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 گفتار پيش
 

هدفمناد دانشاجويان    كشاور در اماور نخبگاان و باه منظاور هادايت       در اجراي سند راهبردي

اعطااي   ناما   آياين »ها و مراكز فنّاوري كشور، ها، پژوهشگاهصاحب استعداد برتر در دانشگاه

باه تصاويب   14/3/1333در تااري   « به دانشجويان صاحب استعداد برتار  تحصيلي هاي هجايز

قبيات  ناماه شاامت تساهيالت متعاددي از      اين آياين  .است هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيده

اعتباار  »، « يااري  اعتبار فان »، « ياري اعتبار پژوهش»، « ياري اعتبار آموزش»، « راتب  دانشجويي»

اعتبااار فرصاات مطایعاااتي »، « اعتبااار ارتباطااات علمااي»، « مناادي آموزشااي/كارآفريني تااوان

و « فنّااوري »، « پاژوهش »، « آماوزش »كه در قایاب ههاار جاايزة     و ... است« / خارجيداخلي

اعطاااي اياان تسااهيالت بااه دانشااجويان صاااحب اسااتعداد برتاار    شااود. اعطااا مااي« فرهناا »

آغاز و فرايند ارزيابي اطالعات درياافتي  1333ا34كشور از ابتداي سا  تحصيلي  هاي دانشگاه

نامه باه بنيادهااي نخبگاان اساتاني ساپرده شاده       ها و نظارت بر اجراي صحيح شيوهاز دانشگاه

كشاور تهياه و در آن ساعي     برداري دانشجويان به منظور بهرهاست. از اين رو مجموع  حاضر 

   شده است تمامي نكات الزم دربارة جوايز ذكر شود.

هااي تحصايلي معرفاي و نكاات مها        اين مجموعه شامت دو فصت است: در فصت او  جايزه

هاي متاداو  درباارة ايان جاوايز و      شود و فصت دوم به بررسي پرسش مربوط به آنها تبيين مي

 پاس  آنها اختصاص دارد.

كه از بادو   ريزي و نظارت در تدوين اين مجموعه، تعدادي از همكاران گرامي معاونت برنامه

اناد، ساه     ساازي آن زحمات فراواناي را متحمات شاده      نام  جدياد در اجراياي   تصويب آيين

ده هاا فرزاناه صابري و مهنادس ساي      آقاي دكتر محمد حسيني مقدم، خان اند:  سزايي داشته به

 شاان ماوجور   . تاالش يافات  همت و دیسوزي آنان اين مجموعه سامان نمي كه بي متين ماهري 

 .حق

 گفتار شيپ
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 دسات  باه  تجربا   باه  توجاه  باا  است شده تالش نوشتار نيا دوم راستيو درنكت  پاياني اينكه 

 و ياسااتان نخبگااان يادهااايبن از بااازخورد افااتيدر و گذشااته يليتحصاا سااا  دو در آمااده

از  خاایي ازكاساتي نيسات.    قطعاا   اماا گاردآوري شاود    اي كامات  مجموعه كشور يها دانشگاه

شود با ارسا  نظرها و پيشنهادهاي خاود ماا را باراي     رو از خوانندگان كرام درخواست مي اين

 .1هاي بعدي ياري فرمايند تر در ويرايش كامت اي تهي  مجموعه
 

 

 اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضي

 غالمعلي منتظر

 ريزي و نظارت برنامهمعاون 

 5961 تابستان

  

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

 planning@bmn.ir: رايانامه
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 مقدمه .5
 

هااي تحصايلي باه دانشاجويان صااحب       اعطااي جاايزه  »ناما    بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين

اي  هاي نخبگاني دانشجويان برتر، تساهيالت وياژه   از فعایيت و با هدف پشتيباني« استعداد برتر

را در قایب ههار جايزة آموزش ، پژوهش ، فنّاوري و فرهن  شامت موارد متعاددي از قبيات   

يااري، اعتباار اعازام باه فرصات       يااري/ فان   يااري/ پاژوهش   آماوزش  راتب  دانشجويي، اعتبار

باه دانشاجويان صااحب اساتعداد     ... و مطایعاتي داخلي/ خارجي، هسات  پژوهش/كاارآفريني   

