند، داراي يكي از ويژگي

 كنند: و درخواست خود را بارگباري حساب كاربري ايجاد ،بنياد
 

 

هاا و   ها ، المپيادهاا ، جشانواره   . كسب رتبة برتر در يكي از رويدادهاي نخبگانيوآزمون1ا3

 هاي مورد تأييد بنياد( مسابقه

 عنوان دانشجوي ممتاز مؤسسه. كسب 2ا3

 ثبت اختراع و ...(وانتشار مقاله در نشريات معتبر ،  ه. مجموع بروندادهاي پژوهشي و فناوران3ا3
 

 

 كنند. كامل مي دانشجويان متقاضي پروندة خود را در سامانة اطالعاتي .4
 

هااي دانشاجويان ناامزد     باا بررساي پروناده    هااي برتار باشاد   انانچه دانشگاه جزء دانشاگاه  .1

فهرسات  و باا توجاه باه امتيازهااي آناان،      آزماايي اطالعاات آناان    و راساتي دريافت جوايز 

 كند. مي ارسا به بنياد استان جويان را بندي شدة دانش رتبه
 

نامااه بررسااي و برتاارين . بنياااد اسااتان فهرساات را براساااس ضااوابط ماابكور در شاايوه 1ااا1

 كند.دانشجويان را به بنياد ملّي معرفي مي

اي تعيين نشاده اسات، فرايناد     كه براي آنها سهميه، هاي استان براي دانشجويان ساير دانشگاه .6

 شود: زير طي مي

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 22  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 كند. اي دانشجويان استان را از مفاد برنامه آگاه مي بنياد استان طيب اطالعيه .1ا6

 ساامانه  در را خاود  اطالعاات  دارند فرصت مردادماه نيمة تا ها مؤسسه فعلي دانشجويان. 2ا6

 .كنند بارگباري

 ساامانه  در را خاود  اطالعاات  دارند فرصت مهرماه مةين تا ها مؤسسه ديجد انيدانشجو .3ا6

 .كنند يبارگبار

 دهند. آزمايي در اختيار بنياد قرار مي . دانشجويان اطالعات اصلي خود را براي راستي4ا6

آزمايي اطالعات را انجاام داده و برگزيادگان نهاايي را بار      ، مرحلة راستياستاني . بنياد1ا 6

 كند. حسب سهمية هر مقطل و باالترين امتياز حاصل تعيين مي
 

استان، فهرست نهاايي دانشاجويان ناامزد دريافات جاوايز تحصايلي در اساتان        بنياد نخبگان  .5

 كند. خود را به بنياد ملّي اعالم مي
 

ها را بررسي و نتيجة تأييد، عدم تأييد ياا نيازمناد اصاالي را از     بنياد ملّي فهرست نهايي استان .6

 كند. طريق سامانه به بنياد نخبگان استان اعالم مي
 

 كنند. ي بنياد ملّي، مشموالن امكان استفاده از جوايز را پيدا ميدر صورت تأييد نهاي .3
 

ناماه را   محل تحصيل آنان معرفي و شايوه  هايدانشگاهبنياد نخبگان استان، برگزيدگان را به  .11

 كند. به دانشگاه اعالم مي

سهمية دانشگاه آزاد اسالمي به صورت متمركز تعيين و امور مرباوط باه آن از    :5يادآوري

 شود. بنياد نخبگان استان تهران انجام ميطريق 

 از پا   مؤسساه  در تحصايل  ساا   اولاين  در زيار  بنادهاي  موضاوع  دانشجويان: 2يادآوري

 ولاي  شاوند؛  ماي  تحصيلي هاي جايزه مشمو  امتياز، محاسبة بدون برگزيدگي،

 :گيرند قرار ارزيابي فرايند در است الزم بعد هاي سا  براي
 

 آموزي؛ دانش ملّي المپيادهاي در كشوري برنز يا نقره ، طال مدا  حائز برگزيدگان .الف
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/ دانشاجويان نموناه   دانشاجويي  ملّاي  المپيادهااي  در ساوم  تاا  او  رتباة  داراي برگزيدگان. ب

 ؛(شدن برگزيده سا  دروكشوري

 و رياضاي  گاروه  در دانشگاه به ورود سراسري آزمون در 111 تا 1 رتبة داراي برگزيدگان. ج

 ؛(كارشناسي دورة درو فني

 تجرباي  علاوم  گروه در دانشگاه به ورود سراسري آزمون در 111 تا 1 رتبة داراي برگزيدگان. د

 ؛(كارشناسي دورة درو

 انسااني  علاوم  گروه در دانشگاه به ورود سراسري آزمون در 111 تا 1 رتبة داراي برگزيدگان. ها

 ؛(كارشناسي دورة درو

 دورة درو هنار  گاروه  در دانشاگاه  به ورود سراسري آزمون در 41 تا 1 رتبة داراي برگزيدگان. و

 ؛(كارشناسي

هااي  زباان  گاروه  در دانشاگاه  باه  ورود سراساري  آزماون  در 21 تاا  1 رتبة داراي برگزيدگانز. 

 ؛(كارشناسي دورة دروخارجي
 

سا  تحصايلي، فهرسات مشاموالن    زمان با آغاز  ريزي بايد انان باشدكه ه  برنامه :9يادآوري

 هر دانشگاه تعيين شده باشد.

 

  

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 24  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 هاي تحصيلي به دانشجويان برگزيده فرايند اعطاي هريك از جايزه . 2
 

 . جايزة آموزش 5ـ2

مندي دانشجويان برگزيده در حوزة آموزش به دانشاجويان   اين جايزه با هدف توان

 شود. اعطا مي
 

 ياري . اعتبار آموزش5ـ5ـ2

بايد در سا  تحصايلي كاه متقاضاي اساتفاده از ايان اعتباار اسات، باه عناوان          دانشجو  .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد. دانشجوي مشمو  جايزه

عناوان دساتيار آموزشاي اساتاد راهنمااي خاود        براي اخب اين اعتبار، دانشاجو باياد باه    .2

تواند دساتيار   ميكند؛ انانچه استاد راهنماي دانشجو تعيين نشده باشد، دانشجو  فعاليت

 علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد. آموزشي يكي از اعضاي هي ت

ياااري را بااا دانشااجو منعقااد و در سااامانة   محاال تحصاايل، قاارارداد آمااوزش  مؤسسااه .3

اي از اين قرارداد در پيوست آمده اسات. ايان    كند. نمونه اطالعاتي بنياد بارگباري مي

 عقد شود.سا  تحصيلي بايد  قرارداد براي هر ني 

مراتاب را باراي پرداخات اعتباار     قرارداد را بررسي و درصاورت تأيياد،    استان بنياد .4

 كند.به حساب دانشجو واريز ميمربوط به دو ماه او  

 كند.   سا  در سامانه درج مي مؤسسه تأييد كار دانشجو را در پايان ني  .1

معاونات توساعه ارساا     بنياد استان در پايان ماه سوم، درخواسات تتماة قارارداد را باه      .6

 كند. مي

مااه او  و   2معاونت توسعه، مبلح قرارداد را در دو قسط ودر پايان مااه او  مرباوط باه     .5

 كند. ماه بعد( به حساب دانشجو واريز مي 1/2در پايان ماه سوم مربوط به 
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موظاف   مؤسساه قارار دهاد،    مؤسساه هاا را در اختياار    انانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه .6

را از طريق ساامانه  ها را انجام دهد و گزارش پرداخت  است مطابق روا  فوق، پرداخت

اطالعااات و  در صاورت تأيياد   باه بنيااد اسااتاني ارساا  كناد. بنيااد اسااتاني نياز       تأيياد و 

   مستندات را به معاونت توسعه ارسا  كند.

 
 مندي آموزشي . اعتبار توان2ـ5ـ2

در سا  تحصايلي كاه متقاضاي اساتفاده از ايان اعتباار اسات، باه عناوان           دانشجو بايد .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد. دانشجوي مشمو  جايزه
 

هااي آموزشاي ومانناد كاالس      براي استفاده از اين اعتبار الزم است دوره ها وكارگااه  .2

كناد باه تأيياد اساتاد      كالس آموزشي زبان و ...( كه دانشجو در آن شركت ماي  رايانه،

 برسد. ربط( او ويا مديرگروه ذيراهنماي 
 

هاااي  كمااک هزينااة شااركت در دوره هااا وكارگاااه دانشااجو درخواساات اسااتفاده از .3

ارسااا  و بارگااباري  بنيااد اطالعاااتي  ةشاي را بااه هماراه ماادارن زياار در ساامان   آموز

 :كند مي

 الف. نامة تأييد استاد راهنما مبني بر شركت در دوره يا كارگاه آموزشي

ب. گواهي وقبض( هزينة شركت در دوره يا كارگاه آموزشي همراه باا مههار مؤسساة    

 برگزاركنندة دوره
 

و در غيار ايان    كناد. اعتبار را به حساب دانشجو واريز ميدر صورت تأييد،  استان بنياد .4

 دهد. به وي عودت مي ،براي اصالي يا اطالع به دانشجوصورت، درخواست را،

 كند.   در صورت تأييد، معاونت توسعه اعتبار را به حساب دانشجو واريز مي .1
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 26  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 . جايزة پژوهش 2ـ2

مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة اين جايزه با هدف تسهيل 

 شود. به برگزيدگان اعطا مي  پژوهش،
 

 

 ياري . اعتبار پژوهش5ـ2ـ2

دانشجو بايد در سا  تحصايلي كاه متقاضاي اساتفاده از ايان اعتباار اسات، باه عناوان           .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.   دانشجوي مشمو  جايزه

عناوان دساتيار پژوهشاي يكاي از اعضااي هي ات        براي اخب اين اعتبار، دانشجو بايد باه  .2

 كند. محل تحصيل خود فعاليت مؤسسهعلمي 

يااري را باا دانشاجو منعقاد و در ساامانة اطالعااتي بنيااد         ، قارارداد پاژوهش  مؤسسه .3

راي اي از اين قرارداد در پيوست آمده است. اين قرارداد با  كند. نمونه بارگباري مي

   سا  تحصيلي بايد عقد شود. هر ني 

اعتباار  اعتبار مربوط به دو مااه او    قرارداد را بررسي و درصورت تأييد، استان  بنياد .4

 كند.را به حساب دانشجو واريز مي

 كند.   سا  در سامانه درج مي مؤسسه تأييد كار دانشجو را در پايان ني  .1

درخواست تتمة قرارداد را به معاونات توساعه   بنياد نخبگان استان در پايان ماه سوم،  .6

 كند. ارسا  مي

مااه او  و   2معاونت توسعه، مبلح قرارداد را در دو قسط ودر پايان ماه او  مربوط به  .5

 كند. ماه بعد( به حساب دانشجو واريز مي 1/2در پايان ماه سوم مربوط به 
 

موظاف اسات    مؤسساه قرار دهاد،   مؤسسهها را در اختيار  انانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه

ها را انجام دهد و گازارش پرداخات را باه بنيااد اساتاني ارساا         مطابق روا  فوق، پرداخت

 كند. ميكند. بنياد استاني نيز اطالعات و مستندات را به معاونت توسعه ارسا  
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 نامه . اعتبار اجراي رساله / پايان2ـ2ـ2

كاه متقاضاي اساتفاده از ايان اعتباار اسات، باه عناوان          ساا  تحصايلي  دانشجو باياد در   .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد. دانشجوي مشمو  جايزه
 

منادي از ايان    نامة خود، درخواست بهاره  دانشجو پ  از تصويب موضوع رساله/ پايان .2

 ناماة خاود وبار    اعتبار را به همراه طري پيشنهادي و نامة تصويب موضاوع رسااله/ پاياان   

 كند. اساس قالبي كه از سامانه قابل دريافت است( در سامانه بارگباري مي

اماا  باشاد  انانچه دانشجو در حا  حاضر مشامو ِ دريافات جاايزة تحصايلي     يادآوري: 

تواناد   موضوع رساله/ پايان نامة خود را پيشتر به تصويب رسانده اسات، ماي  

 مند شود. از اين اعتبار بهره

 كند. و در صورت تأييد، درخواست را به بنياد استان ارجاع ميمدارن را بررسي مؤسسه  .3

 كند.اعتبار را به حساب دانشجو واريز مي درصورت تأييد،  استان بنياد .4

ناماة دانشاجويان كارشناساي و كارشناساي ارشاد در دو       اعتبار اجراي پايانيادآوري: 

درصاد پا  از    11ناماه و   درصد پ  از تصويب موضاوع پاياان   11قسط و

نامه( و اعتبار اجراي رساالة دانشاجويان دكتاري در ساه قساط       دفاع از پايان

درصاد در پاياان ساا  او      21درصد پ  از تصويب موضوع رساله ،  11و

 شود. درصد پ  از دفاع از رساله( پرداخت مي 21و 
 

پ  از پايان سا  او  و با تأيياد مؤسساه، بنيااد اساتان درخواسات پرداخات مرحلاة دوم         .1

 كند.اعتبار را به حساب دانشجو واريز مياجراي رسالة دانشجويان دكتري اعتبار 

تأييدية دفاع دانشاجو را در   مؤسسهپ  از دفاع نهايي دانشجو و ثبت نمرة درس،  .6

 كند. سامانة اطالعاتي بنياد درج مي

 كند.اعتبار را به حساب دانشجو واريز ميمرحلة نهايي  بنياد نخبگان استان .5
 

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 26  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 يمطالعات فرصت .9ـ2ـ2

مشموالن اين جايزه، دانشجويان مقطل دكتري تخصصاي هساتند كاه در ساا  تحصايلي      

توانند براي فرصات باه يكاي از    اند. متقاضيان ميجاري مشمو  جوايز تحصيلي بنياد شده

 هاي داخل كشور يا خارج از كشور اعزام شوند.  مقاصد مؤسسه

اي تعلاق يافتاه و هار دانشاگاه در ساقف       هاي برتر سهميه به هريک از دانشگاه :يادآوري

آن سااهميه مجاااز اساات دانشااجويان مشاامو  را معرفااي كنااد وبااراي ساااير   

 ها با هماهنگي بنياد ملّي اقدام خواهد شد(. مؤسسه
 

 . اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي5ـ9ـ2ـ2

مطالعااتي باه هماراه     دانشجو درخواست خود را براي گبرانادن دورة فرصات   .1

مدارن الزم مشتمل بر: نامة موافقت استاد راهنما، نامة موافقت مؤسسة مبدأ و 

 كند.   نامة پبيرش مؤسسة مقصد در سامانة اطالعاتي بنياد بارگباري مي

مطاابق  اي  تأيياد، مراتاب را طايب ناماه    مدارن را بررسي و درصورت دانشگاه  .2

بنيااد نخبگاان اساتان    مشتمل بر موارد زير از طريق سامانه به  1كاربرگ شمارة 

  كند: ارسا  مي

 . طو  مدت فرصت و همراه بودن/ نبودن همسر دانشجو1ا2

انانچه مبدأ و مقصد فرصت مطالعاتي در يک شهر باشد براي همسار  : يادآوري

 شود.مبلح ديگري پرداخت نمي

 فرصت مطالعاتي . دليل انتخاب مؤسسة مقصد به عنوان مقصد2-2

 هاي علمي كشور هاي برتر بودن مؤسسه مقصد نسبت به ساير مؤسسه شاخ . 2-3

 . نام و سوابق علمي استاد ميزبان دانشجو و آزمايشگاه تخصصي ميزبان2-4
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و مقصد براي پبيرش فرصت مطالعااتي و   مبدأنامه ميان مؤسسة  . تصوير تفاه 2-1

 تعهدات مبدأ و مقصد

ضمن تكميال فرايناد مارتبط باا      تأييد آن، پ  از بررسي تقاضا و درصورت استان بنياد .3

. در ايان خصاوص اشااره باه نكاات زيار       كناد  پرداخات ماي  را  جايزه در سامانه، اعتبار

 است.  ضروري

وبدون توجه به وضعيت تأهل دانشاجو(  هزينة سه ماه  در مرحلة او ، مبلح كمک. 3-1

 شود. الحساب پرداخت مي به صورت علي

التفاااوت در صااورت ارائااة ماادارن مبنااي باار همراهااي همساار در ساافر، مابااه  . 3-2

 در مقصاد  و مبدأ مؤسسة كه يصورت دروشود هزينة متأهلي پرداخت مي كمک

 .(شودينم پرداخت متأهلي نةيهزكمک التفاوتمابه باشد شهر کي

ماهاه از دانشاجو و تأيياد    هاي بعدي با دريافت گزارش سه ماهه هزينة سه  كمک. 3-3

 شود. مؤسسه، پرداخت مي

پا  از اتماام زمااان فرصات و بااا اعاالم ماادت كال فرصاات و تأيياد مؤسسااه،       . 3-4

 هزينه پرداخت خواهد شد. ماندة كمک باقي

ياا مادت اساتفادة    در صورتي كه دانشجو از فرصت مطالعااتي اساتفاده نكناد و    . 3-1

 وي كمتر از سه ماه باشد الزم است مبلح اضافه پرداخت را به بنياد برگرداند.

از زماان شاروع دريافات اعتباار فرصات مطالعااتي، راتباة دانشاجويي و          :5يادآوري

ياري به دانشاجو پرداخات    ياري يا فن ياري ، پژوهش اعتبارات آموزش

 .شودنمي

كه مشمو  جايزه شده است به فرصت اعزام شاود   دانشجو بايد در سالي :2يادآوري

 مندي از اين جايزه را داشته باشد.تا امكان بهره

 طو  دورة فرصت مطالعاتي داخلي حداكبر نه ماه است. :9يادآوري

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 31  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 . اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي2ـ9ـ2ـ2

دانشجو درخواست خاود را باراي گبرانادن دورة فرصات مطالعااتي باه هماراه         .1

مشتمل بر: نامة موافقت مؤسسه مبدأ و نامة پبيرش مؤسساة مقصاد    مدارن الزم

 كند.را در سامانة اطالعاتي بنياد بارگباري مي

اولويت پبيرش مؤسسة مقصد با دانشاگاهي اسات كاه در ساا      : يادآوري مهم

باشد. بدين منظاور الزم اسات رتباة دانشاگاه      211ميالدي جاري داراي رتبة زير 

و كيااو.اس.  (Timesو(، تاايمز  Shanghai: شاانگهاي و بناادي در ساه نظاام رتباه   

بررسي شود. انتظار آن است رتبة مؤسسة مقصد و رتبة مؤسساة مقصاد در    (QSو

 باشد.   211بندي كمتر از  ك  دو نظام رتبهدر دست متقاضي يِتخصصرشتة 

مطاابق  اي  تأييد، مراتب را طايب ناماه  مدارن را بررسي و درصورت دانشگاه  .2

 كند. بنياد نخبگان استان ارسا  مياز طريق سامانه به  2كاربرگ شمارة 

انانچه مقصد دانشجو يكي از مراكز پژوهشي ونه دانشاگاهي( باشاد، الزم اسات     .3

مبدأ، اطالعات زير را دربارة مؤسساة مقصاد مشاخ  و باه بنيادنخبگاان       ةمؤسس

 استان اعالم كند:

 عنوان مقصد فرصت مطالعاتي. دليل انتخاب مركز پژوهشي به 3-1

 هاي علميهاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسه. شاخ  3-2

 ژة مؤسسة مقصد . امكانات و تجهيزات وي3-3

 كند.اعتبار را به حساب دانشجو واريز ميتأييد،  درصورت استان بنياد .4

 ضروري است.« 1-3»تا « 1-3»همچنين توجه به نكات اشاره شده در  .1
 

 ماه است. طو  دورة فرصت مطالعاتي خارجي حداكبر شش :5يادآوري
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 هاي علمي هزينة شركت در همايش .كمك1ـ2ـ2

دانشااجو بايااد در سااا  تحصاايلي كااه متقاضااي اسااتفاده از اياان اعتبااار اساات بااه عنااوان  .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.دانشجوي مشمو  جايزه
 

كناد. انانچاه دانشاجو    پابيرش مقالاه را از دبيرخاناة مجمال دريافات ماي      دانشجو نامة  .2

كناد الزم اسات موضاوع كارگااه      دركارگاه آموزشاي خاارج از كشاور شاركت ماي     

 آموزشي را به تأييد استاد راهنماي خود برساند.

دانشجو درخواسات اساتفاده از كماک هزيناة شاركت در مجاامل علماي را باه هماراه           .3

 :كندبارگباري ميمدارن زير در سامانه 

الف. مقاله و نامة پبيرش مقاله در مجمل و يا نامة تأييد استاد راهنما مبني بار شاركت در   

 كارگاه آموزشي(

 ب. گواهي شركت در همايش يا كارگاه آموزشي

مدارن را بررسي و در صورت تأيياد، درخواسات را باه بنيااد نخبگاان اساتان        مؤسسه .4

 كند. ارجاع مي

 كند.درصورت تأييد، اعتبار را به حساب دانشجو واريز مياستان بنياد  .1

هااي علماي    هاي علمي داخلاي دوباار و باراي هماايش     اين جايزه براي همايشيادآوري: 

 شود. بار در سا  مشموليت اعطا مي خارجي يک
 

 . اعتبار ارتباطات علمي9ـ2ـ2
 

اساات بااه عنااوان دانشااجو بايااد در سااا  تحصاايلي كااه متقاضااي اسااتفاده از اياان اعتبااار  .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد. دانشجوي مشمو  جايزه
 

مندي از اعتبار را به هماراه مادارن مببتاة ماالي وقابض وارياز        دانشجو درخواست بهره .2

هااي   عضاويت در انجمان  »، « اشتران نشريات علمي داخلي و خاارجي »مبلح( مبني بر 

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 32  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

در ساامانه  « هاي علماي  ريد كتابخ»و « هاي تخصصي علمي  استفاده از پايگاه»، «علمي

 كند.بارگباري مي
 

  كند. مدارن را بررسي و در صورت تأييد، درخواست را به بنياد استان ارجاع ميمؤسسه  .3

 كند. بنياد درصورت تأييد، مبلح مبكور را به حساب دانشجو واريز مي .4

 
 اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي .7ـ2ـ2

 اسات  يشاگاه يآزما شبكة از استفاده اعتبار از استفاده يمتقاض كه يسال در ديبا دانشجو .1

 .شود دهيبرگز يليتحص يهازهيجا مشمو  يدانشجو عنوان به

 يهاا يفنّااور  يشاگاه يآزما شابكة  وبگااه  باه  دانشاجو  زهيجاا  نيا ا از يمناد بهاره  يبرا  .2

 عضااو يشااگاهيآزما مراكااز انياام از و مراجعااه www.labsnet.ir ينشااان بااه يراهباارد

 مراجعاه  شاگاه يآزماآن  به زهيجا نيا از يمندبهره يبرا و انتخاب را مرتبط مراكز شبكه

 .  كنديم

 و شاود  مناد بهره مبكور مراكز خدمات از توانديم شده نييتع ياعتبار سقف تا دانشجو .3

 يليتحصا  زيجاوا  مشاموالن  توسط شده افتيدر خدمات كردنهيهز گزارش مراكز نيا

 .كننديم اعالمملّي  اديبن به حساب هيتصف يبرا را

 اعتبار هستة پژوهشي  .9ـ2ـ2

هدف پشتيباني از فعاليت اجتماعات نخبگاني دانشاجويي در حاوزة پاژوهش     بااين جايزه  .1

 شود.  اعطا مي

دانشجو بايد در سالي كه متقاضي استفاده از اعتبار هستة پژوهشي است مشامو  جاوايز    .2

 تحصيلي بنياد شود.

مندي از اين جايزه مساتلزم آن اسات كاه مؤسساة علماي مقاررات مادوبني باراي         بهره  .3

 تأسي  و فعاليت هستة پژوهشي داشته باشد.  