اي، دكتاري تخصصاي و فاو      ارشد، دكتري حرفاه  هاي كارشناسي،كارشناسي برتر در دوره

 .كند كشور اعطا مي هاي ها و پژوهشگاه تخصص دانشگاه

 

 . شرايط دانشجويان مشمول2
 

 :ترين نكات آن به شرح زير است مندي از اين جوايز و مه  شرايط بهره

 :به شرح زير باشند تحصيليهاي مجاز دانشجويان بايد در سا  .1ا2

 سا   4: دانشجويان دورة كارشناسي

 سا  2: دانشجويان دورة كارشناسي ارشد

 سا  5: اي دانشجويان دورة دكتري حرفه

 سا  1/4: هاي تخصص و دكتري تخصصي دانشجويان دوره

 سا  3: پزشكيهاي علوم  هاي فو  تخصص در رشته دانشجويان دوره
 

هااي   فعایيات »شناسايي دانشجويان برتر بار اسااس مجماوع امتيازهااي حاصات از       .2ا2

هااي نخبگااني باه     تارين مصااديق فعایيات    مه . پذيرد آنان صورت مي« نخبگاني

 :شرح زير است

 آموزي )باا   هاي طال، نقره و برنز كشوري از ایمپيادهاي ملّي دانش دارندگان نشان

 آموزش و پرورش(معرفي وزارت 

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 
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  هاااي سراسااري ورود بااه ماسسااه هاااي كشااور در مقاااط      برگزياادگان آزمااون

اي بر اساس نمرة تاراز آزماون    ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه كارشناسي،كارشناسي

كنندگان در آزماون ) باا معرفاي     انحراف معيار از ميانگين كت شركت 1/2بيش از 

 آزاد اسالمي(وزارت علوم، يا وزارت بهداشت يا دانشگاه 

 هاي او  تا سوم كشوري از ایمپيادهاي ملّاي دانشاجويي )باا معرفاي      دارندگان رتبه

  وزارت علوم و وزارت بهداشت حسب مورد(

 هااي پزشاكي،    كاارورزي، دساتياري در رشاته    هاي جام ، پيش برگزيدگان آزمون

پزشكي و داروسازي و دستياري فو  تخصصي پزشاكي )باا معرفاي وزارت     دندان

 بهداشت(

 نام  شناسايي دانشجويان ممتاز( دانشجويان ممتاز ماسسه )مطابق مفاد آيين 

        ،برگزيااادگان مرحلااا  كشاااوري دانشاااجويان نموناااه در مقااااط  كارشناساااي

 ارشد و دكتري )با معرفي وزارت علوم  يا وزارت بهداشت و توييد بنياد( كارشناسي

 ماورد تويياد بنيااد )مطاابق     هااي علماي، پژوهشاي و فنّاوراناه      برگزيدگان جشنواره

 مقررات بنياد(

 )برگزيدگان ادبي، هنري و قرآني )مطابق مقررات بنياد 

 )مخترعان برگزيده )مطابق مقررات بنياد 
 

هااي نخبگااني    انتخاب دانشجويان بر اساس مجموع امتياز حاصت از فعایيات  :يادآوري مهم

امتيااز در مياان سااير    كسب باالترين  و مشروط به( ها و نه يكي از اين فعایيت)

 .  پذيرد دورة خود صورت مي دانشجويان ه 
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)كارشناساي،   هااي تحصايلي بنيااد در هما  مقااط      جايزه مندي از دانشجويان براي بهره  .3ا2

 نياااز را در سااامان  اطالعاااتي بنياااد    ناسااي ارشااد و دكتااري( اطالعااات مورد    كارش

(soraya.bmn.ir http://)  سااا  بارگااذاري و نساابت بااه  باات   تااا پايااان تيرماااه هاار

 هاي تحصيلي اقدام كنند.  درخواست استفاده از از جايزه

بنيادهاي نخبگان اساتاني فهرسات و اطالعاات اویيا  دانشاجويان متقاضاي را در اختياار         . 4ا2

 دهند.  هاي هر استان قرار ميدانشگاه

 نيما  آزماايي اطالعاات دانشاجويان، فهرسات درياافتي را تاا       ها پس از راساتي . دانشگاه1ا2

 دهند.  به بنياد هاي نخبگان استاني متبوع خود عودت مي شهريورماه

فهرست ارزياابي شاده را در    پس از بررسي اطالعات و امتيازبندي، . بنياد نخبگان استاني6ا2

ي را باه دانشاجويان و   دهاد و بنيااد ملّاي فهرسات نهااي     اختيار بنياد ملّي نخبگان قرار مي

 كند.  ها اعالم ميدانشگاه

. مراحت قبت براي دانشجويان نوورود از ابتداي مهرماه هر سا  آغاز و تا پايان اين مااه باه   5ا2

 پايان خواهد رسيد.   