 

 
 

33 

 هسته باشد.   اصليبايد يكي از اعضاي  دانشجوبراي اخب اين اعتبار،  .4

مشاتمل بار ماوارد زيار از      3مطابق كاربرگ شامارة  اي  مراتب را طيب نامه مؤسسه .1

 كند:  طريق سامانه به بنياد نخبگان استان ارسا  مي

مقررات مرتبط با تأسي  هستة پژوهشي را به همراه مستندات زير در ساامانة اطالعااتي    .6

 كند: بنياد بارگباري مي

 الف. نام هسته و موضوع كاري آن

 ب. اعضاي هسته و سرپرست آن

 بندي آن زمانج. برنامة اجرايي هسته و 

 دادهاي مورد انتظار از هسته د. برون

اي تعلق يافته و هار دانشاگاه در ساقف آن     هاي برتر سهميه به هريک از دانشگاه :5يادآوري

را معرفي كناد وباراي سااير     تشكيل شده هاي پژوهشي هستهسهميه مجاز است 

 ها با هماهنگي بنياد ملّي اقدام خواهد شد(. مؤسسه

پ  ميلياون رياا و   31براي كارشناسي ارشد به ترتياب  اعتبار هسته در سه قسط و :2يادآوري

 ميليون ريا ومرحلاه دوم(  21، مطابق مقررات مؤسسه( از تصويب موضوع هسته

ميليااون  41ميليااون ريا ومرحلااه سااوم( و بااراي دورة دكتااري بااه ترتيااب   21و 

ريا ومرحلاه دوم( و  ميليون  31ريا وپ  از تصويب موضوع هسته در مؤسسه(، 

 شود. پرداخت مي ميليون ريا ومرحله سوم( 31

مؤسسه در دو مرحله يكي تا پاياان آذرمااه و ديگاري تاا پاياان اسافندماه مجااز         :9يادآوري

اطالعااتي جاوايز   از اين جايزه را در ساامانة   دانشجويان منديتقاضاي بهره است

 تحصيلي بارگباري كند.

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 34  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

را بررساي و درصاورت تأيياد،     مارتبط باا تشاكيل هساته    مادارن  بنياد نخبگان استان  .5

كناد و پا  از تأيياد     ريزي بنياد ملّي ارسا  مي اي به معاونت برنامه موضوع را طي نامه

 .شود اين معاونت اعتبار هسته به حساب دانشگاه براي پرداخت به هسته واريز مي

 . جايزة فنّاوري  9ـ2

دانشجويان در حاوزة فنّااوري و ساوق دادن آناان باه      مندكردن  اين جايزه با هدف توان

 شود. سمت كارآفريني به دانشجويان اعطا مي
 

 ياري . اعتبار فن5ـ9ـ2

 عنااوان بااه اساات اعتباار  اياان از اسااتفاده متقاضااي كاه  تحصاايلي سااا  در بايااد دانشاجو  .1

 .باشد شده برگزيده تحصيلي هاي جايزه مشمو  دانشجوي

 يكاي  بنياان  داناش  شركت در فنّاوري دستيار عنوان به بايد دانشجو اعتبار، اين اخب براي .2

 .كند فعاليت خود مؤسسه علمي هي ت اعضاي از

 بارگاباري  بنيااد  اطالعااتي  ساامانة  در و منعقاد  دانشاجو  باا  را ياري فن قرارداد ،مؤسسه .3

 ساا   ناي   هار  باراي  قارارداد  اين. است آمده پيوست در قرارداد اين از اي نمونه. كند مي

 .شود عقد بايد تحصيلي

اعتباار را باه حسااب دانشاجو      تأيياد،  درصورت و بررسي را قرارداد استان نخبگان بنياد .4

 كند.واريز مي

 .كند مي درج سامانه در سا  ني  پايان در را دانشجو كار تأييد ،مؤسسه .1

 توساعه  معاونات  باه  را قارارداد  تتماة  درخواسات  ساوم،  ماه پايان در استان نخبگان بنياد .6

   .كند مي ارسا 

 و او  مااه  2 به مربوط او  ماه پايان درو قسط دو در را قرارداد مبلح توسعه، معاونت .5

 .كند مي واريز دانشجو حساب به( بعد ماه 1/2 به مربوط سوم ماه پايان در
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 موظاف  مؤسساه  دهد، قرار دانشگاه اختيار در را ها جايزه اعتبارات ملّي بنياد انانچه .6

 بنيااد  باه  را پرداخات  گازارش  و دهاد  انجاام  را هاا  پرداخت فوق، روا  مطابق است

 ارساا   توسعه معاونت به را مستندات و اطالعات نيز استاني بنياد. كند ارسا  استاني

 .كند مي

 اعتبار هستة فنّاوري و كارآفريني   .2ـ9ـ2

دانشجويي در حوزة فنّااوري  اين جايزه با هدف پشتيباني از فعاليت اجتماعات نخبگاني  .1

 شود.  و كارآفريني اعطا مي

دانشجو بايد در سالي كه متقاضي استفاده از اعتبار هستة فنّااوري اسات مشامو  جاوايز      .2

 تحصيلي بنياد شود.

مقاررات مادوبني باراي تأساي  و     ين جايزه مستلزم آن است كه مؤسسه مندي از ابهره  .3

 فعاليت هستة فنّاوري داشته باشد.

 اخب اين اعتبار، دانشجو بايد يكي از اعضاي هي ت مديرة هسته باشد.   براي .4

 4مطاابق كااربرگ شامارة    اي  طايب ناماه  مؤسسه، مقررات مرتبط با تأسي  هساته را   .1

 كند:  مشتمل بر موارد زير از طريق سامانه به بنياد نخبگان استان ارسا  مي

 الف. نام هسته و موضوع آن

 مديرة هسته هي تب. اعضاي 

 بندي آن  هسته و زمان وكار كسب ج. برنامة

 دادهاي مورد انتظار هسته د. برون

اعتبار را باه حسااب دانشاجو    بنياد نخبگان استان قرارداد را بررسي و درصورت تأييد،  .6

 كند.واريز مي

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 36  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

اي تعلق يافته و هر دانشاگاه در ساقف    هاي برتر سهميه به هريک از دانشگاه  :5يادآوري
را معرفي كند وباراي   هاي فنّاوري و كارآفريني هستهآن سهميه مجاز است 

 ها با هماهنگي بنياد ملّي اقدام خواهد شد(. ساير مؤسسه
ميلياون   31اعتباار هساته در ساه قساط وباراي كارشناساي ارشاد باه ترتياب           :2يادآوري

ميلياون   21ريا وپ  از تصويب موضوع هسته مطاابق مقاررات مؤسساه(،    
ميليون ريا ومرحله سوم( و باراي دورة دكتاري باه     21ريا ومرحله دوم( و 

 31ميلياون رياا وپ  از تصاويب موضاوع هساته در مؤسساه(،        41ترتيب 
 شود. پرداخت مي ميليون ريا ومرحله سوم( 31ميليون ريا ومرحله دوم( و 

مؤسسه در دو مرحله يكي تا پايان آذرماه و ديگري تا پايان اسافندماه مجااز    :9ادآوريي
مندي دانشجويان از ايان جاايزه را در ساامانة اطالعااتي     تقاضاي بهره است

 كند. جوايز تحصيلي بارگباري
 

اعتباار  را بررسي و درصورت تأيياد،   مدارن مرتبط با تشكيل هستهبنياد نخبگان استان  .5
 كند.حساب دانشجو واريز ميرا به 

 

 كارآفريني آموزشيهاي مندي در دوره . اعتبار توان9ـ9ـ2
دانشجو بايد در سا  تحصيلي كه متقاضي استفاده از ايان اعتباار اسات، باه عناوان       .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد. دانشجوي مشمو  جايزه

كاه   هااي آموزشايِ فنّااوري و كاارآفريني     براي استفاده از اين اعتباار الزم اسات، دوره   .2
 برسد. ويكند به تأييد استاد راهنماي  دانشجو در آن شركت مي

مندي كارآفريني را به همراه مادارن زيار    دانشجو درخواست استفاده از اعتبار توان .3
 :كنددر سامانه بارگباري مي

 هاي آموزشيِ فنّاوري و كارآفريني استاد راهنما مبني بر شركت در دورهالف. نامة تأييد 
گواهي وقبض( شركت در دورة آموزشي فنّااوري وكاارآفريني هماراه باا مههار      ب.

 مؤسسة برگزاركنندة دوره
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 كند. دانشجو مدارن مبكور را در سامانة اطالعاتي بنياد وثريا( بارگباري مي .4

و در  كناد اعتبار را به حساب دانشجو واريز ماي بنياد نخبگان استان در صورت تأييد،  .1

 دهد. غير اين صورت، درخواست را وبراي اصالي يا اطالع( به دانشجو عودت مي

 

 جايزة فرهنگ. 1ـ2

اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي ا ايراني، هويت بخشي ملّي و رفل بخشاي از   

 شود. اجتماعي دانشجويان، به برگزيدگان اعطا مي نيازهاي مادبي و

 . راتبة دانشجويي5ـ1ـ2

دانشااجو بايااد در سااا  تحصاايلي كااه متقاضااي اسااتفاده از اياان اعتبااار اساات بااه عنااوان  .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد. دانشجوي مشمو  جايزه

و  11،  21ترتيب بايد ماهاناه   ارشد و دكتري به كارشناسيدانشجو در مقطل كارشناسي ، .2

   كار دانشجويي در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشد. ساعت 6

دانشگاه محل تحصيل، دانشجو را به عناوان متقاضاي كاار دانشاجويي باه بنيااد معرفاي         .3

 سا  تحصيلي بايد انجام شود. كند. اين معرفي براي هر ني  مي

 كند. سامانه درج مي سا  در دانشگاه محل تحصيل، تأييد كار دانشجو را در پايان ني  .4

مااه او    2بنياد درصورت تأييد، مبلح قرارداد را در دو قسط ودر پايان ماه او  مربوط به  .1

 كند. ماه بعد( به حساب دانشجو واريز مي 1/2و در پايان ماه سوم مربوط به 

ها را در اختياار دانشاگاه قارار دهاد، دانشاگاه موظاف        انانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه .6

ها را انجام دهد و گزارش پرداخت را باه بنيااد اساتاني     مطابق روا  فوق، پرداخت است

 ارسا  كند.

يااري   يااري و فان   يااري، پاژوهش   انانچه دانشجو از اعتبار مربوط به آموزش :5يادآوري

 شود.كند راتبه به وي پرداخت نمي استفاده

 

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 36  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 . وام وديعة مسكن2ـ1ـ2
 

اسااتفاده از اياان اعتبااار اساات، بااه عنااوان  متقاضاايكااه  دانشااجو بايااد در سااا  تحصاايلي .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد. دانشجوي مشمو  جايزه
 

منادي از وام را باه هماراه تصاوير      دانشجو بايد متأهل باشد و الزم است درخواست بهره .2

 كند. صفحات شناسنامة خود و همسرش در سامانه درج مي
 

مراتااب را از طريااق سااامانه بااه بنياااد  ،ددانشااگاه ماادارن را بررسااي و درصااورت تأيياا .3

 كند. نخبگان استان اعالم مي
 

بنياد درصورت تأييد، اسامي متقاضيان را به همراه نامة ابالغ اعتباار باراي صاندوق رفااه      .4

   كند. ارسا  مي/ نهادهاي مالي معتبر دانشجويي وزارت علوم/ وزارت بهداشت
 

 كند. مي صندوق رفاه اعتبار را به حساب دانشجو واريز .1
 

اي تعلق يافتاه و هار دانشاگاه در ساقف      هاي برتر سهميه به هريک از دانشگاه :5يادآوري

آن سااهميه مجاااز اساات دانشااجويان مشاامو  را معرفااي كنااد وبااراي ساااير   

 ها با هماهنگي بنياد ملّي اقدام خواهد شد(. مؤسسه
 

اين جايزه تا پايان دورة تحصايلي در اختياار دانشاجو خواهاد باود و پا  از        :2يادآوري 

آمااوختگي، مطااابق مقااررات وزارت علااوم/ وزارت بهداشاات تصاافيه  دانااش

 شود. مي

انانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمو  جاايزة تحصايلي باشاند، صارفاً باه       :9يادآوري

 يابد. يكي از آنان وام تعلق مي

اس شهر محال تحصايل دانشاجو صاورت     پرداخت اعتبار وديعة مسكن براس :1يادآوري

 گيرد. مي
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 . هدية ازدواج9ـ1ـ2

كااه متقاضااي اسااتفاده از اياان اعتبااار اساات، بااه عنااوان  دانشااجو بايااد در سااا  تحصاايلي .1

 هاي تحصيلي برگزيده شده باشد. دانشجوي مشمو  جايزه

 مشمو  جايزه بوده، ازدواج كرده باشد.دانشجو بايد در سالي كه  .2

دانشجو مدرن ازدواج ورونوشت سند ازدواج/ رونوشت صافحة دوم شناسانامه( را در    .3

 كند. سامانة اطالعاتي بنياد بارگباري مي

 بنياد استاني موارد را بررسي و دوبار در سا  طيب مراسمي وكه جزئيات آن از طريق   .4

 كند. شود(، هداياي ازدواج را به مشموالن اعطا مي ميمعاونت فرهنگي بنياد اعالم  .1

  

 فرايند اجراي مقررات



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 41  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 
  



 

 
 

41 

 
 سومفصل 

 

 كار با چگونگي

 )ثريا( اطالعاتي بنياد ةسامان 
  



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 42  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 
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 مقدمه .5

هاي مختلفاي اسات اماا از آنجاكاه مجموعاة حاضار باه منظاور          شامل بخش 1سامانة ثريا

باارداري مسااؤوالن بنيادهاااي نخبگااان اسااتاني بااراي اجااراي فرايناادهاي شناسااايي   بهااره

دانشجويان برتر و اعطاي جوايز تحصيلي به آنان تدوين شده است، اين بخش نيز از اين 

 پردازد.  منظر به معرفي اين سامانه مي
 

 دكاربريالف. ورو

. نام كاربري و كلماة عباور از   2نشان داده شده است 1نحوة ورود به صفحة كاربري در شكل 

 يابد. سوي بنياد ملّي نخبگان به كاربر اختصاص مي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة ورود كاربر :5شكل 

  

                                                                                                                                         
 soraya.bmn.ir. نشاني سامانة ثريا:  1

 .استفاده كنيد Chromeيا  Firefox  Mozillaبراي كار با سامانة ثريا از مرورگرهاي .  2

 

نام در اين قسمت 

 .شود كاربري درج مي

در اين قسمت 

درج  رمز عبور

 .شود مي

با كليک بر روي گزينة 

، وارد كارپوشة «ورود»

 شخصي خواهيد شد.

 رمز عبوردر اين قسمت 

 .شود درج مي

با كليک بر روي گزينة 

كارپوشة ، وارد«ورود»

 شخصي خواهيد شد.

 ء چگونگي  كار با ساماهن اطالعاتي بنياد )رثيا(



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 44  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

1 3 

4 1 

1 3 

1 

 پوشة شخصيكارب.

توضيحات  .شودنمايش داده مي 2پ  از ورودكاربر، صفحة شخصي وي مطابق شكل 

 هر شماره در ادامه آمده است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صفحةكارپوشة شخصي .2شكل 

 

 شود. در اين قسمت، راهنماي استفاده از سامانه نمايش داده مي .1

 مشاهده است. هاي ثبت شده در سامانه قابل با انتخاب اين گزينه، درخواست .2

 است. هقابل مشاهد ثريا سامانة فني پشتيباني با ارتباطي هاي راهبا انتخاب اين گزينه ،  .3

 بر قابل مشاهده است.رخانوادگي كا در اين قسمت، نام و نام .4

 .است كاربري حساب انتخاب اين گزينه، به منظور خروج از .1

 است:اربر به شري زير قابل مشاهده ك فرايندهاي قابل دسترس .6

 هاي تحصيلي. درخواست جايزه1ا6
 هاي ماهانة تحصيلي. اعطاي جايزه2ا6

2 

6 

3 
1 
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1 

2 

1 2 

 هاي تحصيليجايزهدريافت درخواست فرايند  .5ـ9

مطااابق « هاااي تحصاايليدرخواساات جااايزه»راينااد ف

شااده در هاار پوشااه،  اساات. رقاا  مشااخ  3شااكل 

هاي ثبت شاده مرباوط    دهندة تعداد درخواست نشان

 به آن تسهيالت است.

دهدكااه در اياان پوشااه   اياان قساامت نشااان مااي  .1

 درخواستي براي بررسي وجود ندارد.

دهاد در ايان پوشاه ياک      اين قسامت نشاان ماي    .2

باا انتخااب   درخواست براي بررسي وجود دارد. 

نمايااان  4اي مطااابق شااكل   صاافحه اياان گزينااه 

 شود. مي

 
 

 

 

 
 

 ها هاي دريافتي از دانشگاه فهرست درخواست .4شكل 

 

 شود. شده نمايش داده مي در اين قسمت، مشخصات درخواست ثبت .1

 نمايان خواهد شد. 1اي از سامانه مطابق شكل  با انتخاب اين گزينه، صفحه .2

 هاي تحصيليدرخواست جايزهفرايند : 9شكل 

 ء چگونگي  كار با ساماهن اطالعاتي بنياد )رثيا(



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 46  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

  

1 
2 

3 

4 

1 

6 

5 6 

 درخواست انتخاب شدهمرحلة بررسي . 1شكل 
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در اين جدو ، پيشينة استفادة متقاضي از تسهيالت مربوطه باه هماراه درخواسات جااري      .1

  شود. فرد نشان داده مي

مربااوط بااه تسااهيالت انتخاااب شااده كااه از سااوي دانشااجو  در اياان قساامت، مسااتندات  .2

 شود. بارگباري شده، نمايش داده مي

 شود. در اين قسمت، توضيحات دانشجو نمايش داده مي .3

 شود. در اين قسمت، توضيحات دانشگاه نمايش داده مي .4

 شود. انانچه بنياد استاني توضيحي براي دانشگاه داشته باشد، در اين قسمت درج مي .1

شاود. در غيار    انتخااب ماي  « ماورد تأيياد  »شاده، وضاعيت    تأييد درخواست ثبت در صورت .6

 شود. انتخاب مي« ارجاع از بنياد»صورت براي ارجاع درخواست به دانشگاه، وضعيت  اين

كه كاربر قصد بررسي درخواست در زمان ديگري را داشته باشد، باا انتخااب    در صورتي .5

صاورت درخواسات در هماين مرحلاه بااقي       شاود. در ايان   گزينه، از فرايند خارج مي اين

 توان ادامة كار را دنبا  كرد.   ماند و در ورود بعدي كاربر از همين مرحله مي مي

   نمايش داده خواهد شد.  6شكل « مرحلة بعد»با انتخاب  صورت تأييد درخواست،در  .6
 

 

 

 

 

 

 
 

 شده در مرحلة بررسي قفانتخاب درخواست متو .9شكل 

1 

2 

3 

4 

1 

6 5 6 

3 

11 11 

 ء چگونگي  كار با ساماهن اطالعاتي بنياد )رثيا(



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 46  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

اي كاه تااكنون باه معاونات توساعه       هااي تأييدشاده   در اين قسمت، فهرسات درخواسات   .1

 شود. نشده است، نشان داده ميارسا  

 شود. هاي موردنظر، اين قسمت انتخاب مي براي انتخاب درخواست .2

 شود. اين گزينه انتخاب مي انتخاب دانشجوي مورد نظر،براي  .3

 دهد. اين قسمت، وضعيت انتخاب در همين زمان را نشان مي .4

 شوند.هاي انتخاب شده از آن حالت خارج مي  با انتخاب اين گزينه، درخواست .1

هااي تأيياد شاده در قالاب اكسال نماايش داده        با انتخاب اين گزينه، فهرست درخواست .6

 شود. مي

اف نماايش داده   دي هاي تأييد شده در قالب پي با انتخاب اين گزينه، فهرست درخواست .5

 شود. مي

 5مطاابق شاكل    html هاي تأييد شده در قالاب  با انتخاب اين گزينه، فهرست درخواست .6

 شود: مي نمايش داده

 
 

 
 

 هاي تحصيلي فهرست مشموالن جايزه .7شكل 
 

اي رسامي از ساوي رئاي      ( باه پيوسات  ناماه   5نسخة ااپي صفحة فهرست مشموالن وشكل 

توان تا زماان ثبات ناماه     شود. در اين زمان، مي بنياد نخبگان استان به معاونت توسعه ارسا  مي

 از سامانه خارج شد.

پ  از ثبات ناماه در دبيرخاناه، باا ورود مجادد باه ساامانه، مجادداً وارد مرحلاة ثبات  ناماة             .3

شاده در   ناماة ثبات  « تااريخ »و « شاماره »شاده و   6تسهيالت موردنظر مطاابق شاكل شامارة    

 شود. در اين بخش درج مي« مرحلة بعد»دبيرخانه براي افراد انتخاب شده، پ  از انتخاب 
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كه كاربر قصد بررسي درخواست در زمان ديگاري را داشاته باشاد، باا انتخااب       در صورتي .11

صاورت درخواسات در هماين مرحلاه بااقي       شاود. در ايان   گزينه، از فرايناد خاارج ماي    اين

 توان ادامة كار را دنبا  كرد.   ماند و در ورود بعدي كاربر از همين مرحله مي مي

 شود:نمايش داده مي 6شكل « مرحلة بعد»در صورت تأييد درخواست، با انتخاب  .11

 

 

 

 
 تأييد اتمام فرايند. 9شكل 

 

كه نامة آنها ثبت شاده، از ايان مرحلاه     پ  از اتمام اين مرحله، فهرست افرادييادآوري: 

 شود و تنها فهرست افرادي كه در صف انتظار براي ثبت نامه هستند، خارج مي

 قابل مشاهده خواهد بود.

  

 ء ساماهن اطالعاتي بنياد )رثيا(چگونگي  كار با 



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 11  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 هاي ماهانة تحصيلي. اعطاي جايزه2ـ9

مطاابق  « هااي ماهاناة تحصايلي   اعطااي جاايزه  »فرايند 

، «راتباة دانشاجويي  »است. اين فرايناد شاامل    3شكل 

و « ياااري اعتبااار پااژوهش»، «ياااري اعتبااار آمااوزش»

است. شروع فرايند از سوي دانشگاه « ياري اعتبار فن»

 پبيرد.   صورت مي

دهدكااه هااير فهرسااتي از  اياان قساامت نشااان مااي .1

 ها در اين زمينه دريافت نشده است. دانشگاه

دهدكاه دو فهرسات از    ايان قسامت نشاان ماي     .2

هاا در ايان زميناه دريافات شاده       سوي دانشگاه

اي مطاابق   با انتخاب ايان گزيناه صافحه   است. 

 شود. نمايان مي 11شكل 
 

 

 

 

 

 
 

 اند كه فهرست مشموالن را ارسا  كرده هايي اسامي دانشگاه. 51شكل 

 

اناد،   هايي كاه فهرسات مشاموالن خاود را ارساا  كارده       اين قسمت، نام دانشگاهدر  .1

 شود. نمايش داده مي

1 

2 

2 1 

 هاي ماهانة تحصيلي اعطاي جايزه فرايند .6شكل 
 



 

 
 

11 

با انتخاب اين بخش، فهرست مشموالن تسهيالت موردنظر مربوط به هماان دانشاگاه    .2

 شود: نمايش داده مي 11مطابق شكل 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها مرحلة بررسي فهرست ارسالي از سوي دانشگاه .55شكل 

 
 شود. در اين قسمت، فهرست ارسا  شده از سوي دانشگاه نشان داده مي .1

 شوند. گباري مي هاي موردنظر، در اين قسمت عالمت نام .2

 شود. انتخاب مي، اين گزينه انتخاب افراد مورد نظربراي  .3

در صورتي كه منظور از انتخاب فوق، تأييد افراد براي استفاده از تسهيالت موردنظر  .4

 شود. گزينه انتخاب مي باشد، اين

1 
4 
1 

6 
5 

2 

3 

5 

 ء چگونگي  كار با ساماهن اطالعاتي بنياد )رثيا(



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 12  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

در صورتي كه منظور از انتخاب فوق، اعالم نق  يا عادم تأيياد باه دانشاگاه باشاد،       .1

 شود. گزينه انتخاب مي اين

در زماان ديگاري را داشاته باشاد، باا       كاربر قصد بررساي درخواسات   كه در صورتي .6

صاورت درخواسات در هماين     شاود. در ايان   گزينه، از فرايند خارج ماي  انتخاب اين

تاوان اداماة كاار را     ماند و در ورود بعدي كاربر از همين مرحلاه ماي   مرحله باقي مي

 كرد.  دنبا 

ش داده نمااي  12شاكل شامارة   « مرحلة بعاد »در صورت تأييد درخواست، با انتخاب  .5

 شود:مي

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ها مرحلة بررسي فهرست ارسالي از سوي دانشگاه .52شكل 

1 

2 

3 4 

1 

6 

5 

6 

6 

2 
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  دهد. نشان مياين قسمت فهرست مشموالن معرفي شده از سوي دانشگاه انتخاب شده را  .1

 شوند. گباري مي هاي موردنظر، در اين قسمت عالمت نام .2

 شود. ، اين گزينه انتخاب ميانتخاب افراد مورد نظربراي  .3

 هاي انتخاب شده از آن حالت خارج مي شوند. با انتخاب اين گزينه، درخواست .4

اف/  دي پاي  /htmlهااي تأيياد شاده در قالاب      با انتخاب اين گزينه، فهرست درخواسات  .1

اي  شود. نسخة اااپي صافحة فهرسات مشاموالن باه پيوسات  ناماه        اكسل نمايش داده مي

شود. در اين زماان،   رسمي از سوي رئي  بنياد نخبگان استان به معاونت توسعه ارسا  مي

 توان تا زمان ثبت نامه از سامانه خارج شد. مي

مجادداً وارد مرحلاة ثبات  ناماة     پ  از ثبات ناماه در دبيرخاناه، باا ورود مجادد باه ساامانه،         .6

شاده در   ناماة ثبات  « تااريخ »و « شاماره »شاده و   11تسهيالت موردنظر مطابق شاكل شامارة   

 شود. در اين بخش درج مي« مرحلة بعد»دبيرخانه براي افراد انتخاب شده، پ  از انتخاب 

ب كاربر قصد بررسي درخواست در زمان ديگري را داشته باشاد، باا انتخاا    كه در صورتي .5

صاورت درخواسات در هماين مرحلاه بااقي       شاود. در ايان   گزينه، از فرايند خارج مي اين

 توان ادامة كار را دنبا  كرد.   ماند و در ورود بعدي كاربر از همين مرحله مي مي

 نمايش داده خواهد شد. 12، شكل شمارة «مرحلة بعد»با انتخاب  .6

 

 
 

 تأييد اتمام فرايند .52شكل 

  

 ء چگونگي  كار با ساماهن اطالعاتي بنياد )رثيا(



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 14  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 
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 چهارمفصل 

 گانپرسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 16  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 
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كاار   كردن ابهامات احتمالي و كمک به فه  بيشتر مفاهي  باه  سازي ، برطرف به منظور شفاف

هاا   هاي آن هاي متداو  و پاسخ هاي تحصيلي، برخي از پرسش رفته در مقررات اعطاي جايزه

  در اين فصل ارائه شده است.
 

 

 هاي تحصيلي چيست؟ نامة اعطاي جايزهآيينهدف  .5

هااي  هاا را در حاوزه  نامه باه دنباا  آن هساتي  كاه دانشاجويان برتار دانشاگاه       در اين آيين

ي كني  و به هريک از آنان مجموعاه تساهيالت   شناسايي« فنّاوري»و « پژوهشي»، «آموزشي»

 كني .را براي توانمندسازي آنان اعطا
 

 هاي تحصيلي چيست؟ جايزه ةنام هاي آيين ويژگي .2

 هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر طريق رصد رفتار و فعاليت مشموالن ازشناسايي الف. 

باه جااي رويكارد صارفاً     دانشجويان در محيط دانشاگاه  سازي نارويكرد توا ب. تأكيد بر

 حمايت مادبي

 هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه توجه به مجموعة فعاليتج. 

رشاد  هادايت و حمايات از هار دانشاجوي مساتعد در مساير        ،به تنوع استعدادها توجهد. 

 هاي مخت  خودش استعدادها و توانمندي

و هادايت دانشاجو در محايط دانشاگاه      توجه به رويكرد نهادمحوري ودانشگاه محوري(.   ه

 و زير نظر استاد راهنما

 جوياندانشجويي در كنار تک تک دانشهاي نخبگاني  توجه به گروهو. 

 كار و تالش به جاي ايجاد توقل از طريق ترويج فرهنگ در دانشجو ايجاد تعهدز. 

  

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 16  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 ؟كيست نخبه .9

فردي برجسته و كارامد با اثرگباري بارز در خلق و گسترش علا ، فنّااوري، هنار، ادب،    

هااي   هاي اسالمي كه الزم اسات ويژگاي   فرهنگ و مديريت كشور در ااراوب ارزش

 زير را داشته باشد:

 مندي از هوش، خالقيت و انگيزة ذاتي الف. بهره

 اي خاص در حوزه خبرگي و تخص  واجد ب.

باديل در اجتمااع تخصصاي خاود و در اااراوب       باديل يااك    ج. داراي اثرگباري باي 

 گفتمان نظام اسالمي
 

 كرد؟ را اطالق« نخبه»لفظ  يانتوان به دانشجو آيا مي .1

تا نخباه شادن راهاي طاوالني      ياندانشجو كه با توجه به تعريف فوق، مشخ  استخير! 

 دانست.« مستعد برتر»را  آنها توان د، ولي ميندر پيش دار
 

 هايي است؟هاي نخبگاني چه فعاليتمنظور از فعاليت .1

كشااور در  فعاااليتي آگاهانااه، خالقانااه و نوآورانااه بااا اثرگااباري محسااوس باار پيشاارفت  

ادب، فرهناگ و ماديريت باا تأكياد بار      هاي مختلف از قبيل: علا ، فنّااوري، هنار،     حوزه

 شناخت مسائل و مشكالت كشور.
 

 نامه چيست؟ هاي نخبگاني در اين آيين مصاديق فعاليت .9

 آموزي ملّي و جهاني   الف. كسب رتبة برتر در المپيادهاي دانش

 هاي كشور   هاي سراسري ورود به دانشگاه ب. كسب رتبة برتر در آزمون

 دهاي ملّي دانشجوييج. كسب رتبة برتر در المپيا
هااي جاامل،    كشور اع  از آزمون هاي سراسري علوم پزشكي د. كسب رتبة برتر در آزمون  

پزشكي و داروسازي و دساتياري   هاي پزشكي، دندان كارورزي، دستياري در رشته پيش
 فوق تخصصي پزشكي 
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 ها ها . كسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه

 دانشجوي نمونة كشوريو. كسب عنوان 

 فنّاورانة مورد تأييد بنياد    هاي علمي،پژوهشي و ز. برگزيده شدن در جشنواره

 ي. برگزيده شدن به عنوان مستعد ادبي، هنري يا قرآني از سوي بنياد

 ط. برگزيده شدن به عنوان مخترع برتر از سوي بنياد
 

 ؟كيستصاحب استعداد برتر )مستعد برتر( .7

نيافتاه و مساتلزم فرايناد     نخبگي است ليكن هناوز باه آن شارايط دسات    كه مستعد  فردي

هدايت و تواناسازي براي كسب خبرگي و نهايتاً اثرگباري بر محيط است. دانشاجويان  

 توانند در گروه مستعدان برتر قرار گيرند. مطلقاً مي
 

 اجتماع نخبگاني چيست؟ .9

 هاي نخبگاني.   هاي بالقوه يا بالفعل در انجام فعاليت هايي باتوانمندي افراد ياگروه
 

 گروه نخبه چيست؟ .6

هااي مشاابه،    هاا و نهادهاايي كاه در مقايساه باا سااير هويات        ها، ساازمان  هر يک از گروه

 هاي نخبگاني را دارا هستند. توانمندي انجام فعاليت
 

 هاي تحصيلي چيست؟جايزهمندي از شرايط الزم براي بهره .51

هاااي زياار اساات؛ لاايكن دانشااجو بايااد عااالوه باار  شاارط الزم، احااراز يكااي از ويژگااي

هااي   هاي ذيل، در قياس با ساير دانشجويان متقاضي، بيشترين امتياز را از فعاليت ويژگي

 باشد:  نخبگاني كسب كرده

ه كساب  آماوزي كشاوري و جهااني كاه موفاق با       الف. برگزيدگان المپيادهااي داناش  

 اند.   هاي طال، نقره و برنز از اين مسابقات شده مدا 

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 61  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

هااي كشاور ووزارت علاوم،     هااي سراساري ورود باه مؤسساه     ب. برگزيدگان آزماون 

بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمي( در مقاطل كارشناسي، كارشناسي ارشاد ناپيوساته   

ار از مياانگين  انحراف معيا  1/2اي بر اساس نمرة تراز آزمون بيش از  و دكتري حرفه

 كنندگان در آزمون؛ كل شركت

ج. افرادي كاه در المپيادهااي مّلاي دانشاجوييوالمپيادهاي ماورد تأيياد وزارت علاوم،        

 اند. هاي او  تا سوم كشوري شده بهداشت و دانشگاه آزاد( موفق به كسب رتبه

 هااي پزشاكي،   كاارورزي، دساتياري در رشاته    هاي جامل، پيش د. افرادي كه در آزمون

پزشاكي و داروساازي و دساتياري فاوق تخصصاي پزشاكي موفاق باه كساب           دندان

 اند. هاي او  تا سوم شده رتبه

 ها ها . دانشجويان ممتاز مؤسسه

و. برگزياادگان مرحلااة كشااوري دانشااجويان نمونااه در مقاااطل كارشناسي،كارشناسااي 

 با معرفي وزارت علوم يا وزارت بهداشت    ارشد و دكتري 

 هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانة مورد تأييد بنياد جشنوارهز. برگزيدگان 

ي. مستعدان برتر هنري،  ادبي و قرآني مطابق مقاررات بنيااد  مشاروط بار اداماه تحصايل در       

 هاي مرتبط؛ رشته

 ي. مخترعان برگزيده بر اساس مقررات بنياد
 

 كاري بايد انجام دهند؟ دانشجويان متقاضي دريافت جايزه چه .55

 درتاا تااريخ اعاالم شاده از ساوي بنيااد        را مرتبط مدارن و درخواست ديبا افراد نيا

 اديا بن التيتساه  انيا م از و يبارگابار   soraya.bmn.ir ينشان به اديبن ياطالعات ةسامان

 .كنند انتخاب را يليتحص زيجوا درخواست دريافت نخبگان يملّ
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 خـود  درخواسـت  خصـو   در يريگميتصم نديفرا از تواننديم چگونه انيدانشجو .52

 كنند؟ دايپ اطالع

 .يليتحص زيجوا ياطالعات ةسامان به مراجعه با
 

 شود؟يم داده اطالع انيمتقاض به چگونه يليتحص زيجوا يهاپرونده صينقا .59

منادي از جاوايز تحصايلي باشاند     از طريق سامانه براي افارادي كاه حاائز شارايط بهاره     

 شود.ميرساني موضوع نق  در مدارن اطالع
 

اگر دانشجو عضو بنياد باشد ولي هيچ يك از معيارهاي مورد تأييد دانشگاه را نداشـته   .51

 گيرد؟باشد آيا مشمول جوايز تحصيلي قرار مي

گاباري در   بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد! بلكه به عنوان نهاادي حااكميتي باراي سياسات    

الگوساازي نخبگاان در جامعاه    كارگيري و  خصوص شناسايي و تواناسازي مستعدان و به

بنابراين اصالتاً هير دانشجويي عضو بنيااد نيسات و دانشاجويان بار اسااس      . كند فعاليت مي

در ايان فرايناد    .هااي تحصايلي خواهناد شاد     مشامو  جاايزه    مقررات و معيارهااي بنيااد  

 ت.  آزمايي اطالعات را دارد و انتخاب دانشجويان بر عهدة بنياد اس دانشگاه وظيفة راستي
 

 شوند؟ دانشجويان ممتاز دانشگاه براساس چه معياري انتخاب مي .51

كناد   دانشجويان ممتاز هر دانشگاه براسااس معيارهاايي كاه هماان دانشاگاه تعياين ماي       

ناماة دانشاجويان ممتااز را تادوين و      ها خود بايد آيين بنابراين دانشگاه. شوند انتخاب مي

توانند در فرايند انتخااب دانشاجويان    تصويب كنند و بر اساس آن دانشجويان ممتاز مي

 برتر وارد شوند.  
 

هـاي مختلـف،   تبع آن معدل دانشجويان، در دانشـگاه كسب نمره و به با توجه به اينكه .59

 نامه چيست؟سازي معدل( در آيين تأثير معدل واقعي )يكسان متفاوت است، سازوكار

دانشاگاهي   از آنجاكه دانشجويان مشمو  در هر دانشگاه تنهاا باا دانشاجويان مشامو  ها      

 شوند واختصاص سهميه به هر دانشگاه(، اين موضوع اهميتي ندارد.خود مقايسه مي
 

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 62  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 است؟ هاي تحصيلي چگونهمندي از جايزهارزيابي،گزينش و بهره .57

دانشجويان متقاضي از هر دانشگاهي و هر شهري در كشور بايد اطالعاات تحصايلي و   

( soraya.bmn.irهاي نخبگاني خود را در ساامانة اطالعااتي بنيااد وباه نشااني       فعاليت

را انتخااب كنناد. بنيادهااي اساتاني      گزينـة اسـتفاده از جـوايز تحصـيلي    بارگباري و 

آزمايي و سپ  بار اسااس    اطالعات را به كمک دانشگاه محل تحصيل دانشجو راستي

سهمية اختصاص يافته، برترين دانشجويان انتخاب و از ابتاداي ساا  تحصايلي مشامو      

 هاي تحصيلي بنياد ملّي نخبگان خواهند شد.   جايزه
 

 ريافت مدارك آنان چگونه است؟نحوة اعطاي جوايز به دانشجويان و د .59

هاي نخبگاني خود را تاا تااريخ    الزم است دانشجوي مشمو  مدارن و مستندات فعاليت

اعالم شده، از طريق حساب كاربري كه در ساامانة ثرياا ايجااد كارده اسات، بارگاباري       

 .  گيردوط به تسهيالت در اختيار وي قراركند تا پ  از بررسي در بنياد، اعتبار مرب
 

 يابد؟ هايي به دانشجويان تعلق مي جايزه چه .56

 شود: ها در اهار دستة زير به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي جايزه
با هدف تسهيل مسير آموزشي و هادايت دانشاجويان باراي ورود     جايزة آموزش: الف.

 به عرصة آموزش
باراي ورود باه   با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان  جايزة پژوهش: ب.

 عرصة پژوهش
با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدايت دانشاجويان باراي    جايزة فنّاوري: ج.

 ورود به عرصةكارآفريني
تقويت هويت ملّاي و رفال     با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي ا ايراني، : د. جايزة فرهنگ 

 نيازهاي مادبي و اجتماعي دانشجويان
هاااي كارشناسااي، جااايزة باااال در سااه سااطح متناااظر بااا دوره شااايان ذكاار اساات اهااار 

 شود.كارشناسي ارشد و دكتري  به دانشجويان مشمو ِ اين مقاطل اعطا مي
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 شوند؟ مند مي اي از جوايزكدام سطح بهره دانشجويان دورة دكتري حرفه .21

معاااد  هاااي او  تااا اهااارم تحصاايلي،   اي در سااا  دانشااجويان دورة دكتااري حرفااه 

هااي پانج  تاا هفات ، معااد  دانشاجويان دورة        دانشجويان دورة كارشناسي و در ساا  

 شوند. كارشناسي ارشد محسوب مي
 

 گيرد؟ها در چه بازة زماني به دانشجويان تعلق ميجايزه .25

واز ابتاداي   ساا  تحصايلي  شاوند باه مادت ياک     كه از سوي بنياد انتخاب مي دانشجوياني

شاوند و باراي   مناد ماي  هاي بنياد بهاره  از جايزه مهرماه هر سا  تا پايان خردادماه سا  بعد(

 در فرايند ارزيابي و رقابت با ساير دانشجويان قرارگيرند. دوبارههاي بعد الزم است  سا 
 

 را خـود  يهـا درخواسـت  تواننديم زمان چه تا يليتحص زيجوا ةديبرگز انيدانشجو .22

 كنند؟ ارسال زيجوا از يمندبهره يبرا

و باراي   پاياان تيرمااه  هاا تاا    نويساي باراي دانشاجويان فعلاي دانشاگاه      فرصت زماني نام

 دانشجويان جديد تا پانزده  مهرماه است.  
 

ها استفاده كرده باشـد امكـان   چنانچه دانشجو در يك مقطع از تحصيل از اين جايزه .29

 مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟ ةاستفاد

در مقاطل تحصيلي مختلف وجود نادارد و   ها محدوديتي براي استفاده از اين جايزه !بله

هااي نخبگااني را    انانچه دانشجو بتواند در هر سا  تحصيلي بيشاترين امتيااز از فعاليات   

هاا  يان جاايزه  تواناد از ا شاود و ماي   در قياس با ساير متقاضيان كسب كند، انتخااب ماي  

 مند شود.  بهره
 

 هاي نخبگاني داراي امتياز برابري هستند؟آيا همة فعاليت .21

هاي نخبگاني داده شده بر اساس ميزان اهميت آنهاا اسات باه    كه به فعاليت خير! امتيازهايي

المللاي   ها اختصاص داده شده است. مبالً جشنوارة باين همين دليل امتياز متفاوتي به فعاليت

 خوارزمي اعتبار بيشتري نسبت به جشنوارة جوان خوارزمي دارد.  

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 64  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 گيرد؟ جايزة آموزش چه نوع تسهيالتي را در بر مي .21

باشد اين جايزه با هدف تسهيل مساير    هاي آموزشي موفق انانچه دانشجويي در فعاليت
گيارد و شاامل    و در زميناة آماوزش باه آن تعلاق ماي     آموزشي و توانمند سازي دانشاج 

 تسهيالت زير است:  
 الف. اعتبار توانمندسازي آموزشي

نظيار زباان    هااي آموزشاي مارتبط    ها و كاالس  در كارگاه هزينة شركت دانشجو

 شود.   خارجي، رايانه و ... و ارائه مدارن مببتة مالي، به دانشجو پرداخت مي
 

 ياري ب. اعتبار آموزش

كاه باه دانشاجويان مقطال كارشناساي ارشاد و        اعتبار دستيار آموزشي اساتاد اسات  
دكتري تخصصي پ  از پبيرش از سوي يكي از اعضاي هي ت علماي دانشاگاه و   

صاورت ماهاناه در هار     كناد باه   براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد ماي 
 شود. سا  تحصيلي پرداخت مي ني 

 

 شوند؟ مند مي بار توانمندي آموزشي بهرهدانشجويان چگونه از اعت .29

هااي   هاا وكاالس   در كارگااه دانشجو الزم است مدارن مببتة ماالي مبناي بار شاركت     

نظير زبان خارجي، رايانه و ... را در سامانة ثريا بارگباري كند. پا  از   آموزشي مرتبط

تأييد مدارن از سوي دانشاگاه و تأيياد بنيااد اساتان متباوع، مبلاح مابكور باه دانشاجو          

 شود. پرداخت مي
 

  هـا شـركت   هاي آموزشي و كارگـاه  باتوجه به اينكه دانشجويان در تابستان در كالس .27

 مند شوند؟ عتبار توانمندسازي آموزشي بهرهتوانند از ا كنند مي مي

 اعتبار استفاده از اين اعتبار از ابتداي مهرماه هر سا  تا پايان شهريورماه سا  بعد است.
 

 مند شوند؟ ياري بهره توانند از اعتبار آموزش مي چگونهدانشجويان  .29

براي اخب اين جايزه، دانشجو بايد دستيار آموزشي يكي از اعضاي هي ت علماي دانشاگاه   

قارارداد باين   وصورت پ  از بارگاباري مادارن مببتاه     محل تحصيل خود باشد، در اين
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مبني بر پبيرش دانشجو از سوي اعضاي هي ت علمي دانشاگاه متباوع   ( دانشگاه و دانشجو

ة ثرياا و تأيياد دانشاگاه، مبلاح مابكور باه دانشاجو        عنوان دساتيار آموزشاي در ساامان    به

 .شود پرداخت مي
 

التدريس در دانشگاه ديگـري تـدريس كنـد، آيـا ايـن       صورت حق اگر دانشجويي به .26

 توان به عنوان دستيار آموزشي در نظر گرفت؟ فعاليت دانشجو را مي

محال تحصايل خاود و     دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هي ت علمي دانشگاه! خير

باه عناوان    ،كناد  منعقاد ماي   ويبراساس قاراردادي كاه دانشاگاه باا      ،در همان دانشگاه

 .دستيار آموزشي فعاليت كند
 

 توان دستيار آموزشي دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟ آيا مي .91

دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هي ت علمي دانشاگاه محال تحصايل خاود،      !خير

كند باه عناوان دساتيار     منعقد مي ويدر همان دانشگاه براساس قراردادي كه دانشگاه با 

 .آموزشي فعاليت كند
 

غيـر از   دانشگاهيتوان از عضو هيئت علمي ياري ميآيا براي دريافت اعتبار آموزش .95

 گرفت؟ محل تحصيل، پذيرش

محال تحصايل دانشاجو، باه عناوان اساتاد        دانشاگاه خير!  بايد حتماً از يكي از اعضااي  

   كند.تأييد قرارداد را

 

 گيرد؟ جايزة پژوهش چه نوع تسهيالتي را در بر مي .92

هادف تساهيل مساير    هاي پژوهشي موفق باشد، اين جايزه باا   انانچه دانشجو در فعاليت
 سازي آنان در زمينة پژوهش، شامل تسهيالت زير است:توانمند پژوهشي و
 اعتبار ارتباطات علمي الف.