و بر اسااس   (31/3/1336تا 1/5/1331از)هاي تحصيلي براي يک سا  تحصيلي  جايزه .11ا2

ماديرگروه آموزشاي در ههاار    / و زيار نظار اساتاد راهنماا    فعایيت دانشجو در دانشاگاه  

 :شود به شرح زير اعطا مي« فرهن »و « فنّاوري»، «پژوهش»، «آموزش»ساحت 

  

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 
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 كارشناسي دانشجويان دورۀ هاي هجايز. 5ـ5جدول 

 

 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

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

 پژوهش

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

 2ا2
نام   اعتبار اجراي پايان

 كارشناسي

هاي فني و  ريا  )گروه 5،111،111

 علوم پايه(

 ها( ريا  )سايرگروه 4،111،111

 در سا  تحصيلي مشمویيت

 1ا3 فنّاوري
مندي  اعتبار توان

 كارآفريني
 در سا  تحصيلي مشمویيت ريا  4،111،111

 فرهنگ

 راتب  دانشجويي 1ا4
 ريا  )مجرد(101110111

 ريا  )متوهت( 201110111

 21به طور ماهانه، به ازاي 

 ساعت كار ماهانه 

 )به مدت نُه ماه(

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

 در سا  مشمویيت ريا  21،111،111 ازدواجهدي   3ا4

 وديع  اجارة مسكن 4ا4
 ريا  )تهران( 211،111،111

 ريا  )ساير شهرها( 111،111،111

مندي در سا  تحصيلي  بهره

حساب  مشمویيت و تصفيه

 آموختگي در زمان دانش

 1ا4
ها و سفرهاي  اعتبار برنامه

 گري گردشزيارتي و 

 ريا  )داخلي( 3،111،111

 ريا  )خارجي( 11،111،111
 در سا  مشمویيت
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 ارشد هاي دانشجويان دورۀكارشناسي جايزه .2ـ5جدول 
 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

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

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

 پژوهش

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

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

 نامه اعتبار اجراي پايان 3ا2

هاي  ريا  )گروه 21،111،111

 فني و علوم پايه(

 ها( )سايرگروهريا   11،111،111

 در سا  تحصيلي مشمویيت

 4ا2
اعتبار شركت در مجام  علمي 

 داخلي
 دوبار )در سا  مشمویيت( ريا  3،111،111

 1ا2
مجوّز و اعتبار شركت در 

 مجام  علمي خارجي
 بار )در سا  مشمویيت( يک ريا  21،111،111

 در سا  تحصيلي مشمویيت ريا  51،111،111 اعتبار هست  پژوهشي 6ا2

 در سا  تحصيلي مشمویيت ريا  11،111،111 اعتبار استفاده از شبك  آزمايشگاهي 2-5

 فنّاوري

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

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

 در سا  مشمویيت ريا  51،111،111 هست  فنّاوري وكارآفريني اعتبار 3ا3

 فرهنگ

 راتب  دانشجويي 1ا4
 ريا  )مجرد( 101110111

 ريا  )متوهت( 101110111

ساعت  11به طور ماهانه، به ازاي 

 كار ماهانه )به مدت نُه ماه(

 بيم  اشتغا  4-2
بر اساس حقو  پاي  سازمان 

 تومين اجتماعي

برخورداري از اعتبار در مدت 

 ياري ياري/ فن ياري/ پژوهش آموزش

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

 در سا  مشمویيت ريا  21،111،111 هدي  ازدواج 4-4

 وديع  اجارة مسكن 4-1
 ريا  )تهران( 211،111،111

 ريا  )ساير شهرها( 111،111،111

در سا  مشمویيت و  مندي بهره

 آموختگي حساب در زمان دانش تصفيه

4-6 
ها و سفرهاي زيارتي و  برنامه

 گري گردش

 ريا  )داخلي( 3،111،111

 ريا  )خارجي( 11،111،111
 در سا  مشمویيت

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 
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د ربرتاهي   راجا((  هب دانشجويان صاحب استعدا