هزيناة   هزيناة اشاتران نشاريات علماي داخلاي و خاارجي، كماک        شامل كمک
هااي تخصصاي علماي و      عضاويت در پايگااه   ،هااي علماي  عضويت در انجمان 

 كتاب.تسهيالت خريد

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 66  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 نامه يا رسالهب. اعتبار اجراي پايان

ناماه/   ها ، مواد مصرفي و .... در راساتاي انجاام پاياان   منظور تهيه ملزومات، دستگاه به
ناماه/ رسااله، اعتبااري را در اختياار      رساله، بنياد پ  از تصويب طري پيشنهادي پاياان 

 دهد.دانشجويان مشمو  قرار مي
 

 ج. اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

باه منظاور شاركت دانشاجويان كارشناساي       «شركت در مجامل علمي داخلاي »اعتبار 
هاي علمي درون كشاور   ها وهمراه با ارائة مقاله( وكارگاه ارشد و دكتري دركنفران 

كه براي هر دانشجو دوباار در   شود و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي آنان اعطا مي

 خت است.نويسي در مجمل و نيز اسناد مببتة مالي قابل پردا سا  و با ارائة گواهي نام
 

 د. مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

بااه منظااور شااركت دانشااجويان « مجااوبز و اعتبااار شااركت در مجااامل علمااي خااارجي»

هااي علماي خاارج ازكشاور وهماراه باا ارائاة         كارشناسي ارشد و دكتري دركنفاران  

اسااس  باار در ساا  و بار     كه يک مقاله( و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي آنان است

نويسي در مجمل و تأيياد اساتاد راهنماا قابال اعطاا اسات. مجاوبز مابكور          اسناد مببتة نام

هااي علماي    هاا و دوره  هااي علماي، باه منظاور شاركت در كارگااه       عالوه بر كنفران 

 شود. نامة مجمل و تأييد مؤسسة متبوع نيز صادر مي خارج ازكشور با دعوت
 

 ياريهـ . اعتبار پژوهش

ر پژوهشي استاد است و انانچاه دانشاجويي مقطال كارشناساي ارشاد ياا       اعتبار دستيا

هاي پژوهشي مصوبب اعضاي هي ت علماي دانشاگاه متباوع     دكتري در يكي از طري

كناد مبلغاي    همكاري داشته باشد براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد ماي 

 شود.   سا  تحصيلي به وي پرداخت مي صورت ماهانه در طو  هر ني  به
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 و. اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي

اين اعتباار باه منظاور ايجااد ارتبااط دانشاجويان دورة دكتاري باا نهادهااي علماي و           

كه پ  از تصاويب اساتفاده از فرصات مطالعااتي     شود شور به آنان اعطا ميفنّاورانة ك

در دانشگاه محل تحصيل و پبيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكبر باه مادبت   

 شود.   ماه به دانشجوي مشمو  پرداخت مي نُه
 

 ز. اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

و اين اعتباار باه منظاور ايجااد ارتبااط دانشاجويان دورة دكتاري باا نهادهااي علماي           

شود كه پ  از تصويب فرصت مطالعااتي در   فنّاورانة خارج ازكشور به آنان اعطا مي

دانشگاه محل تحصيل متبوع و پبيرش از نهاد مقصاد، باه طاور ماهاناه و حاداكبر باه       

شاود. اولويات نهااد مقصاد باا       مدبت شش مااه باه دانشاجوي مشامو  پرداخات ماي      

هااي جهااني و اولويات موضاوع      بنادي  در رتبه 211هاي معتبر با رتبة كمتر از  مؤسسه

داركشور وبر اساس تأييد ساتادهاي راهباردي    هاي اولويت فرصت مطالعاتي، موضوع

  توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري( است.
 

 ح. اعتبار هستة پژوهشي

دانشاگاه  مطاابق مقاررات   « گاروه پژوهشاي دانشاجويي   »اين اعتبار به منظور تشاكيل  

ك  يكي از اعضاي گروه، دانشاجوي كارشناساي    به گروهي كه دست تحصيلمحل 

 يابد. نامه باشد، تعلق مي آيين  ارشد يا دكتري مشمو  اين
 

 آزمايشگاهي شبكة از استفاده اعتبار. ط

اين اعتبار به منظور تسهيل و تسريل دسترسي به امكاناات مراكاز آزمايشاگاهي معتبار     

 يابد.تحصيلي در مقاطل تحصيالت تكميلي، تعلق ميكشور به مشموالن جوايز 
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هـاي  كـدام نظـام   فرصت مطالعـاتي،  براي مؤسسه مقصد 211براي اطالع از رتبة زير  .99
 بندي مورد نظر بنياد است؟رتبه

 (Timesو تاايمز ، (Shanghaiو بندي: شاانگهاي  رتبة مؤسسة مقصد در سه نظام رتبه

 شود.بررسي مي (QSو و كيو.اس.
 

آيا مشموالن جـوايز   ،مقرراتي براي تشكيل هستة پژوهش نداشته باشد دانشگاهچنانچه  .91

 مند شوند؟توانند از اين جايزه بهرهتحصيلي مي

مقاررات مصاوببي در خصاوص     دانشاگاه خير! استفاده از اين جاايزه مساتلزم آن اسات    

 هاي پژوهشي داشته باشد.تشكيل و فعاليت هسته
 

همكاري داشـته باشـد و    دانشگاههاي پژوهشي خارج از در هستهتواند آيا دانشجو مي .91

 مند شود؟از اين جايزه بهره

كه دانشجو در آن مشغو  باه   دانشگاهيخير! هستة پژوهشي الزاماً بايد براساس مقررات 

 تشكيل شده باشد. ،تحصيل است
 

 براي دريافت اعتبار هستة پژوهشي چه مداركي مورد نياز است؟ .99

 با تأسي  هستة پژوهشي به همراه مستندات زير: مقررات مرتبط

 الف. نام هسته و موضوع كاري آن

 ب. اعضاي هسته و سرپرست آن

 بندي آن ج. برنامة اجرايي هسته و زمان

 دادهاي مورد انتظار از هسته د. برون
 

 شود؟اعتبار هستة پژوهشي در چند مرحله پرداخت مي .97

د: مرحلة او  پ  از تصاويب موضاوع هساته    شو اعتبار هسته در سه مرحله پرداخت مي

و مرحلاة  از دريافت گزارش عملكارد هساته درگاام او      پ  ،، مرحلة دومدانشگاهدر 
 گيرد. صورت ميعملكرد هسته نهايي پ  از دريافت گزارش  ،سوم
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تواننـد از اعتبـار اسـتفاده از شـبكة آزمايشـگاهي      مشمول جوايز تحصيلي چگونه مـي  .99
 شوند؟مند  بهره

 يهاا يفنّااور  يشاگاه يآزما شابكة  وبگااه  به ، دانشجو بايدزهيجا نيا از يمندبهره يبرا
 عضاو  يشاگاه يآزما مراكاز  انيا م از و مراجعاه  (www.labsnet.ir ينشاان  بهو يراهبرد

 .كندمراجعه آنها به زهيجا نيا از يمندبهره يبرا و انتخاب را مرتبط محل ،شبكه
 

 شود؟ آزمايشگاهي چگونه پرداخت مياعتبار استفاده از شبكة  .96

توانااد از خاادمات مراكااز آزمايشااگاهي عضااو شاابكه تااا سااقف اعتباااري  دانشااجو مااي
شاده را باراي    كرد خادمات دريافات   گزارش هزينه شبكهمند شود و اين  شده بهره تعيين
 حساب به بنياد ملّي اعالم كنند. تصفيه

 

 مند شوند؟ علمي بهرهتوانند از اعتبار ارتباطات  دانشجويان چگونه مي .11

عضاويت  »، « اشتران نشريات علمي داخلي و خاارجي »دانشجو مدارن مببته مبني بر 
هااي   خرياد كتااب  »و «  هااي تخصصاي   عضاويت در پايگااه  »، «هااي علماي   در انجمن

كند. پ  از تأييد مادارن از ساوي دانشاگاه و     را در سامانة ثريا بارگباري مي«  علمي
 شود.   طه، مبلح مبكور به حساب دانشجو واريز ميتأييد بنياد استان مربو

 

 شود؟ كارشناسي/كارشناسي ارشد در چند مرحله پرداخت مي نامة اعتبار اجراي پايان .15

ناماه و   مرحلة او  پ  از اخب درس پاياان  :شود اين اعتبار در دو مرحله به دانشجو اعطا مي
بارگباري مدرن تصويب موضوع پژوهش در سامانة ثريا و مرحلة دوم پ  از ثبت نمرة 

 شود.  درس و بارگباري مدرن آن در سامانة ثريا به دانشجو اعطا مي
 

 شود؟ اعتبار اجراي رسالة دكتري در چند مرحله پرداخت مي .12

مرحلة او  پ  از اخب درس رسااله و   :شود دانشجو اعطا مياين اعتبار در سه مرحله به 

بارگباري مدرن تصويب موضوع پژوهش در سامانة ثريا ، مرحلة دوم در پايان ساا   
او  اخب رساله و مرحلاة ساوم پا  از ثبات نمارة درس و بارگاباري مادرن آن در        

 شود.   سامانة ثريا به دانشجو اعطا مي
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 است؟ چقدركارشناسي  نامه در مقطع ار اجراي پايانمبلغ پرداختي هر مرحله از اعتب .19

هاااي فنااي و علااوم   نامااه در مقطاال كارشناسااي بااراي گااروه   اعتبااار اجااراي پايااان  

ريا  است كه نيماي از آن پا      111,111,4ها ريا  و براي ساير گروه 111,111,5پايه
سامانة ثرياا و  نامه در  نامه و بارگباري مدرن تصويب موضوع پايان از اخب درس پايان

مرحلة دوم آن پ  از ثبات نمارة درس و بارگاباري مادرن آن در ساامانة ثرياا، باه        
 شود. دانشجو اعطا مي

 

ارشـد   نامـه در مقطـع كارشناسـي    مبلغ پرداختي هر مرحلـه از اعتبـار اجـراي پايـان     .11

 است؟چقدر

پايااه هاااي فنااي و علااوم نامااه در مقطاال كارشناسااي ارشااد بااراي گااروهاعتبااار اجااراي پايااان
ريا  است كه نيمي از آن پ  از اخب   111,111,11ها ريا  و براي ساير گروه 111,111,21

نامه در سامانة ثرياا و مرحلاة دوم    نامه و بارگباري مدرن تصويب موضوع پايان درس پايان
 شود. پ  از ثبت نمرة درس و بارگباري مدرن آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي

 

 است؟ چقدري هر مرحله از اعتبار اجراي رساله در مقطع دكتري مبلغ پرداخت .11

  111,111,31هاي فني و علاوم پاياه   نامه در مقطل دكتري براي گروهاعتبار اجراي پايان
ريا  است كه يک سوم آن پ  از اخاب درس   111,111,11ها ريا  و براي ساير گروه

رساله و بارگباري مدرن تصويب موضوع رساله در سامانة ثريا، مرحلة دوم به هماين  
ثبات نمارة درس و بارگاباري    نيز پ  از ميزان در پايان سا  او  اخب رساله و بقية آن 
 شود. مدرن آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي

 

نامه يا رسالة خـود را در سـال قبـل از برگزيـده شـدن از       پاياناگر دانشجو موضوع  .19
سوي بنياد به تصويب رسانده باشد و در سال مشموليت در حال انجـام رسـاله خـود    

 شود؟  مند مي تواند از اين اعتبار بهره باشد مي
 !بله
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 آيا محدوديتي در استفاده از اعتبار شركت در مجامع علمي وجود دارد؟ .17

هاي آموزشاي داخلاي حاداكبر دوباار و باراي       اين جايزه براي مجامل علمي يا كارگاه

باار در ساا  مشاموليت باه دانشاجويان       مجامل علمي  يا كارگاه آموزشي خارجي يک

تواناد از ايان    شاود. دانشاجو درصاورتي ماي     ارشد و دكتري اعطا ماي  مقطل كارشناسي

د شاود كاه در هماايش مقالاه داشاته      منا  هاي علمي بهره اعتبار براي شركت در همايش

 را در همايش ارائه كرده باشد. باشند و آن
   

 شود؟ هزينة شركت در مجامع علمي چگونه به دانشجوي مشمول اعطا مي كمكاعتبار .19

دانشجو باياد مادارن خاود مبناي بار پابيرش مقالاه از ساوي هماايش و شاركت در           

آموزشي را در سامانة ثريا بارگباري كناد. پا  از تأيياد مادارن از      همايش و كارگاه

 شود.   اعتبار به دانشجو پرداخت مي ،متبوعسوي دانشگاه و تأييد بنياد استان 
 

 مند شوند؟ ياري بهره پژوهشتوانند از اعتبار  دانشجويان چگونه مي .16

براي اخب اين جايزه، دانشجو بايد دساتيار يكاي از اعضااي هي ات علماي دانشاگاه محال        

قرارداد باين دانشاگاه   وصورت پ  از بارگباري مدارن مببته  تحصيل خود باشد، در اين

هااي  پژوهشاي مصاوبب دانشاگاه متباوع       مبني بر همكاري دانشجو در فعاليت( و دانشجو

 .شود ان دستيار پژوهشي در سامانة ثريا، مبلح مبكور به دانشجو پرداخت ميعنو به
 

 وي چيست؟ يارِ شرايط عضو هيئت علمي براي فعاليت دانشجو به عنوان پژوهش .11

يارِ وي است يا بايد يک طري تحقيقاتي داشته باشد يا  عضو هي ت علمي كه دانشجو پژوهش

 كمک داشته باشد. در تدوين يک كتاب نياز به و يا در آزمايشگاه نياز به دستيار داشته باشد
 

 شود؟  كارشناسي پرداخت نمي ياري به دانشجويان  چرا اعتبار پژوهش .15

بنياد در زمينة پژوهش انتظار زيادي از دانشجويان اين مقطل ندارد و سعي دارد باه آناان   
علماي را  باه هماين دليال اعتباار ارتباطاات      . كمک كند تا با فضاي پژوهش آشنا شوند

 .براي آنان در نظر گرفته تا به آنان كمک كند تا با اين فضا آشنا شوند
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 شود؟ اعتبار فرصت مطالعاتي براي چه مدت به دانشجو اعطا مي .12

فرصت مطالعاتي داخلي حداكبر به مدت  نه ماه واز زمان آغاز فرصات( و باراي    اعتبار

فرصات مطالعااتي خاارجي حاداكبر باه مادت شاش مااهواز زماان آغااز فرصات( باه             

 شود. دانشجويان مشمو  اعطا مي
 

 مورد نياز است؟ داخلي مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي چه مداركي براي بهره .19

و ناماة   دانشاگاه متباوع  ناماة موافقات اساتاد راهنماا، ناماة موافقات       دانشجو الزم اسات  

پبيرش مؤسسة مقصد را در سامانة اطالعاتي بنياد بارگباري كند. دانشاگاه مادارن را   

 كند. اد نخبگان استان ارسا  ميبنيبررسي و در صورت تأييد موضوع را به 
 

 ي موردنياز است؟مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارج چه مداركي براي بهره .11

و ناماة پابيرش مؤسساة مقصاد را در      دانشاگاه متباوع  دانشجو الزم است نامة موافقات  

باه بنيااد    در صاورت تأيياد، مراتاب را   دانشاگاه  كناد.   سامانة اطالعاتي بنيااد بارگاباري  

 كند. نخبگان استان اعالم مي
 

 دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟ خارجي مقصد فرصت مطالعاتي .11

هااي   بنادي  در رتباه  211هاي  علمي معتبار باا رتباة كمتار از      اولويت نهاد مقصد با مؤسسه

داركشور وبر اساس تأييد  هاي اولويت جهاني و اولويت موضوع فرصت مطالعاتي، موضوع

 ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري( است.
 

پژوهشي )نه دانشگاهي( باشد آيا امكان استفاده از جـايزة  چنانچه مؤسسة مقصد نهادي  .19

 فرصت مطالعاتي وجود دارد؟

ونااه دانشااگاهي( باشاادكه در   انانچااه مقصااد دانشااجو يكااي از مراكااز پژوهشااي 
، دانشاگاه محال تحصايل   المللي نباشاد ، الزم اسات    بندي بينهاي مرسوم رتبه نظام

 بنياد استان اعالم كند:اطالعات زير را دربارة نهاد مقصد مشخ  و به 

 . دليل انتخاب مركز پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي1
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 هاي علميهاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسه. شاخ 2
 ژة مؤسسة مقصد . امكانات و تجهيزات وي3
 

 موضوع فرصت مطالعاتي دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟ .17

داركشاور وبار اسااس تأيياد      هااي اولويات   فرصات مطالعااتي، موضاوع   اولويت موضوع 

 ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري( است.
 

 هزينة فرصت مطالعاتي چقدر است؟ مبلغ كمك .19

هزينااة فرصاات مطالعاااتي داخاال كشااور بااراي دانشااجويان مجاارد ماهانااه  مبلااح كمااک

مااه( اسات.    هرياا  وباراي نُا    111,111,16دانشجويان متأهل ريا  و براي  111,111,12

هزينة فرصات مطالعااتي خاارج از كشاور باراي دانشاجويان مجارد ماهاناه          كمک مبلح

 دالر 1411ه معااد  رياالي   دالر و باراي دانشاجويان متأهال ماهانا     1111معاد  رياالي  

 است.ماه(  وبراي شش
 

 شود؟ اعتبار فرصت مطالعاتي چگونه پرداخت مي .16

هزينة سه ماه وبادون توجاه باه وضاعيت تأهال دانشاجو( باه         در مرحلة او ، مبلح كمک
شاود. در صاورت ارائاة     پايش از آغااز فرصات پرداخات ماي     و الحساب  صورت علي

هزيناة متاأهلي پرداخات    التفااوت كماک  مبني بر همراهي همسر در سفر، مابه يمدارك
ماهه از دانشجو و تأيياد  گزارش سههاي بعدي با دريافت  ماهه هزينة سه  شود. كمک مي

شود. پ  از اتمام زمان فرصت و با اعالم مادت كال فرصات و     دانشگاه، پرداخت مي
 هزينه پرداخت خواهد شد. ماندة كمک تأييد دانشگاه، باقي

 

 اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتي در سال غيرمشموليت وي باشد چه بايد كرد؟ .91

منادي   ه مشمو  جايزه است به فرصت اعزام شود تا امكان بهرهدانشجو بايد در سالي ك

 از اين جايزه را داشته باشد.
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براي دانشجوياني كه از اعتبار  مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي آيا امكان بهره .95

انـد،   فرصت مطالعاتي ادارة بورس وزارت علوم ، تحقيقات و فنّـاوري اسـتفاده كـرده   

 وجود دارد؟  

مناد   تواند از اين اعتبار بهاره  هاي تحصيلي شود مي انانچه دانشجويي مشمو  جايزه! بله

 .شود و منافاتي با اعتبار پرداختي از سوي وزارت علوم ندارد
 

هـا   باتوجه به اينكه ممكن است دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول اين جايزه .92

ها را دريافت كند ولي دفاع نهايي آن بعد از اتمـام   نامه شود و مرحلة اول اعتبار پايان

 شود؟  مشموليت فرد انجام شود آيا مرحلة دوم اين اعتبار به فرد پرداخت مي

هااي تحصايلي باشاد و     انانچه دانشجو در زمان تصاويب پروپاوزا  مشامو  جاايزه     ! بله

حتاي  ونامه يا رسالة خاود دفااع كناد     مرحلة او  اعتبار را دريافت كند هرزمان كه از پايان

 .كند تواند مرحلة دوم اعتبار را دريافت مي (،اگر مدت مشموليت آن به پايان رسيده باشد
 

 مطالعاتي داخل، چه معيارها و شرايطي وجود دارد؟ بار فرصتبه منظور استفاده از اعت .99

هااي   مندي از اعتبار فرصت مطالعااتي داخال، انانچاه دانشاجو مشامو  جاايزه       براي بهره

تحصيلي باشد،  بايد از يكي از نهادهاي علمي و فنّاورانة داخالِ كشاور پابيرش دريافات     

محل تحصيل با فرصت مطالعاتي دانشجو و محل گبراندن فرصات   دانشگاهانانچه . كند

تواند از اين اعتبار استفاده  مطالعاتي موافقت كند و مقصد مورد تأييد بنياد باشد، دانشجو مي

هااي   هااي مارتبط باا اولويات     كند. براي استفاده از تسهيالت فرصت مطالعااتي، موضاوع  

 .ي در اولويت استي و فنّاورستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علم
 

 شود؟ اعتبار هستة پژوهشي به چه منظوري اعطا مي .91

مطاابق مقاررات   « گروه پژوهشاي دانشاجويي  »به منظور تشكيل « هستة پژوهشي»اعتبار 

ناماه   آيين  ك  يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمو  اين كه دست گروهي به دانشگاه

 يابد. باشد، تعلق مي
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 اعتبار هستة پژوهشي به چه ميزان است؟ مبلغ .91

مبلح اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي كه يكي از اعضاي گاروه، دانشاجوي كارشناساي    

مبلاح اعتباار اعطاايي باه     رياا  و   111,111,51هاي تحصيلي باشد،  ارشد مشمو  جايزه

هااي   هستة پژوهشاي كاه يكاي از اعضااي گاروه، دانشاجوي دكتاري مشامو  جاايزه         

  ريا  است. 111,111,111باشد، تحصيلي 
 

 براي دريافت اعتبار هستة پژوهش چه مداركي موردنياز است؟ .99

 مقررات مرتبط با هستة پژوهش مطابق مقررات دانشگاه به همراه مستندات زير:

 كاري آن الف. نام هسته و موضوع

 ب. اعضاي هسته و سرپرست آن

 بندي آن ج. برنامة اجرايي هسته و زمان

 دادهاي موردانتظار از هسته بروند. 
 

 شود؟ پرداخت مي در چند مرحلهپژوهشي/ فنّاوري وكارآفريني اعتبار هستة  .97

شود: مرحلة او  پ  از تصويب موضاوع هساته در    سه مرحله پرداخت مي دراعتبار هسته 

 مؤسسه، مرحلة دوم و سوم پ  از دريافت و تأييد گزارش عملكرد هسته در بنياد.
 

منـدي از جـايزة هسـتة پـژوهش/      در چه زماني مجازند درخواسـت بهـره   ها دانشگاه .99

 كنند؟ فنّاوري وكارآفريني را ارائه

 يكي تا پايان آذرماه و ديگري تا پايان اسفندماه. :در دو موعد زماني
 

هاي تحصيلي باشـند،   آيا اگر دو يا چند نفر از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول جايزه .96

 اعطايي به هستة پژوهشي افزايش خواهد يافت؟اعتبار 

شود؛ لبا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان مشامو    خير!  اين اعتبار به هسته اعطا مي

 يابد. هاي تحصيلي عضو گروه، افزايش نمي جايزه
 

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 56  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

رشـتة پزشـكي   ... كـارورزي و  كارورزي، پـيش  هاي با توجه به اينكه دانشجويان دوره .71

توان آن را به عنوان دستيار پژوهش يا آمـوزش درنظـر    ند، آيا ميمشغول به كار هست

 گرفت؟

 ياري را انجام دهند. ياري يا پژوهش هاي آموزش خير! حتماً بايد يكي از فعاليت
 

 گيرد؟ جايزة فنّاوري چه نوع تسهيالتي را در برمي .75

جاايزه باا هادف    هاي فنّاورانه و كارآفريني موفق باشد، ايان   انانچه دانشجو در فعاليت

سااازي دانشااجويان بااراي ورود بااه عرصااة   تسااهيل مسااير فنّاورانااه و نوآورانااه و توانااا 

 كند:  كارآفريني تسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي
 

انـدازي كسـب و كـار،     هـاي آموزشـي راه  مندي كارآفريني )دورهالف. اعتبار توان

 و ...( تجاري سازي، حقوق مالكيت فكري

 شود. براي آشنايي دانشجويان با فضاي فنّاوري و كارآفريني به آنان اعطا مي
 

 ياريب. اعتبار فن

در يكاي   ي مشمو  وكارشناسي ارشد و دكتري تخصصاي( پ  از پبيرش دانشجو
براساااس فنّاورانااه  دسااتيار بااه عنااوانمتبااوع  دانشااگاه بنيااان دانااشهاااي  از شااركت

صاورت ماهاناه در هار     كناد مبلغاي باه    قراردادي كه دانشگاه با دانشاجو منعقاد ماي   
 شود.   سا  تحصيلي پرداخت مي ني 

 

 شوند؟ مند مي كارآفريني بهره مندي دانشجويان چگونه از اعتبار توان .72

هااي آموزشايِ فنّااوري و     دانشجو الزم است مدارن مببتاه مبناي بار شاركت در دوره    

براي بارگباري در سامانة ثريا در اختيار دانشگاه قرار دهد. پا  از تأيياد    كارآفريني را

 شود. مدارن از سوي بنياد استان مربوطه مبلح مبكور به دانشجو پرداخت مي
 

 مند شوند؟ ياري بهره توانند از اعتبار فن مي چگونهدانشجويان  .79

هااي زايشاي    براي اخب ايان جاايزه، دانشاجو باياد دساتيار فنّاوراناه در يكاي از شاركت        
بارگاباري مادارن مببتاه     پا  از صاورت   دانشگاه محل تحصيل خاود باشاد، در ايان   
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در يكااي از ي مشاامو  پاابيرش دانشااجومبنااي باار ( قاارارداد بااين دانشااگاه و دانشااجوو
در سامانة ثرياا، مبلاح مابكور    نّاورانه ف دستيار به عنوانمتبوع  دانشگاههاي زايشي  شركت

 .شود به دانشجو پرداخت مي
 

بنيـان مسـتقر در    هاي دانـش هاي علم و فنّاوري و شركتتوان از طريق پاركآيا مي .71

 ياري استفاده كرد؟مندي از اعتبار فنآن براي بهره

بنياان   هااي داناش  شاركت براي اخب اين جايزه دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكاي از  
كاه اساتاد ميزباان دانشاجو در     مرتبط با دانشگاه محل تحصيل خاود باشاد. در صاورتي   

 !مركز رشد يا پارن عل  و فنّاوري وابسته به دانشگاه حضور داشته باشد، بله
 

 جايزة فنّاوري با چه هدفي در نظرگرفته شده است؟ .71

ن باا  كاارآفريني و آشانا شادن آناا    جايزه فنّاوري به منظور ورود دانشجويان باه فضااي   

 ت.گرفته شده اسبازار كار و فنّاوري در نظر
 

 شود؟ اعتبار هستة فنّاوري به چه منظوري اعطا مي .79

بنيان وشاركت زايشاي    به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش« هستة فنّاوري وكارآفريني»اعتبار 

 نامه باشد. دانشجوي مشمو  آيينمديرة آن،  از مؤسسة متبوع( است كه يكي از اعضاي هي ت
 

 مبلغ اعتبار هستة فنّاوري به چه ميزان است؟ .77

، دانشاجوي  ماديرة آن  هي ات كاه يكاي از اعضااي    فنّااوري  مبلح اعتبار اعطايي به هستة 

مبلاح اعتباار   رياا  و   111,111,51هاي تحصيلي باشاد،   كارشناسي ارشد مشمو  جايزه

، دانشاجوي دكتاري   ماديرة آن  هي ات كاه يكاي از اعضااي    فنّااوري  اعطايي باه هساتة   

 ريا  است. 111,111,111هاي تحصيلي باشد،  مشمو  جايزه
 

 
 

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 56  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

مقرراتي براي تشكيل هستة فنّاوري نداشته باشد آيا مشـموالن جـوايز    دانشگاهچنانچه  .79

 مند شوند؟توانند از اين جايزه بهرهتحصيلي مي

مقاررات مصاوببي در خصاوص    كه دانشگاه  است خير! استفاده از اين جايزه مستلزم آن

 هاي فنّاوري داشته باشد.تشكيل و فعاليت هسته
 

همكاري داشته باشـد و از   دانشگاههاي فنّاوري خارج از تواند در هستهآيا دانشجو مي .76

 مند شود؟اين جايزه بهره

مشاغو  باه   كه دانشاجو در آن   دانشگاهيخير! هستة فنّاوري الزاماً بايد براساس مقررات 

 تشكيل شده باشد. ،تحصيل است
 

 براي دريافت اعتبار هستة فنّاوري چه مداركي مورد نياز است؟ .91

 به همراه مستندات زير: وشركت زايشي( مقررات مرتبط با تأسي  هستة فنّاوري

 الف. نام هسته و موضوع كاري آن
 مديرة شركت هي تب. اعضاي 
 بندي آن هسته و زمان كسب وكارج. برنامة 
 شركت دادهاي مورد انتظار از د. برون

 

هاي تحصيلي باشـند، آيـا    گروه، دانشجوي مشمول جايزه اگر دو يا چند نفر از اعضاي .95

 اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري افزايش خواهد يافت؟

مشامو   شود؛ لبا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان  خير!  اين اعتبار به هسته اعطا مي

 يابد. هاي تحصيلي عضو گروه، افزايش نمي جايزه
 

يـاري الگـوي    يـاري و فـن   يـاري، پـژوهش   براي قراردادهاي مربوط به آمـوزش آيا  .92

 مشخصي از سوي بنياد وجود دارد؟ 

 ها قرار داده است.بنياد الگويي را تهيه كرده و در اختيار دانشگاهبله! 
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  گيرد؟ تسهيالتي را دربر ميجايزة فرهنگ چه نوع  .99

اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي ا ايراني، هويت بخشي ملّي و رفل نيازهاي ماادبي   

 كند: و اجتماعي دانشجويان تسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي
 الف. راتبة دانشجويي

منظاور تاأمين بخشاي از    صاورت ماهاناه و در ازاي كاار دانشاجويي باه       مبلغي باه 

شاود. باه منظاور اينكاه دانشاجويان مقطال        هاي تحصيل به دانشجو اعطا ماي هزينه

كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبلاح اكتفاا نكنناد و بيشاتر باه دنباا  اساتفاده از        

يااري( باشاند اعتباار ايان      يااري و فان   يااري ، پاژوهش   هاي ديگر وآموزش جايزه

 ه مقطل كارشناسي كاهش يافته است.جايزه در اين مقاطل نسبت ب
 

 ب. وديعة اجارة مسكن

الحسانه باه    با استفاده از ظرفيت صندوق رفاه دانشجويي مبلغاي باه صاورت قار      
گيرد. ايان مبلاح بعاد    عنوان تأمين وديعة مسكن در اختيار دانشجويان متأهل قرار مي

 شود.آموختگي از سوي دانشجو بازپرداخت مي از دانش
 

 زدواجج. هدية ا

شاود و مناوط باه     اين هديه با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خاانواده اعطاا ماي   

 ازدواج در سا  مشموليت دانشجوست.
 

 د. اعتبار سفرهاي زيارتي ـ فرهنگي

كند بلكه ايان اعتباار باه صاورت      بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه را به فرد اعطا نمي
 شود. هزينه ميمتمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد 

 

 شرايط الزم براي استفاده از اعتبار مربوط به راتبة دانشجويي چيست؟ .91

سااعت باه ترتياب     6و  11،  21ازاي دريافت اين مبلح، ماهاناه    دانشجويان مشمو  بايد در

در مقطاال كارشناسااي، كارشناسااي ارشااد و دكتااري كاردانشااجويي در دانشااگاه محاال   

 .كند دانشگاه گزارش آن را در سامانة ثريا بارگباريتحصيل خود داشته باشند و 

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 61  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 مندي از راتبه چيست؟ كارهاي دانشجويي براي بهره مصاديق .91

تاوان   هاا ماي   اناد كاه از جملاة آن    ها تعريف شاده  كارهاي مختلف دانشجويي در دانشگاه

 كااار در مركااز رايانااه ، كااار در خوابگاااه، كااار در مراكااز فرهنگااي  ركتابخانااه ،كارد بااه

 كار در رستوران  و ... اشاره كرد.گاه،كار در مسجد،دانش
 

هـاي خصوصـي غيرمـرتبط بـا دانشـگاه انجـام       آياكاري راكه دانشجويان در شركت .99

راتبـة  »منـدي از  توان به عنـوان سـاعات كـار دانشـجويي بـراي بهـره      دهند مي مي

 محسوب كرد؟« دانشجويي

دانشاگاه خاارج نشاود و كاار     نامه اين است كه دانشاجو از محايط   روي حاك  بر آيين

 دانشجويي خود را در همان محيط واز قبيل آزمايشگاه، كتابخانه و ...( انجام دهد.
  
 شود؟ راتبة دانشجويي به چه شكلي پرداخت مي .97

مااه او  و   2سا  تحصيلي در دو قسط ودر پايان ماه او  مرباوط باه    اين راتبه در هر ني 

شاود.   بعاد( باه دانشاجويان برگزياده اعطاا ماي       مااه  1/2در پايان مااه ساوم مرباوط باه     

ساااعت  6و  11،  21ازاي دريافاات اياان مبلااح، ماهانااه     دانشااجويان مشاامو  بايااد در 

ارشد و دكتري در دانشاگاه   ، كارشناسيويي به ترتيب براي مقطل كارشناسيكاردانشج

انة ساا  در ساام   محل تحصيل خود داشته باشند و دانشگاه گازارش آن را در پاياان ناي    

ساا    ثريا بارگباري كند. معرفي دانشجو به عنوان متقاضي كار دانشجويي براي هر ناي  

تحصيلي بايد انجام شود. براي دانشاجويان متأهال الزم اسات ساند ازدواج دانشاجوي      

 مشمو  از طريق سامانة ثريا در اختيار بنياد قرارگيرد.
 

ـ    ياري ، پژوهش كه از اعتبار آموزش آيا فردي .99 كنـد   يـاري اسـتفاده مـي    نيـاري يـا ف

 مند شود؟ كار دانشجويي از راتبة دانشجويي هم بهره تواند در قبال مي

ياا  « يااري  فان »، «يااري  پاژوهش »، «يااري  آماوزش »خير!  انانچه دانشجو مشمو  اعتبار 

 يابد. باشد اين راتبه به او تعلق نمي« فرصت مطالعاتي داخلي يا خارجي»
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 مي شود؟اعطا  چگونهوام وديعة مسكن به دانشجويان مشمول  .96

هماين منظاور بنيااد اساامي      باه . شاود  اين جايزه صارفاً باه دانشاجويان متأهال اعطاا ماي      

وزارت / هاااي رفاااه دانشااجويي در وزارت علااوم  دانشااجويان مشاامو  را بااه صااندوق 

دانشاجو  در نهايات   كناد.  ماورد تأيياد خاود اعاالم ماي      بهداشت يا ساير نهادهاي ماليِ

كناد و از وام   مدارن مربوط به اجارة مساكن را باه صاندوق رفااه دانشاگاه ارائاه ماي       

 شود. مند مي بهره
 

تواننـد دو بـار از    مي ،هر دو مشمول جايزة تحصيلي باشند دانشجو و همسرشآيا اگر  .61

 وام وديعة مسكن استفاده كنند؟

 يابد. اي تعلق مي صرفاً يک وام وديعة مسكن به انين خانواده خير!
 

 مندي دانشجو از وام وديعة مسكن چقدر است؟ مدت زمان بهره .65

تواند از زمان دريافت ودر دورة مشموليت دانشجو( تاا پاياان دورة تحصايل     دانشجو مي
 مند شود. در آن مقطل از اين اعتبار بهره

 

 هدية ازدواج چيست؟ مدارك مورد نياز براي دريافت .62

انانچه دانشجو در سا  مشموليت خود ازدواج كرده باشد باياد اساناد ازدواج خاود را    

 در سامانة ثريا بارگباري كند.
 

 شود؟ آيا هدية ازدواج به همة مشموالن متأهل اعطا مي .69

كه تاااريخ عقدشااان در سااا  شااود ج صاارفاً بااه مشااموالني اعطااا ماايخياار! هديااة ازدوا

 مشموليت باشد.
 

بـه هـر دو    ،كه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزه تحصيلي باشند آيا درصورتي .61

 ؟گيرد تعلق ميازدواج  هدية

كه دانشجو و همسرش هر دو مشمو  جايزه تحصايلي باشاند باه هار دو      درصورتي !بله

 .شودمياعطا هدية ازدواج 

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 62  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 شوند؟ ميياري سابقة شغلي محسوب  ياري و فن ياري ، پژوهش آيا آموزش .61

يااري ياا    اري، فان ي ياري ، پژوهش مندي دانشجو از اعتبار آموزش بله!  در صورت بهره

 شود. براي وي بيمة اشتغا  لحاظ ميفرصت مطالعاتي، 
 

 بيمة اشتغال چه مزايايي دارد؟ .69

/  كلاي  مساتمري ازكارافتاادگي  ،  مساتمري بازنشساتگي   مزاياي بيمة اشتغا  عبارتناد از: 

 بازماندگانمستمري  جزئي و
 

 يابد؟   آيا به همة مشموالن جوايز تحصيلي، بيمة تكميلي تعلق مي .67

 بله! ولي بايد درخواست آن از سوي دانشجو دريافت شود.  
 

 تفاوت خدمات درماني بيمة تكميلي و بيمة پايه چيست؟ .69

هاي درماني ناشاي از بيمااري و ياا حادثاه كاه       بيمة تكميلي براي جبران بخشي از هزينه

نباوده،  ...( تأمين اجتماعي، خدمات درمااني، ايرانياان، ساالمت و   وگر پايه  در تعهد بيمه

كناد وياا    بيمة مكمل تعهاداتي را كاه بيماة پاياه تقبال نماي      . گيرد مورد استفاده قرار مي

يابدكاه   و باه افارادي اختصااص ماي    دهاد   شود(، پوشش ماي  يرا متقبل م بخشي از آن

 .  داراي بيمة پايه هستند
 

تـوان در زمـان فرصـت مطالعـاتي از اعتبـار راتبـة دانشـجويي يـا اعتبـارات           آيا مي .66

 كرد؟ ياري استفاده ياري و فن ياري ، پژوهش آموزش

خير! با توجاه باه اينكاه ايان اعتباارات باه ازاي كاار دانشاجويي ياا انجاام خادماتي در            

شود از آغاز فرصت مطالعاتي به دليل عدم حضاور   دانشگاه محل تحصيل پرداخت مي

 شود.   دانشجو در دانشگاه محل تحصيل، اين اعتبارات پرداخت نمي
 

 هايي هستند؟چه جايزهكارشناسي  يافته به دانشجويان دورة هاي اختصا جايزه .511

  هاي جدو  زير درنظر گرفته شده است: براي دانشجويان دورة كارشناسي جايزه
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 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  4،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 1ا1 آموزش

 پژوهش

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  4،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 1ا2

 2ا2
نامة  اعتبار اجراي پايان

 كارشناسي

هاي فني و  ريا  وگروه 5،111،111

 علوم پايه(

 ها( ريا  وسايرگروه 4،111،111

 در سا  تحصيلي مشموليت

 1ا3 فنّاوري
مندي  اعتبار توان

 كارآفريني
 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  4،111،111

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد(101110111

 ريا  ومتأهل( 201110111

 21به طور ماهانه، به ازاي 

 ساعت كار ماهانه 

 وبه مدت نُه ماه(

 فرد بايد داراي بيمة پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 2ا4

 در سا  مشموليت ريا  21،111،111 هدية ازدواج 3ا4

 مسكنوديعة اجارة  4ا4
 ريا  وتهران( 211،111،111

 ريا  وساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  تحصيلي  بهره

حساب  مشموليت و تصفيه

 آموختگي در زمان دانش

 1ا4
ها و سفرهاي  اعتبار برنامه

 گري گردشزيارتي و 

 ريا  وداخلي( 3،111،111

 ريا  وخارجي( 11،111،111
 در سا  مشموليت

 جوايز به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد چيست؟هدف از اعطاي اين  .515

تسهيالت ارائه شده در اين جاوايز و در ايان ساطح باراي ايان افاراد، بيشاتر در جهات         

 .كارآفريني استآموزشي ، پژوهشي ، فنّاورانه وهاي  توانمندكردن آنان در حوزه
 

 هايي هستند؟ارشد چه جايزه يافته به دانشجويان دورة كارشناسي هاي اختصا جايزه .512

 هاي جدو  زير درنظر گرفته شده است: براي دانشجويان دورة كارشناسي ارشد جايزه

  

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 64  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 آموزش
 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  1،111،111 ياري اعتبار آموزش 1ا1

 سا  تحصيلي مشموليتدر  ريا  1،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 2ا1

 پژوهش

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  1،111،111 ياري اعتبار پژوهش 1ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  1،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 2ا2

 نامه اعتبار اجراي پايان 3ا2

هاي  ريا  وگروه 21،111،111

 فني و علوم پايه(

 ها( وسايرگروهريا   11،111،111

 در سا  تحصيلي مشموليت

 4ا2
اعتبار شركت در مجامل علمي 

 داخلي
 دوبار ودر سا  مشموليت( ريا  3،111،111

 1ا2
مجوبز و اعتبار شركت در 

 مجامل علمي خارجي
 بار ودر سا  مشموليت( يک ريا  21،111،111

 مشموليتدر سا  تحصيلي  ريا  51،111،111 اعتبار هستة پژوهشي 6ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  11،111،111 اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي 2-5

 فنّاوري

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  1،111،111 ياري اعتبار فن 1ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  1،111،111 كارآفريني مندي اعتبار توان 2ا3

 در سا  مشموليت ريا  51،111،111 وكارآفرينياعتبار هستة فنّاوري  3ا3

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد( 101110111

 ريا  ومتأهل( 101110111

ساعت  11به طور ماهانه، به ازاي 

 كار ماهانه وبه مدت نُه ماه(

 بيمة اشتغا  4-2
بر اساس حقوق پاية سازمان 

 تأمين اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار 

 ياري ياري/ فن ياري/ پژوهش آموزش

 فرد بايد داراي بيمة پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 4-3

 در سا  مشموليت ريا  21،111،111 هدية ازدواج 4-4

 وديعة اجارة مسكن 4-1
 ريا  وتهران( 211،111،111

 ريا  وساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  مشموليت و  بهره

 آموختگي حساب در زمان دانش تصفيه

4-6 
ها و سفرهاي زيارتي و  برنامه

 گري گردش

 ريا  وداخلي( 3،111،111

 ريا  وخارجي( 11،111،111
 در سا  مشموليت
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 هايي هستند؟يافته به دانشجويان دورة دكتري چه جايزه هاي اختصا جايزه .519

  جدو  زير درنظرگرفته شده است:هاي  براي دانشجويان دورة دكتري جايزه
 

 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 آموزش
 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار آموزش 1ا1

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  6،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 2ا1

 پژوهش

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار پژوهش 1ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  5،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 2ا2

 اعتبار اجراي رسالة دكتري 3ا2
 هاي فني و علوم پايه( ريا  وگروه 31،111،111

 ها( ريا  وسايرگروه 11،111،111
 در سا  تحصيلي مشموليت

 دوبار ودر سا  مشموليت( ريا  3،111،111 علمي داخلياعتبار شركت در مجامل  4ا2

 1ا2
مجوبز و اعتبار شركت در مجامل علمي 

 خارجي
 بار ودر سا  مشموليت( يک ريا  21،111،111

 اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي 6ا2
 ريا  ومجرد( 12،111،111
 ريا  ومتأهل( 16،111،111

 به طور ماهانه ودر سا  مشموليت(

 5ا2
مجوبز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي 

 خارجي
 دالر ومجرد( 1111معاد  ريالي 
 دالر ومتأهل( 1411معاد  ريالي 

 به طور ماهانه ودر سا  مشموليت(

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  111،111،111 اعتبار هستة پژوهشي 6ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  11،111،111 اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي 2-3

 فنّاوري

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار فن 1ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  6،111،111 كارآفريني مندي اعتبار توان 2ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  111،111،111 اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني 3ا3

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد(  6110111
 ريا  ومتأهل( 102110111

ساعت كار ماهانه  6به طور ماهانه، در ازاي 
 وبه مدت نُه ماه(

 بر اساس حقوق پاية سازمان تأمين اجتماعي بيمة اشتغا  2ا4
در مدت برخورداري از اعتبار 

ياري/  ياري/ فن ياري/ پژوهش آموزش
 فرصت مطالعاتي

 فرد بايد داراي بيمة پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 3ا4

 در سا  مشموليت ريا  21،111،111 هدية ازدواج 4ا4

 وديعة اجارة مسكن 1ا4
 ريا  وتهران( 211،111،111
 ريا  وساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  مشموليت و تصفيه حساب در  بهره
 آموختگي زمان دانش

 گري ها و سفرهاي زيارتي وگردش برنامه 4-6
 ريا  وداخلي( 3،111،111
 در سا  مشموليت ريا  وخارجي( 11،111،111

 

 
 

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 66  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

كـه در هـر جـايزه وجـود دارد      توانند از همة تسـهيالتي  آيا دانشجويان برگزيده مي .511

 مند شود؟ بهره

آماوزش ،  توانناد از هماة تساهيالت هرياک از اهاار جاايزة        دانشجويان مشامو  ماي  

هر دانشجو مجاز اسات از باين ساه اعتباار      اما پژوهش ، فنّاوري و فرهنگ استفاده كنند

هساتة  »فقاط از يكاي و از باين دو اعتباار     « يااري  فن»و « ياري پژوهش»، «ياري آموزش»

 مند شود. نيز فقط از يكي در هر سا  بهره« هستة فنّاوري و كارآفريني»و « پژوهشي
 

هـا  توانـد از ايـن جـايزه   دانشجو در يك مقطع از تحصـيل مـي  كه هر  تعداد دفعاتي .511

 كند، چند مورد است؟ استفاده

تواناد  اگر دانشجو در هر سا  تحصيلي در رقابت با ساير دانشجويان برگزيده شود، مي

 مند شود.ها بهره هرساله از جايزه
 

اسـتمرار   هـاي آتـي نيـز     هاي تحصيلي چنانچه بتواند در سال نامة جايزه اجراي آيين .519

 تواند مفيد باشد، آيا در اين زمينه تدبيري انديشيده شده است؟ داشته باشد مي

كناد و تحقاق    بيناي ماي   را هر ساله در بودجة خود پايش   بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه

همچناين  . اين امر مستلزم تصويب بودجة بنياد از سوي مجلا  شاوراي اساالمي اسات    

هااي ديگاري از قبيال حمايات ماالي سااير        اين است تا از مكانيزمدنبا   در اين زمينه به

 .  ها و حتي اشخاص خيبر استفاده كند سازمان
 

 يافته به هر دانشگاه براساس چه معيارهايي بوده است؟ سهمية اختصا  .517

هاا باا اساتفاده از     در دانشگاه صاحب استعداد برتر بنياد براساس ميزان تجمل دانشجويان

شته و نيز بودجاة ساا  جااري خاود، اقادام باه تخصاي  ساهميه باه          هاي گب آمار سا 

 اي وياژه كشاور، ساهمية    دانشاگاه   31بار ايان اسااس باه حادود       هاكرده است. دانشگاه

 تخصي  داده شده است.  
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سهمية اعالم شده از سوي بنيـاد بـه دانشـگاه بـا توجـه بـه حجـم دانشـجوي مقطـع           .519

آيا بهتـر  . ها وجود دارد بسياركم است برخي دانشگاهارشد و دكتري كه در  كارشناسي

  نيست اين سهمية متناسب با حجم دانشجويان هر دانشگاه تخصيص يابد؟

رو اسات رويكاردي كاه در تخصاي       باتوجه به اينكه بنياد باا محادوديت مناابل روباه    

هاا نيسات بلكاه بنيااد      هاا دارد، ميازان جمعيات دانشاجويي دانشاگاه      سهميه به دانشاگاه 

هاا را   اند اين ساهميه  كه شرايط اوليه بنياد را كسب كرده اي از دانشجويان براساس جامعه

تواناد باه سامت     ايان جامعاه را تاا آنجاكاه ماي     كناد   تخصي  داده است و تالش ماي 

   افزايش دهد.تحصيالت تكميلي 
 

شـوند يـا سايردانشـجويان     مشمول اين جوايز مي ها نها دانشجويان روزانة دانشگاهآيا ت .516

 مند شوند؟ توانند از اين جوايز بهره نيز مي...( حضوري و  شبانه، نوبت دوم، نيمه)

كنناد و ناوع    ها طبق معيارهاي بنياد معرفي مي دانشگاهمالن بنياد دانشجوياني است كه 

 .نظام آموزشي دانشجويان مبناي عمل بنياد نيست
 

ها در نظر گرفته شده انعطافي هم وجـود دارد تـا    هايي كه براي دانشگاه آيا در سهميه .551

 چنانچه دانشگاه به مورد خا  برخورد كرد بتواند از آن استفاده كند؟

و ( مبني بر حضور دانشجويان مساتعدبرتر وتوجه به پيشينة دانشگاه ظرفيت هر دانشگاه با

ناماه تعياين شاده     منادي از تساهيالت ايان آياين     با توجه به منابل اعتباري بنياد براي بهره

ليكن اگر در حد يكي دو نفار دانشاجوي خااص و قابال رقابات در دانشاگاهي       . است

 .كند يوجود داشته باشد بنياد سوابق آنان را نيز بررسي م
 

كه بنياد به دانشجويان دورة تحصيالت تكميلي دارد با دانشـجويان مقطـع    آيا توجهي .555

 كارشناسي يكي است؟

بنيااد توجاه وياژه اي باه دانشاجويان تحصايالت تكميلاي دارد، باه هماين دليال            ! خير

ارشد و دكتاري در نظرگرفتاه اسات بيشاتر      اي كه براي مقطل كارشناسي افزايش سهميه

 كارشناسي است.از مقطل 

گان  رپسش



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 66  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 ؟  د سترسي يابندبه سامانة ثريا  توانند ها چگونه مي دانشگاه .552

كناد و كلماة عباور     ها شناسة كاربري در سامانة ثريا تعريف ماي  بنياد براي همة دانشگاه

دهد تا كارشناسان هر دانشاگاه بتوانناد باه ايان ساامانه       آن را در اختيار دانشگاه قرار مي

 .دسترسي داشته باشند
 

كشور، سهمية اختصا  يافته به هـر  هايكيفي وكمّي متفاوت دانشگاه توجه به سطح با .559

 شود؟مندي دانشجويان مشمول چگونه محاسبه مي دانشگاه براي بهره

سهميه اختصاص يافته به هر دانشگاه بر اسااس مياانگين تعاداد دانشاجويان برتار شاش       

هاا  است، محاسابه و باه دانشاگاه   سا  گبشته در دانشگاه كه سوابق آن در بنياد موجود 

 شود.  ابالغ مي
 

 شود؟نامه ميآيا دانشگاه آزاد اسالمي نيز مشمول اين آيين .551

مركازي دانشاگاه اعاالم     ساازمان  سهمية آن دانشگاه وبراي همة واحادهاي آن( باه   بله!

 شده است.
 

معاونـت  اي كـه توسـط   نامه، آيا جوايز قبلي مانند پژوهانـه باتوجه به ابالغ اين آيين .551

 شده است، پا برجا است؟علمي به دانشجويان مقطع دكتري اختصا  داده مي

نامه،هير وجه ديگاري ناه از ساوي بنيااد و ناه از ساوي معاونات باه          با اجراي اين آيين

 شود.دانشجويان اعطا نمي
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 پنجمفصل 

 ها پيوست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 31  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 
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 1پيوست 

هاي تحصيلي به  نامة اعطاي جايزه آيين

 دانشجويان صاحب استعداد برتر
  



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 32  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 
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 مقدمه

، 3اا 1اا 2، 1اا 1اا 1هاي ملّي  اساسنامة بنياد ملّي نخبگان و در اجراي اقدام 3مادبة  1به استناد بند 

از ساند راهباردي كشاور در اماور نخبگاان و باه منظاور هادايت هدفمناد           2اا 2اا 2و  4اا 1ا2

هاا و مراكاز فنّااوري كشاور،      هاا، پژوهشاگاه   دانشاگاه دانشجويان صااحب اساتعداد برتار در    

 شود: هاي تحصيلي مطابق مواد زير تدوين مي نامة اعطاي جايزه آيين

 ها   : تعريف5مادّة

 شود: نامه رعايت مي هاي زير در اين آيين براي رعايت اختصار، تعريف

 ي نخبگان است.منظور بنياد ملّالف. بنياد: 

 وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.منظور ب. وزارت علوم: 

 منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.وزارت بهداشت:  ج.

كاه مطاابق    منظور هريک از مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فنّااوري كشوراسات   د. مؤسسه:

ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت يا شوراي عالي انقالب فرهنگي به فعاليات مشاغو    

 هستند.

 : هدف2ادّةم

 نامه به شري زير است: هدف از اجراي اين آيين

 هاي علمي خود هاي تخصصي فعاليت الف. هدايت دانشجويان صاحب استعداد برتر در زمينه

 كشور هاي ب. پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه

 ج. رفل موانل پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي

 تدريجي و پيوستة دانشجويان صاحب استعداد برتر در مسير نخبگي د. طراحي روند رشد

 

 

 

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 34  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 : جايزة تحصيلي9مادّة

بنياد هرساله به تعادادي از دانشاجويان صااحب اساتعداد برتار در مقااطل مختلاف تحصايلي،         

 كند: ايراني اعطا مي ا هايي را در اهار دستة زير و به نام يكي از دانشمندان اسالمي جايزه

با هدف تساهيل مساير آموزشاي و هادايت دانشاجويان باراي ورود باه         آموزش: جايزة الف.

 عرصة آموزش

با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود باه عرصاة    جايزة پژوهش: ب.

 پژوهش

با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هادايت دانشاجويان باراي ورود     جايزة فنّاوري: ج.

 عرصةكارآفرينيبه 

تقويات هويات ملّاي و رفال       با هادف ارتقااي فرهناگ اساالمي ا ايراناي،      : د. جايزة فرهنگ

 نيازهاي مادبي و اجتماعي دانشجويان

 
 : معيارهاي شناسايي دانشجويان برگزيده1مادّة 

هااي زيار و حاائز بيشاترين      ك  يكي از ويژگي نامه بايد داراي دست دانشجويان مشمو  آيين

 هاي نخبگاني باشند: از فعاليتامتياز 

آماوزي وباا    هاي طاال، نقاره و برناز كشاوري از المپيادهااي مّلاي داناش        الف. دارندگان نشان

 معرفي وزارت آموزش و پرورش(

هااااي سراساااري ورود باااه مؤسساااه هااااي كشاااور در مقااااطل   ب. برگزيااادگان آزماااون  

نمرة تراز آزماون بايش   اي بر اساس  ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه كارشناسي،كارشناسي

كننادگان در آزماون و باا معرفاي وزارت      انحراف معيار از ميانگين كال شاركت   1/2از 

 علوم، يا وزارت بهداشت يا دانشگاه آزاد اسالمي(



 

 
 

31 

هاي او  تا سوم كشوري از المپيادهاي ملّاي دانشاجويي وباا معرفاي وزارت      ج. دارندگان رتبه

  مورد( علوم و وزارت بهداشت حسب

هاااي پزشااكي،  كااارورزي، دسااتياري در رشااته هاااي جااامل، پاايش د. برگزياادگان آزمااون  

پزشااكي و داروسااازي و دسااتياري فااوق تخصصااي پزشااكي وبااا معرفااي وزارت    دناادان

 بهداشت(

 نامة شناسايي دانشجويان ممتاز( . دانشجويان ممتاز مؤسسه ومطابق مفاد آيينها 

ارشاد و   دانشجويان نموناه در مقااطل كارشناساي، كارشناساي    و. برگزيدگان مرحلة كشوري 

 دكتري وبا معرفي وزارت علوم  يا وزارت بهداشت و تأييد بنياد(

هاااي علمااي، پژوهشااي و فنّاورانااه مااورد تأييااد بنياااد ومطااابق مفاااد  ز. برگزياادگان جشاانواره 

 هاي ملّي( نامة شناسايي و تأييد جشنواره آيين

ناماة پشاتيباني از برگزيادگان مساابقات      اي قرآني ومطابق مفااد آياين  ه ي. برگزيدگان مسابقه 

 هاي مرتبط قرآني(، مشروط بر ادامه تحصيل در رشته

نامااة پشااتيباني از برگزياادگان هنااري و   ط. برگزياادگان هنااري و ادبااي ومطااابق مفاااد آيااين  

 هاي مرتبط برگزيدگان ادبي كشور(،  مشروط بر ادامه  تحصيل در رشته

ناماة پشاتيباني از برگزيادگان     هااي ملّاي مهاارت ومطاابق مفااد آياين       دگان مساابقه ي. برگزيا 

 المللي مهارت( ي و بينهاي ملّ مسابقه

 هاي برگزيده( نامة شناسايي و پشتيباني از اختراع ن. مخترعان برگزيده ومطابق مفاد آيين

فاردي و گروهاي   هااي   هاي نخبگاني دانشجويان بر اساس فعاليات  ارزيابي فعاليت  :5تبصرة 

هااي مختلاف آموزشاي، پژوهشاي، فنّاوراناه و فرهنگاي مطاابق باا          آنان در حاوزه 

 رسد. اي است كه به تصويب بنياد مي نامه شيوه

بنيااد   هاا سااالنه از ساوي     تعداد برگزيدگان، نوع، ميازان و شارايط اعطااي جاايزه     : 2تبصرة 

 شود. تعيين مي

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 36  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 : فرايند اجرا1مادّة 

ناماه را در شاش ماهاة او      آياين  عات اولية مربوط به دانشجويان مشمو  ايان بنياد هرساله اطال

تطبيااق آن بااا شاارايط نهااايي، فهرساات  و ربااط دريافاات و پاا  از بررسااي سااا  از مبااادي ذي

 كند. زمان با آغاز سا  تحصيلي اعالم مي هاي هريک را ه  برگزيدگان نهايي و جايزه

 رسد. بنياد مي اي است كه به تصويب  نامه نامه بر اساس شيوه اجراي آيين :5تبصرة 

ناماه، باه آناان     هاي متباوعِ مشاموالن آياين    هاي بنياد ترجيحاً از طريق مؤسسه جايزه :2تبصرة 

 شود. اعطا مي
 

 : تصويب و اجرا9مادّة 

باه   31/2/1333نامه مشتمل بار ياک مقدماه، شاش ماادبه و اهاار تبصاره در تااريخ         اين آيين

ناماة   آياين  3ماادبة   1امناا وتبصارة    و مطابق مصوبة جلسة پنج  هي ت تصويب كميسيون دائمي

به تصويب هي ت امنااي بنيااد ملّاي نخبگاان رسايد و       14/3/1333كميسيون دائمي( در تاريخ

نامة اعطاي جوايز تحصيلي بنياد ملّي نخبگان باه دانشاجويان نخباه و اساتعداد      آيين»جايگزين 

ي نخبگاان در    كميسيون دائمي هي ات امنااي بنيااد ملّا    هفت و ، موضوع مصوبة جلسة سي«برتر

 الزم است. 1/5/1333شود و اجراي آن از تاريخ  ، مي26/11/1366تاريخ 
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 2پيوست 

هاي تحصيلي به  نامة اعطاي جايزه شيوه

 دانشجويان صاحب استعداد برتر 

 5961-69در سال تحصيلي 



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 36  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 
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 مقدمه

هااي تحصايلي باه دانشاجويان صااحب       ناماة اعطااي جاايزه    آياين  4مادبة از  2به استناد تبصرة 

(، 14/3/1333ي نخبگااان در تاااريخ برتاار وموضااوع مصااوبة هي اات امناااي بنياااد ملّاا  اسااتعداد

 شود: مطابق مفاد زير تدوين مي 1331-36در سا  تحصيلي نامه  نامة اجراي اين آيين شيوه

 ها تعريف: 5مادّة

 شود: نامه رعايت مي هاي زير در اين شيوه براي رعايت اختصار، تعريف

 منظور بنياد ملّي نخبگان است.الف. بنياد ملّي: 

 هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر است. نامة اعطاي جايزه منظور آييننامه:  ب.آيين

 فنّاوري است.منظور وزارت علوم، تحقيقات و ج. وزارت علوم: 

 منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.د. وزارت بهداشت: 

كاه بار اسااس     منظور هريک از مراكاز آماوزش عاالي ياا پژوهشاي كشاور اسات       . مؤسسه: هـ 

   كند. ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت يا شوراي عالي انقالب فرهنگي فعاليت مي

 كشور است.   هاي يادهاي نخبگان استانبن منظور هريک ازو. بنياد استاني: 

 نامه است.   مطابق مفادآيين برتر منظور هريک از دانشجويان صاحب استعدادز. دانشجو: 

 : معيارهاي شناسايي دانشجويان2مادّة

 4هااي منادرج در ماادبة     كا  يكاي از ويژگاي    نامه بايد داراي دسات  دانشجويان مشمو  آيين

 باشند. 1هاي نخبگاني مطابق جدو   امتياز از فعاليتنامه و حائز بيشترين  آيين
 

شناساايي شاود، امتيااز آن در    ملّاي  انانچه فعاليت نخبگاني ديگاري از ساوي بنيااد    : 5تبصرة 

 لحاظ خواهد شد. 1جدو  

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 111  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

دانشااجويان موضااوع بناادهاي زياار در اولااين سااا  تحصاايل در دانشااگاه پاا  از   :2تبصــرة 

شوند؛ ولاي باراي    هاي تحصيلي مي مشمو  جايزهبرگزيدگي، بدون محاسبة امتياز، 

 هاي بعد الزم است در فرايند ارزيابي قرار گيرند: سا 

برگزيادگان داراي مادا  طاال ، نقاره ياا برناز كشاوري در المپيادهااي مّلاي           الف.

 آموزي؛ دانش

ب. برگزيدگان داراي رتبة او  تا سوم در المپيادهاي ملّاي دانشاجويي/ دانشاجوي    

ي مورد تأييد وزارت علاوم/ وزارت بهداشات ودر ساا  برگزياده     نمونة كشور

 شدن(؛

در آزمااون سراسااري ورود بااه دانشااگاه در  111تااا  1ج. برگزياادگان داراي رتبااة 

 گروه رياضي و فني ودر دورة كارشناسي(؛

در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گاروه   111تا  1د. برگزيدگان داراي رتبة 

 ة كارشناسي(؛علوم تجربي ودر دور

در آزماون سراساري ورود باه دانشاگاه در      111تاا   1ها . برگزيادگان داراي رتباة   

 گروه علوم انساني ودر دورة كارشناسي(؛

در آزمون سراسري ورود به دانشاگاه در گاروه     41تا  1و. برگزيدگان داراي رتبة 

 هنر ودر دورة كارشناسي(؛

ون سراسري ورود به دانشاگاه در گاروه   در آزم  21تا  1ز. برگزيدگان داراي رتبة 

 هاي خارجي ودر دورة كارشناسي(؛ زبان

آموختگان برتار مشامو  تساهيالت     ي. برگزيدگان جايزة شهيد احدي بنياد ودانش

 ادامة تحصيل در دورة دكتري تخصصي(.
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 هاي تحصيلي : جايزه9مادّة

، «دكتاري تخصصاي  »و « كارشناساي ارشاد  »،  «كارشناساي »در سه مقطل  هاي تحصيلي جايزه

 شود. اعطا مي به دانشجويان مشمو  نامه، مطابق تعريف آيين

ــرة  اي، معاااد  دانشااجويان   دانشااجويان سااا  او  تااا اهااارم دورة دكتااري حرفااه    :5تبص

اي، معااد    كارشناسي؛ دانشجويان سا  پنج  تاا هفات  دورة دكتاري حرفاه     دورة

ارشد؛ و دانشجويان دورة تخص  و فاوق تخصا    كارشناسي  دانشجويان دورة

 شوند. وزارت بهداشت، معاد  دانشجويان دورة دكتري تخصصي محسوب مي

 . دورةكارشناسي9-5

مجااز وحاداكبر اهارساا  از زماان      هااي  سا كارشناسي، كه در  هاي دانشجويان دورة جايزه

  شود. به برگزيدگان اعطا مي 2كنند، مطابق جدو   آغاز دوره( تحصيل مي

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 112  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 كارشناسي : جايزة دانشجويان دورة2جدول 

 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  4،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 1ا1 آموزش

 پژوهش

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  4،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 1ا2

 2ا2
نامة  اعتبار اجراي پايان

 كارشناسي

هاي فني و  ريا  وگروه 5،111،111

 علوم پايه(

 ها( ريا  وسايرگروه 4،111،111

 در سا  تحصيلي مشموليت

 1ا3 فنّاوري
مندي  اعتبار توان

 كارآفريني
 تحصيلي مشموليتدر سا   ريا  4،111،111

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد(101110111

 ريا  ومتأهل( 201110111

 21به طور ماهانه، به ازاي 

 ساعت كار ماهانه 

 وبه مدت نُه ماه(

 فرد بايد داراي بيمة پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 2ا4

 مشموليتدر سا   ريا  21،111،111 هدية ازدواج 3ا4

 وديعة اجارة مسكن 4ا4
 ريا  وتهران( 211،111،111

 ريا  وساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  تحصيلي  بهره

حساب  مشموليت و تصفيه

 آموختگي در زمان دانش

 1ا4
ها و سفرهاي  اعتبار برنامه

 گري گردشزيارتي و 

 ريا  وداخلي( 3،111،111

 ريا  وخارجي( 11،111،111
 مشموليتدر سا  

 

هااي   هاا وكارگااه   باراي شاركت دانشاجو در دوره   « منادي آموزشاي   تاوان »اعتباار   :2تبصرة 

هااي تخصصاي مارتبط باا      هاي وي در موضاوع  آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي

گاواهي شاركت    حسااب ايان بناد مناوط باه ارائاة       شاود. تصافيه   تحصيل اعطاا ماي  

 هاي آموزشي و تحويل مدارن مببتة مالي است. ها و دوره دركارگاه
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هزيناة اشاتران نشاريات علماي داخلاي و       كماک »شاامل:  « ارتباطات علمي»اعتبار  :9تبصرة 

، « هاااي علمااي داخلااي و خااارجي هزينااة عضااويت در انجماان كمااک»، «خااارجي

و « هاااي اطالعاااتي تخصصااي هزينااة عضااويت در و دسترسااي بااه پايگاااه كمااک»

ن مببتة مااليِ هار ياک    است كه بر اساس مدار« هاي علمي تسهيالت خريدكتاب»

 قابل تصفيه است.

ناماة دانشاجو در    ، مناوط باه تصاويب طاري پيشانهادي پاياان      «ناماه  اجراي پايان»اعتبار  :1تبصرة 

 شود. بار در اين مقطل و در دو قسط به وي پرداخت مي كه يک مؤسسة متبوع است

هاااي آموزشااي  دوره، بااراي شااركت دانشااجو در «كااارآفريني مناادي تااوان»اعتبااار  :1تبصــرة 

ساازي، حقاوق مالكيات فكاري و مشاابه آن و باا        ، تجااري كار و كسب اندازي راه

شااود.  هااي وي در زمينااة ناوآوري وكاارآفريني اعطااا ماي     هادف ارتقااي توانااايي  

هااي   هاا و دوره  حساب اين بند مناوط باه ارائاة گاواهي شاركت در كارگااه       تصفيه

 آموزشي و تحويل مدارن مببتة مالي است.

كاار   سااعت  21كاه در قباا  ماهاناه     هزينة معيشتي است كمک شامل« راتبة دانشجويي» :9صرة تب
 يابد. سا  تحصيلي( به وي تعلق مي دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدت نُه ماه ودو ني 

كاه   ،هااي درمااني   كه براي جبران بخشي از هزيناه  اي است شامل بيمه« بيمة تكميلي» :7تبصرة 
ساا    به مدت ياک  . اين بيمهگيرد پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي گرِ بيمهدر تعهد 

يابد و براي اساتفاده از آن،   ( به مشموالن جايزه تعلق ميواز زمان مشموليت دانشجو
درصاد مبلاح حاق بيماة      51 هااي پاياه باشاد.    دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيماه 

ن از محال جاايزة اعطاايي باه دانشاجو      درصاد آ  31و  ملّاي  تكميلي از ساوي بنيااد  
 شود. پرداخت مي

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 114  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

شاود و مناوط    با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا ماي « هدية ازدواج» :9تبصرة 

 به ارائة اسناد مببته مبني بر ازدواج در سا  مشموليت دانشجوست.

رفااه  هااي   الحسانه از طرياق صاندوق    باه صاورت وام قار    « وديعاة اجاارة مساكن   »: 6تبصرة 

دانشجوييِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت يا ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد بنياد ملّاي  

و صرفاً به دانشجويان متأهل و منوط به ارائة مدارن مرباوط باه اجاارة مساكن، اعطاا      

 شود. مي

باه صاورت سارانه محاسابه و باه      « گاري  گاردش ها و سفرهاي زياارتي و  برنامه»اعتبار : 51تبصرة 

 شود. هزينه مي بنياد ملّيركز از طريق معاونت فرهنگي صورت متم

 كارشناسي ارشد . دورة2ـ9

مجاز وحداكبر دو سا  از زماان   هاي سا هاي دانشجويان دورةكارشناسي ارشد،كه در  جايزه

 شود: به برگزيدگان اعطا مي 3كنند، مطابق جدو   آغاز دوره( تحصيل مي
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 دانشجويان دورةكارشناسي ارشدهاي  : جايزه9جدول 
 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 آموزش
 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  1،111،111 ياري اعتبار آموزش 1ا1

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  1،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 2ا1

 پژوهش

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  1،111،111 ياري اعتبار پژوهش 1ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  1،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 2ا2

 نامه اعتبار اجراي پايان 3ا2

هاي  ريا  وگروه 21،111،111

 فني و علوم پايه(

 ها( وسايرگروهريا   11،111،111

 در سا  تحصيلي مشموليت

 4ا2
اعتبار شركت در مجامل علمي 

 داخلي
 دوبار ودر سا  مشموليت( ريا  3،111،111

 1ا2
مجوبز و اعتبار شركت در 

 مجامل علمي خارجي
 بار ودر سا  مشموليت( يک ريا  21،111،111

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  51،111،111 اعتبار هستة پژوهشي 6ا2

 تحصيلي مشموليتدر سا   ريا  11،111،111 اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي 2-5

 فنّاوري

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  1،111،111 ياري اعتبار فن 1ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  1،111،111 كارآفريني مندي اعتبار توان 2ا3

 در سا  مشموليت ريا  51،111،111 اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني 3ا3

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد( 101110111

 ريا  ومتأهل( 101110111

ساعت  11به طور ماهانه، به ازاي 

 كار ماهانه وبه مدت نُه ماه(

 بيمة اشتغا  4-2
بر اساس حقوق پاية سازمان 

 تأمين اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار 

 ياري ياري/ فن ياري/ پژوهش آموزش

 فرد بايد داراي بيمة پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 4-3

 در سا  مشموليت ريا  21،111،111 هدية ازدواج 4-4

 وديعة اجارة مسكن 4-1
 ريا  وتهران( 211،111،111

 ريا  وساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  مشموليت و  بهره

 آموختگي حساب در زمان دانش تصفيه

4-6 
ها و سفرهاي زيارتي و  برنامه

 گري گردش

 ريا  وداخلي( 3،111،111

 ريا  وخارجي( 11،111،111
 در سا  مشموليت

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 116  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

دانشاجو زيرنظار يكاي از     كارمزد دساتياري آموزشايِ   شامل« ياري آموزش»اعتبار  :55تبصرة 

يااريِ موردتأيياد    علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قارارداد آماوزش   اعضاي هي ت

 .شود سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني  ملّي بنياد

هااي   هاا وكارگااه   باراي شاركت دانشاجو در دوره   « منادي آموزشاي   تاوان »اعتبار  :52تبصرة 

هاي تخصصي مارتبط باا    هاي وي در موضوع آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي

حساب اين بند مناوط باه ارائاة گاواهي شاركت در       شود. تصفيه تحصيل اعطا مي

 هاي آموزشي و تحويل مدارن مببتة مالي است. ورهها و د كارگاه

شامل كارمزد دستياري پژوهشايِ دانشاجو زيرنظار يكاي از     « ياري پژوهش»اعتبار  :59تبصرة 

يااريِ موردتأيياد    علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قارارداد پاژوهش   اعضاي هي ت

 شود. سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني  ملّي بنياد

هزيناة اشاتران نشاريات علماي داخلاي و       كمک»شامل: « ارتباطات علمي»اعتبار  :51تبصرة 

، « «هااي علماي داخلاي و خاارجي     هزينة عضاويت در انجمان   كمک»، «خارجي

و  «هاااي اطالعاااتي تخصصااي هزينااة عضااويت در و دسترسااي بااه پايگاااه كمااک»

هار   است كه بار اسااس مادارن مببتاة مااليِ     « هاي علمي تسهيالت خريد كتاب»

 صفيه است.يک قابل ت

نامة دانشجو در مؤسسة  ، منوط به تصويب طري پيشنهادي پايان«نامه اجراي پايان»اعتبار : 51تبصرة 

 شود. بار در اين مقطل و در دو قسط به وي پرداخت مي متبوع است كه يک

هاا   به منظاور شاركت دانشاجو دركنفاران     « شركت در مجامل علمي داخلي»اعتبار  :59تبصرة 

كشور و با هادف تساهيل ارتباطاات     هاي علمي درون وهمراه با ارائة مقاله( وكارگاه
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كه براي هر دانشجو دوبار در ساا  و باا تأيياد اساتاد راهنماا،       شود پژوهشي اعطا مي

 ناد مببتة مالي قابل پرداخت است.نويسي در مجمل و نيز اس ارائة گواهي نام

باه منظاور شاركت دانشاجو     « مجوبز و اعتبار شاركت در مجاامل علماي خاارجي    » :57تبصرة 

هاي علمي خارج ازكشور وهمراه با ارائاة مقالاه( و باا هادف تساهيل       دركنفران 

بار در سا  و بر اساس تأيياد اساتاد راهنماا واساناد مببتاة       يک ،ارتباطات پژوهشي

هااي   نويسي در مجمل قابل پرداخت است. مجوبز مبكور عاالوه بار كنفاران     نام

هااي علماي خاارج ازكشاور باا       هاا و دوره  علمي، به منظاور شاركت در كارگااه   

 شود. نامة مجمل و تأييد مؤسسة متبوع نيز صادر مي دعوت

مطاابق  « دانشاجويي  گاروه پژوهشايِ  »باه منظاور تشاكيل    « هساتة پژوهشاي  »ر اعتبا: 59تبصرة 

كا  يكاي از اعضااي گاروه، دانشاجوي       كاه دسات   گروهاي  مقررات مؤسسه باه 

اين اعتبار پ  از دريافات مادارن مببتاه از     يابد. نامه باشد، تعلق مي مشمو  آيين

 شود. مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت مي

منادي دانشاجو از امكاناات     به منظاور بهاره  « فاده از شبكة آزمايشگاهياعتبار است » :56تبصرة 

درصاد   61كا    دسات  شاود.  اعطا مي« هاي راهبردي آزمايشگاهي فنّاوري شبكة»

، قابال  3مندي دانشجو از شابكه، تاا ساقف مابكور در جادو        هزينة هر بار بهره

 پرداخت است.

 بنياان  داناش نّااوري دانشاجو در شاركت    شامل كارمزد دستياري ف« ياري فن»اعتبار  :21تبصرة 

ياريِ موردتأيياد   علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن يكي از اعضاي هي ت

 شود. سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني  ملّي بنياد

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 116  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

هااي آموزشاي    ، باراي شاركت دانشاجو در دوره   «كاارآفريني  منادي  تاوان »اعتبار  :25تبصرة 
ساازي، حقاوق مالكيات فكاري و مشاابه آن باا        تجااري ، كار و كسباندازي  راه

هاااي وي در زمينااة نااوآوري و كااارآفريني اساات.      هاادف ارتقاااي توانااايي  
هااي   هاا و دوره  حساب اين بند منوط به ارائة گاواهي شاركت در كارگااه    تصفيه

 آموزشي و تحويل مدارن مببتة مالي است.

بنياان   ور ايجااد شاركتي نوپااي داناش    باه منظا  « هستة فنّااوري وكاارآفريني  »اعتبار  :22تبصرة 
ماديرة آن،   كاه يكاي از اعضااي هي ات     وشركت زايشي از مؤسسة متباوع( اسات  

ايان اعتباار پا  از دريافات مادارن مببتاه از        نامه باشد. دانشجوي مشمو  آيين
 شود. مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت مي

« يااري  فان »و « ياري پژوهش»، «ييار آموزش»دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار  :29تبصرة 
« هساتة فنّااوري وكاارآفريني   »و « هستة پژوهشاي »فقط از يكي و از بين دو اعتبار 

 مند شود. نيز فقط از يكي بهره

ياا  « يااري  پاژوهش »، «يااري  آماوزش »منادي دانشاجو از اعتباار     در صاورت بهاره  : 21تبصرة 
منادي دانشاجو از ايان     ، بيمة اشتغا  وبازنشساتگي( نياز در مادبت بهاره    «ياري فن»

داراي يابد. شرط استفاده از اين بيمه آن است كاه دانشاجو    ها به او تعلق مي جايزه
حاق بيماة    درصد 53بيمة ديگري نباشد كه از فرايند مزدبگيري ناشي شده باشد. 

 دانشاجو از محال جاايزة اعطاايي باه     درصاد آن   25ملّاي و  از سوي بنياد  اشتغا 
 شود. پرداخت مي

سااعت   11كاه در قباا  ماهاناه     هزينة معيشتي است شامل كمک« راتبة دانشجويي» :21تبصرة 
( باه وي  تحصايلي  ساا   مااه ودو ناي    ُاه  كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدبت ن

ياا  « يااري  پاژوهش »، «يااري  آموزش»يابد. انانچه دانشجو مشمو  اعتبار  تعلق مي
 يابد. اين راتبه به او تعلق نمي ،باشد« ياري فن»
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كاه   ،هاي درمااني  كه براي جبران بخشي از هزينه اي است شامل بيمه« بيمة تكميلي» :29تبصرة 

باه مادت    . ايان بيماه  گيارد  گر پاياه نباوده، ماورد اساتفاده قارار ماي       در تعهد بيمه

ياباد و باراي    ( به مشموالن جاايزه تعلاق ماي   سا  واز زمان مشموليت دانشجو يک

درصاد   51 هااي پاياه باشاد.    دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيمه استفاده از آن،

درصد آن از محال جاايزة اعطاايي     31و ملّي مبلح حق بيمة تكميلي از سوي بنياد 

 شود. به دانشجو پرداخت مي

شاود و مناوط    با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي« هدية ازدواج» :27تبصرة 

 .به ارائة اسناد مببته مبني بر ازدواج در سا  مشموليت دانشجوست

هااي رفااه    الحسانه از طرياق صاندوق    به صاورت وام قار   « وديعة اجارة مسكن» :29تبصرة 

ماليِ مورد تأييد بنيااد   يا ساير نهادهاي وزارت علوم/ وزارت بهداشت دانشجوييِ

و مناوط باه ارائاة مادارن مرباوط باه اجاارة        صرفاً به دانشاجويان متأهال   ملّي و 

 شود. اعطا ميمسكن، 

به صاورت سارانه محاسابه و باه     « گري ها و سفرهاي زيارتي وگردش برنامه»اعتبار : 26تبصرة 

 شود. هزينه مي بنياد ملّيصورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي 

 دورة دكتري تخصصي .9ـ9

و  هااي مجااز وحاداكبر اهارساا      هاي دانشجويان دورة دكتري تخصصي،كه در سا  جايزه

 شود: به برگزيدگان اعطا مي 4كنند، مطابق جدو   از زمان آغاز دوره( تحصيل مي ني 

  

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 111  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 هاي دانشجويان دورة دكتري تخصصي : جايزه1جدول 
 

 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 آموزش
 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار آموزش 1ا1

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  6،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 2ا1

 پژوهش

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار پژوهش 1ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  5،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 2ا2

 اعتبار اجراي رسالة دكتري 3ا2
 هاي فني و علوم پايه( ريا  وگروه 31،111،111

 ها( ريا  وسايرگروه 11،111،111
 در سا  تحصيلي مشموليت

 دوبار ودر سا  مشموليت( ريا  3،111،111 اعتبار شركت در مجامل علمي داخلي 4ا2

 1ا2
اعتبار شركت در مجامل علمي مجوبز و 

 خارجي
 بار ودر سا  مشموليت( يک ريا  21،111،111

 اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي 6ا2
 ريا  ومجرد( 12،111،111
 ريا  ومتأهل( 16،111،111

 به طور ماهانه ودر سا  مشموليت(

 5ا2
مجوبز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي 

 خارجي
 دالر ومجرد( 1111معاد  ريالي 
 دالر ومتأهل( 1411معاد  ريالي 

 به طور ماهانه ودر سا  مشموليت(

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  111،111،111 اعتبار هستة پژوهشي 6ا2

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  11،111،111 اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي 2-3

 فنّاوري

 به طور ماهانه وبه مدت نُه ماه( ريا  3،111،111 ياري اعتبار فن 1ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  6،111،111 كارآفريني مندي اعتبار توان 2ا3

 در سا  تحصيلي مشموليت ريا  111،111،111 اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني 3ا3

 فرهنگ

 راتبة دانشجويي 1ا4
 ريا  ومجرد(  6110111
 ومتأهل(ريا   102110111

ساعت كار ماهانه  6به طور ماهانه، در ازاي 
 وبه مدت نُه ماه(

 بر اساس حقوق پاية سازمان تأمين اجتماعي بيمة اشتغا  2ا4
در مدت برخورداري از اعتبار 

ياري/  ياري/ فن ياري/ پژوهش آموزش
 فرصت مطالعاتي

 پايه باشد.فرد بايد داراي بيمة  مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي 3ا4

 در سا  مشموليت ريا  21،111،111 هدية ازدواج 4ا4

 وديعة اجارة مسكن 1ا4
 ريا  وتهران( 211،111،111
 ريا  وساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  مشموليت و تصفيه حساب در  بهره
 آموختگي زمان دانش

 گري ها و سفرهاي زيارتي وگردش برنامه 4-6
 وداخلي(ريا   3،111،111
 ريا  وخارجي( 11،111،111

 در سا  مشموليت

 

دانشاجو زيرنظار يكاي از     شامل كارمزد دستياري آموزشايِ « ياري آموزش»اعتبار  :91تبصرة 

 ياريِ موردتأييد بنيااد  علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش اعضاي هي ت

 شود. سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني  ملّي
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هااي   هاا وكارگااه   باراي شاركت دانشاجو در دوره   « منادي آموزشاي   تاوان »اعتبار : 95تبصرة 

هاي تخصصي مارتبط باا    هاي وي در موضوع آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي

حساب اين بند مناوط باه ارائاة گاواهي شاركت در       شود. تصفيه تحصيل اعطا مي

 مالي است.هاي آموزشي و تحويل مدارن مببتة  ها و دوره كارگاه

شامل كارمزد دستياري پژوهشايِ دانشاجو زيرنظار يكاي از     « ياري پژوهش»اعتبار  :92تبصرة 

يااريِ موردتأيياد    علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قارارداد پاژوهش   اعضاي هي ت

 .شود سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني  ملّي بنياد

ان نشاريات علماي داخلاي و    هزيناة اشاتر   كمک»شامل: « ارتباطات علمي»اعتبار  :99تبصرة 

، « هااي علماي داخلاي و خاارجي     هزيناة عضاويت در انجمان    كمک»، «خارجي

و « هاااي اطالعاااتي تخصصااي هزينااة عضااويت در و دسترسااي بااه پايگاااه كمااک»

هار   است كه بار اسااس مادارن مببتاة مااليِ     « هاي علمي تسهيالت خريد كتاب»

 يک قابل تصفيه است.

منوط به تصويب طري پيشانهادي رساالة دكتاري تخصصايِ     « اجراي رساله»اعتبار : 91تبصرة 

در ساه قساط باه وي    بار در ايان مقطال و    يکدانشجو در مؤسسة متبوع است كه 

 شود. پرداخت مي

هاا   به منظور شركت دانشجو در كنفاران  « شركت در مجامل علمي داخلي»اعتبار : 91تبصرة 

هاي علمي درون كشور و با هدف تسهيل ارتباطاات   اهوهمراه با ارائة مقاله( و كارگ

شودكه براي هر دانشجو دوبار در ساا  و باا تأيياد اساتاد راهنماا،       پژوهشي اعطا مي

 نويسي در مجمل و نيز اسناد مببتة مالي قابل پرداخت است. گواهي نام ارائة

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 112  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

دانشاجو در  باه منظاور شاركت    « مجوبز و اعتبار شركت در مجامل علمي خارجي» :99تبصرة 

هاي علمي خارج از كشور وهماراه باا ارائاة مقالاه( و باا هادف تساهيل         كنفران 

بار در سا  و بر اساس تأييد اساتاد راهنماا و اساناد مببتاة      يک ،ارتباطات پژوهشي

هااي علماي،    شود. مجوبز مبكور عالوه بركنفران  نويسي در مجمل صادر مي نام

ناماة   اي علمي خارج ازكشاور باا دعاوت   ه ها و دوره به منظور شركت در كارگاه

 گردد. مجمل، تأييد استاد راهنما و مؤسسة متبوع نيز صادر مي

به منظور ايجاد ارتباط با نهادهااي علماي   « مطالعاتي داخلي  اعزام به فرصت»اعتبار  :97تبصرة 

كه پ  از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسساة   و فنّاورانة كشور است

مااه باه    بيرش از نهااد مقصاد، باه طاور ماهاناه و حاداكبر باه مادبت ُناه         متبوع و پ

مناادي از اياان اعتبااار،  شااود. در صااورت بهااره دانشااجوي مشاامو  پرداخاات مااي

 ،«راتباة دانشاجويي  » از اعتباارات در دورة فرصت مطالعااتي  دانشجو مجاز نيست 

 كند. استفاده« ياري فن» يا« ياري پژوهش»،  «ياري آموزش»

باه منظاور ايجااد ارتبااط باا      « اعتبار اعازام باه فرصات مطالعااتي خاارجي     مجوبز و »: 99تبصرة 

نهادهاي علمي و فنّاوراناة خاارج ازكشاور اسات كاه پا  از تصاويب فرصات         

به طور ماهاناه و حاداكبر باه    مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پبيرش از نهاد مقصد، 

نهااد مقصاد باا    شاود. اولويات    ماه به دانشجوي مشمو  پرداخات ماي   مدبت شش

جهااني   معتبار  هااي  بنادي  در رتباه  211با رتبة كمتر از  خارجي هاي معتبر مؤسسه

در دورة  مندي دانشجو از اين اعتبار، دانشجو مجااز نيسات   است. در صورت بهره

« يااري  پژوهش»، «ياري آموزش» ،«راتبة دانشجويي» از اعتبارات فرصت مطالعاتي

 كند. استفاده« ياري فن» يا
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خاارجي در   پرداخات اضاافه مبلاح مرباوط باه اعتباار فرصات مطالعااتي داخلاي/         : 96تبصرة 
 كند. صورتي ممكن است كه همسر دانشجو در سفر او را همراهي

مطاابق  « گاروه پژوهشاي دانشاجويي   »باه منظاور تشاكيل    « هساتة پژوهشاي  »اعتبار : 11تبصرة 
گاروه، دانشاجوي   كا  يكاي از اعضااي     مقررات مؤسسه به گروهاي كاه دسات   

اين اعتبار پ  از دريافات مادارن مببتاه از     يابد. نامه باشد، تعلق مي مشمو  آيين
 شود. مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت مي

شابكة  »مندي دانشجو از امكانات  به منظور بهره« اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي» :15تبصرة 
درصد هزينة هار باار    61ك   شود. دست اعطا مي« هاي راهبردي آزمايشگاهي فنّاوري

 قابل پرداخت است. 4منديِ دانشجو از شبكه، تا سقف مبكور در جدو   بهره

 بنياان  داناش شامل كارمزد دستياري فنّاوراناة دانشاجو در شاركت    « ياري فن»اعتبار  :12تبصرة 
ياريِ موردتأيياد   علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن يكي از اعضاي هي ت

 .شود سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني  ملّي بنياد

هااي آموزشاي    ، باراي شاركت دانشاجو در دوره   «منادي كاارآفريني   توان»اعتبار   :19تبصرة 
ساازي، حقاوق مالكيات فكاري و مشاابه آن باا        ، تجااري كار و كسباندازي  راه

هاااي وي در زمينااة نااوآوري و كااارآفريني اساات.      هاادف ارتقاااي توانااايي  
هااي   هاا و دوره  اين بند منوط به ارائاة گاواهي شاركت در كارگااه     حساب تصفيه

 آموزشي و تحويل مدارن مببتة مالي است.

بنياان   باه منظاور ايجااد شاركتي نوپااي داناش      « هستة فنّاوري وكاارآفريني »اعتبار   :11تبصرة 
ماديرة آن،   وشركت زايشي از مؤسسة متبوع( اسات كاه يكاي از اعضااي هي ات     

ايان اعتباار پا  از دريافات مادارن مببتاه از        نامه باشاد.  يندانشجوي مشمو  آي
 شود. مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت مي

 

 اه ستويپ



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 114  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

« يااري  فان »و « ياري پژوهش»، «ياري آموزش»دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار  :11تبصرة 

« كاارآفريني هساتة فنّااوري و  »و « هستة پژوهشاي »فقط از يكي و از بين دو اعتبار 

 مند شود. ز يكي بهرهنيز فقط ا

، «ياااري پااژوهش»،  «ياااري آمااوزش»مناادي دانشااجو از اعتبااار  در صااورت بهااره :19تبصــرة 

نياز   ، بيمة اشتغا  وبازنشساتگي( «فرصت مطالعاتي داخلي يا خارجي»يا « ياري فن»

شارط اساتفاده از    ياباد.  ها به او تعلق ماي  مندي دانشجو از اين جايزه در مدبت بهره

كاه از فرايناد مزدبگياري     نباشاد  داراي بيمة ديگرياين بيمه آن است كه دانشجو 

از محال   درصد آن 25و  ملّي از سوي بنياد بيمة اشتغا  درصد 53 .شده باشدناشي 

 شود. پرداخت مي دانشجوجايزة اعطايي به 

سااعت   6هزينة معيشتي اسات كاه در قباا  ماهاناه      شامل كمک« راتبة دانشجويي» :17تبصرة 

باه وي   ساا  تحصايلي(   ودو ناي   مااه  كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدت نُاه 

، «يااري  پاژوهش »،  «يااري  آماوزش »يابد. انانچه دانشجو مشمو  اعتباار   تعلق مي

ايان راتباه باه او تعلاق     باشاد  « خاارجي  فرصات مطالعااتي داخلاي/   »يا « ياري فن»

 يابد. نمي

كاه   ،هاي درماني كه براي جبران بخشي از هزينه اي است شامل بيمه« بيمة تكميلي»  :19تبصرة 

باه مادت    . ايان بيماه  گيارد  گر پاياه نباوده، ماورد اساتفاده قارار ماي       در تعهد بيمه

ياباد و باراي    ( به مشموالن جاايزه تعلاق ماي   سا  واز زمان مشموليت دانشجو يک

درصاد   51 هااي پاياه باشاد.    استفاده از آن دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيماه 

درصد آن از محال جاايزة اعطاايي     31و  ملّي مبلح حق بيمة تكميلي از سوي بنياد

 .شود به دانشجو پرداخت مي
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مناوط  شاود و   با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي« هدية ازدواج» :16تبصرة 

 .به ارائة اسناد مببته مبني بر ازدواج در سا  مشموليت دانشجوست

هااي رفااه    الحسانه از طرياق صاندوق    به صاورت وام قار   « وديعة اجارة مسكن»  :11تبصرة 

يا ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد بنيااد   وزارت علوم/ وزارت بهداشت دانشجوييِ

ه ارائاة مادارن مرباوط باه اجاارة      و مناوط با  صرفاً به دانشاجويان متأهال   ملّي و 

 شود. اعطا ميمسكن، 

باه صاورت سارانه محاسابه و باه      « گري گردشها و سفرهاي زيارتي و برنامه»اعتبار  :15تبصرة 

 شود. هزينه مي بنياد ملّيصورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي 

 : فرايند اجرا1مادّة 
 

 شود: هاي ذيل طيب مي نامه،گام براي اجراي شيوه

 كند. ها را براي سا  تحصيلي تعيين مي . رئي  بنياد ملّي تعداد مشموالن هر يک از جايزه1ا4

. دانشجويان متقاضي، اطالعات خود را تا تاريخ اعالم شده در سامانة اطالعاتي بنياد ملّاي  2ا4

 كنند. بارگباري مي

طالعاات و امتيااز   هاي متباوع دانشاجويان، باا بررساي ا     . بنيادهاي استاني با كمک مؤسسه3ا4

 كنند. ، مشموالن اوليه را شناسايي و به بنياد ملّي اعالم مي1متقاضيان مطابق جدو  

 كند. . بنياد ملّي با بررسي فرايند اجرا شده، فهرست نهايي برگزيدگان را تعيين مي4ا4

 شود. عطا مي، به دانشجويان ا4تا  2هاي  ها بر اساس جدو  . با انتخاب برگزيدگان نهايي، جايزه1ا4

ناماه و ارزياابي نتاايج آن     نامه و شيوه . بنيادهاي استاني وظيفة نظارت بر حهسن اجراي آيين6ا4

هاي استان متبوع خود بر عهده دارناد و الزم اسات گزارشاي از عملكارد      را در مؤسسه

 نامه را در استان خود به بنياد ملّي ارسا  كنند. آيين

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 116  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

نامه و براي مدت ياک ساا  تحصايلي     اساس مقررات اين شيوهها بر  هر يک از جايزه تبصره:

 شود. واز ابتداي مهرماه( به مشموالن اعطا مي

 

 : نظارت1مادّة 

و  رباط  ذي ناماه در هار مؤسساه، برعهادة بنيااد اساتان      نظارت بار اجاراي صاحيح مفااد شايوه     

 بنيااد ملّاي  و نظاارت   ريازي  نامه، بر عهادة معاونات برناماه   كالن براجراي صحيح آيين نظارت

 نامه را تهيه كند. است و الزم است در هر سا ،گزارشي از اجراي آيين

 

 : تفسير مفاد9مادّة 

 و نظاارت بنيااد ملّاي    ريازي  نامه بر عهدة معاونت برنامه شري مواد مسكوت و تفسير مفاد شيوه

هاا و اعتباارات را    است و اين معاونت مجاز است در صورت لزوم، مصاديق ديگري از جايزه

باه طاور   « فرهناگ »و « فنّااوري »، «پاژوهش »، «آماوزش »ذيل هر ياک از اهاار ناوع جاايزة     

، باه طاور   نامه لحاظ كند تاا در صاورت نهاايي شادن     آزمايشي در سا  تحصيليِ اجراي شيوه

 .دشونامه لحاظ  در شيوه دائمي

 : تصويب و اجرا7مادّة 

باه  1/1/1331در تاريخ  تبصره،اهار و پنجاه نامه مشتمل بر يک مقدمه ، هفت مادبه و اين شيوه

 شود. اجرا مي 1331ا36سا  تحصيلي  و برايتصويب رئي  بنياد ملّي نخبگان رسيد 
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 نخبگاني هاي فعاليت از حاصل امتياز: 5 جدول
 
 

 هاي نخبگاني  فعاليت

 حداكثر امتياز
 اعتبار ضريب

 كارشناسي زماني
كارشناسي 

 ارشد

دكتري 

 تخصصي

المپياد 

 علمي

 آموزي دانش

وصرفاً امتياز  

يک المپياد در 

نظر گرفته 

 شود.( مي

 جهاني

 121 211 1111 طال 

ياز
امت

 با 
ب
ضري

 
21 

صد
در

 از 
ا 
س

 
 
پ

 از 
راز
اح

 
ت،

فقي
مو

 به 
ش
كاه

نه 
اليا
رس
طو

 
 مي

بد
يا

 و 
21 

صد
در

 
از،
متي
ا

 به 
ور
ط

 
مي

دائ
 

قي
با

 
 مي

ند
ما

. 

 111 211 311 نقره 

 51 111 611 برنز

 ملي

 61 121 511 طال 

 41 61 111 نقره 

 21 11 311 برنز

 دانشجويي

ووزارت علوم/ وزارت 

 بهداشت(

 211 111 511 او  

 221 411 611 دوم

 211 411 111 سوم

آزمون 

سراسري 

ورود به 

 ها دانشگاه

برگزيدة آزمون ورودي 

كارشناسي و كارشناسي ارشد 

 پيوسته وفقط يک آزمون(

وزارت علوم/ وزارت 

 بهداشت

منهاي  511

رتبه وتا 

 صفر(

منهاي  111

 رتبه وتا صفر(

منهاي رتبه  11

 وتا صفر(

 دانشگاه آزاد اسالمي

منهاي  111

رتبه وتا 

 صفر(

رتبه منهاي  26

 وتا صفر(

منهاي رتبه  16

 وتا صفر(

برگزيدة آزمون ورودي 

كارشناسي ارشد وفقط يک 

 آزمون(

وزارت علوم/ وزارت 

 بهداشت
1 

 21»منهاي  221

« در رتبه ضرب

 وتا صفر(

 11»منهاي  111

وتا « در رتبه ضرب

 صفر(

 1 دانشگاه آزاد اسالمي

 1»منهاي  11

« در رتبه ضرب 

 وتا صفر(

 3»منهاي  33

وتا « در رتبه ضرب 

 صفر(

 

هاي  آزمون

تخصصي 

علوم 

 پزشكي

هاي جامل  برگزيدة آزمون

پزشكي ،  پزشكي ، دندان

پزشكي ، داروسازي و  دام

 كارورزي پزشكي پيش

 111 111 511 او  

 61 411 611 دوم

 51 411 111 سوم

برگزيدة آزمون پبيرش 

دستيار پزشكي ، 

 داروسازيپزشكي و  دندان

 611 1 1 او  

 611 1 1 دوم

 411 1 1 سوم

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 116  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 هاي نخبگاني فعاليت

 حداكثر امتياز

ياز
امت

 با 
ب
ضري

 
21 

صد
در

 از 
ا 
س

 
 
پ

 از 
راز
اح

 
ت،

فقي
مو

 به 
ش
كاه

نه 
اليا
رس
طو

 
 مي

بد
يا

 و 
21 

صد
در

 
از،
متي
ا

 به 
ور
ط

 
مي

دائ
 

قي
با

 
 مي

ند
ما

. 

 كارشناسي
كارشناسي 

 ارشد

دكتري 

 تخصصي

جشنوارة 

مورد تأييد 

 بنياد

 خوارزمي 

 آموزي  دانش

و 
ه ا
رتب

 

51 51 51 

وم
ه د
رتب

 

11 11 11 

وم
 س
تبه
ر

 

31 31 31 

دانشجويي 

 و آزاد
و 
ه ا
رتب

 

121 121 121 

وم
ه د
رتب

 
111 111 111 

وم
 س
تبه
ر

 

61 61 61 

 المللي بين

و 
ه ا
رتب

 

311 311 311 

وم
ه د
رتب

 

311 311 311 

وم
 س
تبه
ر

 

211 211 211 

 فارابي 

 جوان

و 
ه ا
رتب

 

121 121 121 

وم
ه د
رتب

 

111 111 111 

وم
 س
تبه
ر

 

61 61 61 

 بزرگسا 

و 
ه ا
رتب

 

311 311 311 

وم
ه د
رتب

 

311 311 311 

وم
 س
تبه
ر

 

211 211 211 

 رازي 

محقق 

 برگزيده

و 
ه ا
رتب

 

311 311 311 

وم
ه د
رتب

 

311 311 311 

وم
 س
تبه
ر

 

211 211 211 

 121 121 121 محقق جوان

 111 111 111 محقق دانشجو
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 5ادامة جدول 

 هاي نخبگاني  فعاليت

 حداكثر امتياز
 اعتبار ضريب

 كارشناسي زماني
كارشناسي 

 ارشد

دكتري 

 تخصصي

برگزيدة هنري/ 

 ادبي/ قرآني

)مطابق مقررات 

 بنياد(

 111 111 111 سرآمد

 ضااريب بااا امتياااز

 سا  از درصد 21

 احااااراز از پاااا 

 طاور  به موفقيت،

 كااااهش سااااليانه

 21 و يابااااد مااااي

 باه  امتيااز،  درصد

 بااقي  دائماي  طور

 .ماند مي

 211 211 211 مستعد برتر

هاي  اختراع

 برگزيده

 211 211 211 1اختراع سطح 

 111 111 111 2اختراع سطح 

 51 51 51 3اختراع سطح 

داراي ثبت  (يا ژنواختراع 

 المللي بين
111 111 111 

هاي  فعاليت 

 آموزشي 

 211 311 411 دانشجوي نمونة كشوري

آموختگي  ميانگين كل دانش

 كارشناسي
1 

ميانگين  - 15و

 111× كل( 

ميانگين  - 15و

 111× كل( 

آموختگي  ميانگين كل دانش

 كارشناسي ارشد
1 1 

ميانگين  - 15و

 51× كل( 

 ميانگين كل در حين تحصيل
ميانگين  - 15و

 211× كل( 

ميانگين  - 15و

 111× كل( 

ميانگين  - 15و

 111× كل( 

 سااا » ضااريب در

 بار  تقساي   تحصيل

 مجاز هاي سا  كل

 ضاارب  «تحصاايل 

 .شود مي

هاي  فعاليت 

 پژوهشي

هاي منتشر شده در  مقاله

با نماية معتبر هاي  نشريه

 المللي بين

 وهر مقاله( 11 وهر مقاله( 11 1

 دورة در

 ارشااد كارشناسااي

 و مقالاه  دو حداكبر

 دكتااااري دورة در

 مقاله اهار حداكبر

 پانج  هاي فعاليت از

 لحاااظ اخياار سااا 

 شود. مي

هاي منتشر شده در  مقاله

 پژوهشي -هاي علمي  نشريه
 وهر مقاله( 41 وهر مقاله( 41 1

هاي منتشر شده در  مقاله

 هاي علمي معتبر همايش

 المللي( وداخلي و بين

1 
وهر مقالة  11

 كامل(

وهر مقالة  11

 كامل(

 بنياد تشخي  به 111 111 111 هاي نخبگاني  ساير فعاليت

 

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 121  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 يادآوري
 

 كه: در دورة دكتري اولويت انتخاب در هر مؤسسه با دانشجوياني است .1

 آزمون جامل خود را با موفقيت گبرانده باشند. ،سا  . ظرف مدت سه ني 1ا1

رسالة دكتري وپروپوزا ( باه طاور    پيشنهاديةسا  از  . ظرف مدت حداكبر اهار ني 2ا1

 آميز دفاع كرده باشند. موفقيت
 

ناماه/ رساالة دانشاجو باوده و      در اولويت امتيازدهي قرار دارندكه مرتبط با پايانهايي  لهمقا .2

 / مشاور نوشته شده باشد.همراه با استاد راهنما

كل در حين تحصيل، اولويت انتخاب در هر دانشگاه باا   در شرايط مساوي از نظر ميانگين .3

 كه تعداد واحد بيشتري گبرانده باشند.   دانشجوياني است

آزمااييِ اطالعاات و    تعيين امتياز دقيق هار فعاليات مابكور در جادو  بار اسااس راساتي        .4

 پبيرد. بررسي بنياد صورت مي
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 3پيوست 

 ياري قرارداد آموزشالگوي 
  



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 122  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

  



 

 

123 

 ياري قرارداد آموزش
 

 . طرفين قرارداد5مادة

به منظور استفاده از توان آموزشي دانشجويان تحصيالت تكميلي در پيشبرد اهاداف دانشاگاه   

.......................، معاااون  خان  / جناااب آقاااي سااركار ........................، اياان قاارارداد ميااان  

خان  / جناب آقاي ........................... دانشجوي دورة كارشناساي  سركار آموزشي دانشگاه و

در رشاتة ..................... داراي كاد    ، دكتاري تخصصاي   اي  ، دكتري حرفاه  ارشد 

نامياده  « ياار  آماوزش »كه در اين قرارداد ،............................ به نشاني: ...........................ملّي ..

 شود. شود، منعقد مي مي

 

 . موضوع قرارداد2مادة

 يار در دانشگاه شامل وظايف زير: ايفاي نقش دستيار آموزشي از سوي آموزش

 هاي ................. ، .................... ، هاي حل تمرين در درس الف. برگزاري كالس

 هاي تمرين ، آزمون و ساير تكاليف درسي دانشجويان كمک در تصحيح برگهب. 

 دهي مطالبِ درسي استاد براي ارائه آن در محيط الكترونيكي ج. كمک در سازمان

 هاي ميداني و امور كارگاهي د. همراهي دانشجويان درس در بازديدهاي علمي ، فعاليت
 

 ربط باشد. زير نظر استاد راهنما / مديرگروه ذييار بايد  هاي آموزش تمامي فعاليت :5تبصرة 

 وقت در دانشگاه مطابق مقررات دانشگاه است. يار موظف به حضور تمام آموزش :2تبصرة 
 

 . زمان قرارداد9مادة 

 سا  تحصيلي است. به مدت يک ني  ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاريخ 

 

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 124  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 . مبلغ قرارداد1مادة

، اهل ميلياون و  ( ريا 111,111,22قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار و مبلح

ياار، مطاابق    كه در صورت تأيياد فعاليات آماوزش    است ( ريا 111,111,41پانصد هزار و

 شود. مقررات در دو قسط به وي پرداخت مي

ناماة دانشاگاه باا بنيااد ملّاي       تأمين اعتبار مبلح قرارداد از محال اعتباارات تفااه     :5تبصرة 

 شود. نخبگان تأمين مي

ياار،   گروه آماوزش ..........، استاد راهنما / مادير سركار خان  / جناب آقاي ..... :2تبصرة 

هاااي  بااه عنااوان ناااظر در اجااراي قاارارداد وظيفااة بررسااي و تأييااد فعالياات   

 بر عهده دارد.يار را  آموزش

 

 . تصويب و اجرا1مادة

ارزش باه امضااي طارفين     اين قرارداد مشتمل بر پنج مادبه و اهار تبصره در سه نسخة ه 

 .االجراست رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد، الزم
 

 
........... 

 معاون آموزشي دانشگاه
.............. 
 استاد

........... 
 دانشجو

 
 
 
 

 رونوشت
 ..............بنياد نخبگان استان ...  ،     يار(  ،   دانشجو وآموزش معاونت آموزشي دانشگاه 
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 4پيوست 

 ياري قرارداد پژوهشالگوي 
  



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 126  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 



 

 

125 

 ياري قرارداد پژوهش

 

 . طرفين قرارداد5مادة

به منظور استفاده از توان آموزشي دانشجويان تحصيالت تكميلي در پيشبرد اهاداف دانشاگاه   

.......................، معاااون  سااركار خااان  / جناااب آقاااي ........................، اياان قاارارداد ميااان  

ة كارشناساي  سركار خان  / جناب آقاي ........................... دانشجوي دورپژوهشي دانشگاه و

در رشاااتة ..........................  ، دكتاااري تخصصاااي اي  ، دكتاااري حرفاااه ارشاااد 

.، كااه در اياان قاارارداد   .....................بااه نشاااني: ................. ملّي ........................ كااد داراي

 شود. شود، منعقد مي ناميده مي« يار پژوهش»

 

 . موضوع قرارداد2مادة

 يار در دانشگاه شامل وظايف زير: ايفاي نقش دستيار پژوهشي از سوي پژوهش

 هاي پژوهشي مصوبب دانشگاه الف. كمک در اجراي طري

 هاي آموزشي/ پژوهشي اندازي آزمايشگاه ب. كمک در راه

 هاي علمي و تخصصي زير نظر استاد راهنما ج. كمک در تدوين كتاب

هااي   هااي علماي ، كارگااه    گاه وبرگازاري كنفاران   هاي پژوهشي دانش د. كمک در فعاليت

 سازي نشريات علمي دانشگاه و ساير موارد مشابه( آموزشي ، آماده

 ربط باشد. يار بايد زير نظر استاد راهنما / مدير گروه ذي هاي پژوهش تمامي فعاليت :5تبصرة 

 انشگاه است.وقت در دانشگاه مطابق مقررات د يار موظف به حضور تمام پژوهش :2تبصرة 
 

 . زمان قرارداد9مادة 

 سا  تحصيلي است. به مدت يک ني  ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاريخ 

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 126  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 . مبلغ قرارداد1مادة

، اهل ميلياون و  ( ريا 111,111,22مبلح قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار و

ياار، مطاابق    است كه در صورت تأييد فعاليات پاژوهش   ( ريا  111,111,41پانصد هزار و

 شود. مقررات در دو قسط به وي پرداخت مي

نامة دانشگاه باا بنيااد ملّاي نخبگاان      تأمين اعتبار مبلح قرارداد از محل اعتبارات تفاه  :5تبصرة 

 شود. تأمين مي

ياار، باه    گروه پاژوهش ر..........، اساتاد راهنماا / مادي   سركار خان  / جناب آقاي ..... :2تبصرة 

ياار را بار    هااي پاژوهش   عنوان ناظر در اجراي قرارداد وظيفة بررسي و تأييد فعاليت

 عهده دارد.

 

 . تصويب و اجرا1مادة

ارزش به امضاي طرفين رسيد  اين قرارداد مشتمل بر پنج مادبه و اهار تبصره در سه نسخة ه 

 االجراست و از تاريخ اجراي قرارداد، الزم

 

 
........... 

 دانشگاه پژوهشيمعاون 
.............. 
 استاد

........... 
 دانشجو

 
 رونوشت

 ،   بنياد نخبگان استان ..................     يار(  ،   دانشجو وپژوهش معاونت پژوهشي دانشگاه 
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 5پيوست 

 ياري الگوي قرارداد فن 
  



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 131  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

  



 

 

131 

 ياري قرارداد فن
 

 طرفين قرارداد. 5مادة

به منظور استفاده از توان آموزشي دانشجويان تحصيالت تكميلي در پيشبرد اهداف 

خان  / جناب آقاي .......................، سركاردانشگاه ........................، اين قرارداد ميان 

.. دانشجوي دورة معاون پژوهشي دانشگاه و سركار خان  / جناب آقاي .........................

در رشتة .....................  ، دكتري تخصصي اي  ، دكتري حرفه كارشناسي ارشد 

كه در اين قرارداد ...،داراي كدملّي..................... به نشاني: .............................................

 شود. شود، منعقد مي ناميده مي« يار فن»

 

 موضوع قرارداد. 2مادة

 يار در دانشگاه شامل وظايف زير: ايفاي نقش دستيار فنّاورانه از سوي فن

 هاي زايشي دانشگاه الف. كمک در توليد دانش فني در شركت

 هاي زايشي دانشگاه هاي نوآورانة شركت ب. كمک در فعاليت

 دانشگاههاي زايشي  سازي محصوالت و خدمات شركت صنعتي ج. كمک در فرايند نيمه

 بنيان دانشگاه هاي دانش سازي محصوالت و خدمات شركت د. كمک در تجاري

 ربط باشد. گروه ذيايد زير نظر استاد راهنما / مديريار ب هاي فن تمامي فعاليت :5تبصرة 

 وقت در دانشگاه مطابق مقررات دانشگاه است. يار موظف به حضور تمام فن :2تبصرة 
 

 . زمان قرارداد9مادة 

 سا  تحصيلي است. به مدت يک ني  ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاريخ 

 

 

 اه ويپست



د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 132  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 . مبلغ قرارداد1مادة

، اهل ميليون و ( ريا 111,111,22مبلح قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار و

يار، مطابق مقررات  كه در صورت تأييد فعاليت فن است ( ريا 111,111,41پانصد هزار و

 شود. در دو قسط به وي پرداخت مي

نامة دانشگاه با بنياد ملّي نخبگان  تأمين اعتبار مبلح قرارداد از محل اعتبارات تفاه  :5تبصرة 

 شود. تأمين مي

يار، به عنوان  گروه فن..........، استاد راهنما / مديرسركار خان  / جناب آقاي .....:2تبصرة 

 يار را بر عهده دارد. هاي فن ناظر در اجراي قرارداد وظيفة بررسي و تأييد فعاليت

 

 . تصويب و اجرا1مادة

ارزش به امضاي طرفين  اين قرارداد مشتمل بر پنج مادبه و اهار تبصره در سه نسخة ه 

 .االجراست رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد، الزم
 
 

........... 
 دانشگاه پژوهشيمعاون 

.............. 
 استاد

........... 
 دانشجو

 
 
 
 

 رونوشت
 ،   بنياد نخبگان استان ..................     يار(  ،   دانشجو وفن معاونت پژوهشي دانشگاه 

  



 

 

133 

 
 6پيوست 

 تحصيلي  هاي جايزههاي  كاربرگ 

  بنياد ملّي نخبگان
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 مؤسسهمعرفي دانشجو براي اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي از سوي : 5كاربرگ شمارة 

  

 ..............خانم/ جناب آقاي دكتر سركار

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

جنااب آقااي........... دانشاجوي دورة     با سالم و احترام، به استحضار ماي رساد درخواسات ساركار/    

هاي تحصيلي بنياد ملّاي نخبگاان در ساا      و مشمو  جايزه / پژوهشگاهتخصصي اين دانشگاهدكتري 

 پژوهشاگاه  /به تأييد اين دانشگاه «داخلي اعتبار فرصت مطالعاتي»مندي از  تحصيلي جاري، براي بهره

 است:رسيده است. همچنين اطالعات تكميلي به شري زير 

 اطالعات متقاضي شامل: .الف

 شمارة ملّي: .1

 تحصيلي:ة رشت .2

 مقصد شامل: پژوهشي اطالعات دانشگاه يا مؤسسة. ب

 نام دانشگاه / مؤسسة پژوهشي: .1

 مؤسسة پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي /دليل انتخاب دانشگاه  .2

 هاي علمي كشور مؤسسة پژوهشي نسبت به ساير مؤسسه /هاي برتر بودن دانشگاه  شاخ  .3

 دانشجو و آزمايشگاه تخصصي نامبردهنام و سوابق علمي استاد ميزبان  .4

 نامه ميان مؤسسة مبدأ و مقصد براي پبيرش فرصت مطالعاتي و تعهدات مبدأ و مقصد تصوير تفاه  .1

 

؛ شده است بنياد بارگباريشود اطالعات مبكور مطابق روا  در سامانة اطالعاتي همچنين يادآوري مي

 صورت پبيرد.اقدام الزم  مطابق مقرراتاز اين روخواهشمند است 

 

 با تشكر

........ 

 ......../پژوهشگاهمعاون ...........دانشگاه 

 اه كارربگ
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 مؤسسهمعرفي دانشجو براي اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي از سوي : 2كاربرگ شمارة 
 

 .................خانم/ جناب آقاي دكتر سركار
 ..........رئيس محترم بنياد نخبگان استان ....

دانشاجوي   ..............، جنااب آقااي   خان /به استحضار ماي رساد درخواسات ساركار    با سالم و احترام، 

هااي تحصايلي بنيااد ملّاي نخبگاان در       و مشمو  جايزه / پژوهشگاهدورة دكتري تخصصي اين دانشگاه

/ باه تأيياد ايان دانشاگاه     «خاارجي  اعتباار فرصات مطالعااتي   »منادي از   سا  تحصيلي جاري، براي بهره

 است:همچنين اطالعات تكميلي به شري زير  رسيده است.پژوهشگاه 

 اطالعات متقاضي شامل: .الف
 شمارة ملّي: .1

 تحصيلي:                                        گرايش:ة رشت .2

 كشور مقصد:  .3

 وپژوهش(: موضوع فعاليت .4

 تاريخ اعزام به فرصت: .1

 مدت اقامت: .6

  خير   ،       شود: بله  متقاضي به همراه همسر اعزام مي .5

 مقصد شامل:پژوهشي اطالعات دانشگاه يا مؤسسة  .ب

 نام دانشگاه / مؤسسة پژوهشي: .1

 در سا  ....:  المللي بينبندي  رتبة مؤسسة مقصد در رتبه .2

 ..... (QSكيو.اس. و                    .....( Timesتايمز و                .....( Shanghaiشانگهاي و

 در سا  ....:  متقاضي يِتخصص رشتة درها  بندي دانشگاه رتبة دانشگاه مقصد در رتبه .3

 ..... (QS( .....                    كيو.اس. وTimes( .....                تايمز وShanghaiشانگهاي و
؛ شده است بنياد بارگباريشود اطالعات مبكور مطابق روا  در سامانة اطالعاتي همچنين يادآوري مي

 اقدام الزم صورت پبيرد. مطابق مقرراتاز اين روخواهشمند است 
........ 

 ........ / پژوهشگاهدانشگاهمعاون ...........

  

 اه كارربگ
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 مؤسسهاز سوي مندي از اعتبار هستة پژوهشي  بهرهمعرفي دانشجو براي : 9اربرگ شمارة ك

 

 .......دكتر ي آقا جناب/خانمسركار

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

 كارشناسي ارشد/ ........... دانشجوي دورة جناب آقاي /خان با سالم و احترام، درخواست سركار

هاي تحصيلي بنياد ملّي نخبگان در سا   و مشمو  جايزه / پژوهشگاهدكتري تخصصي اين دانشگاه

يلي به شري زير به همراه اطالعات تكم «اعتبار هستة پژوهشي»مندي از  تحصيلي جاري، براي بهره

 :شود ارسا  مي

 اطالعات متقاضي شامل: .الف

 شمارة ملّي: .1

 تحصيلي:ة رشت .2

 شامل: ة پژوهشاطالعات هست .ب

  پژوهش ةهست  يتأسنامة آيين .1

 آن كاري موضوع و هسته نام .2

 آن سرپرست و هسته اعضاي .3

 آن بندي زمان و هسته اجرايي برنامة .4

 هسته از انتظار مورد دادهاي برون .1

شده بارگباري  بنيادشود اطالعات مبكور مطابق روا  در سامانة اطالعاتي همچنين يادآوري مي

اعتبار مالي هسته به حساب شمارة در صورت تأييد موضوع، از اين روخواهشمند است ؛ است

............... بانک ............... به نام .................... واريز شود تا مطابق مقررات بنياد در اختيار هستة 

 مبكور قرارگيرد.
 

 با تشكر

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

 ...... پژوهشگاه / دانشگاه .....معاون

 اه كارربگ
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 از سويمندي از اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني  بهرهمعرفي دانشجو براي : 1اربرگ شمارة ك

  مؤسسه

 
 .......دكتر ي آقا جناب/خانمسركار

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

 

كارشناسي ارشد/  ...... دانشجوي دورة...جناب آقاي ..... /خان با سالم و احترام، درخواست سركار

هاي تحصيلي بنياد ملّي نخبگان در سا   و مشمو  جايزه / پژوهشگاهدانشگاه دكتري تخصصي اين

عات تكميلي به به همراه اطال «اعتبار هستة فنّاوري و كارآفريني»مندي از  تحصيلي جاري، براي بهره

 شود: شري زير ارسا  مي

 اطالعات متقاضي شامل: .الف

 شمارة ملّي: .1

 تحصيلي:ة رشت .2

 شامل: فنّاوري و نوآورية اطالعات هست .ب

  از دانشگاه تأسي  شركت زايشينامة آيين .3

 آن كاري موضوع و شركت نام .4

 آن سرپرست و مديرة شركت هي ت اعضاي .1

  شركت طري كسب وكار .6

 شركت از انتظار مورد دادهاي برون .5

 شود اطالعات مبكور مطابق روا  در سامانة اطالعاتي بنياد بارگباري شدههمچنين يادآوري مي

. سته به حساب شمارة ............است؛ از اين روخواهشمند است در صورت تأييد موضوع، اعتبار مالي ه

 ........ واريز شود تا مطابق مقررات بنياد در اختيار هستة مبكور قرارگيرد........... به نام .......بانک ...

 با تشكر

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

 ....../ پژوهشگاه دانشگاه  ........معاون 

 اه كارربگ
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 رزيي و نظارت معاونت ربانهم