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

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

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

 پژوهش

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

 تحصيلي مشمویيتدر سا   ريا  5،111،111 اعتبار ارتباطات علمي 2ا2

 اعتبار اجراي رسای  دكتري 3ا2
 هاي فني و علوم پايه( )گروهريا   31،111،111

 ها( ريا  )سايرگروه 11،111،111
 در سا  تحصيلي مشمویيت

 دوبار )در سا  مشمویيت( ريا  3،111،111 اعتبار شركت در مجام  علمي داخلي 4ا2

 1ا2
مجوّز و اعتبار شركت در مجام  

 خارجي علمي
 بار )در سا  مشمویيت( يک ريا  21،111،111

 6ا2
اعتبار اعزام به فرصت مطایعاتي 

 داخلي
 ريا  )مجرد( 12،111،111
 ريا  )متوهت( 16،111،111

 به طور ماهانه )در سا  مشمویيت(

 5ا2
مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت 

 مطایعاتي خارجي
 دالر )مجرد( 1111معاد  ريایي 

 دالر )متوهت( 1411ريایي معاد  
 به طور ماهانه )در سا  مشمویيت(

 در سا  تحصيلي مشمویيت ريا  111،111،111 اعتبار هست  پژوهشي 6ا2

 در سا  تحصيلي مشمویيت ريا  11،111،111 اعتبار استفاده از شبك  آزمايشگاهي 2-3

 فنّاوري

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

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

 در سا  تحصيلي مشمویيت ريا  111،111،111 اعتبار هست  فنّاوري وكارآفريني 3ا3

 فرهنگ

 راتب  دانشجويي 1ا4
 ريا  )مجرد(  6110111
 ريا  )متوهت( 102110111

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

 بيم  اشتغا  2ا4
بر اساس حقو  پاي  سازمان تومين 

 اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار 
ياري/  ياري/ پژوهش آموزش

 ياري/ فرصت مطایعاتي فن

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

 در سا  مشمویيت ريا  21،111،111 هدي  ازدواج 4ا4

 وديع  اجارة مسكن 1ا4
 ريا  )تهران( 211،111،111

 ريا  )ساير شهرها( 111،111،111
مندي در سا  مشمویيت و تصفيه  بهره

 آموختگي حساب در زمان دانش

4-6 
ها و سفرهاي زيارتي  برنامه

 گري وگردش
 ريا  )داخلي( 3،111،111
 ريا  )خارجي( 11،111،111

 در سا  مشمویيت
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 ها . نكاتي دربارۀ جايزه9

 هاي اعطايي بنياد به شرح زير است: ترين نكات جايزه مه 

شاامت كاارمزد دساتياري آموزشاي دانشاجو زيرنظار يكاي از        « يااري  آماوزش ». اعتبار 1ا3

موردتويياد بنيااد   يااري    علمي ماسس  متبوع و بر اساس قرارداد آماوزش  اعضاي هيئت

 شود. سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني 
 

هااي آموزشاي    ها وكارگاه براي شركت دانشجو در دوره« مندي آموزشي توان»اعتبار  . 2ا3

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

 شود. مي
 

وهشاي  دانشاجو زيرنظار يكاي از     شاامت كاارمزد دساتياري پژ   « يااري  پاژوهش ». اعتبار 3ا3

يااري  موردتويياد بنيااد     علمي ماسس  متبوع و بر اساس قرارداد پاژوهش  اعضاي هيئت

 شود. سا  تحصيلي اعطا مي در هر ني 
 

شابك   »مندي دانشجو از امكانات  به منظور بهره« اعتبار استفاده از شبك  آزمايشگاهي ». 3-4

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

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

هزينا  اشاتران نشاريات علماي داخلاي و       كماک »شاامت:  « ارتباطاات علماي  ».  اعتبار 1ا3

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

است كه بر اساس مادارن مببتا  ماایي هار ياک      « هاي علمي تسهيالت خريدكتاب»

 قابت تصفيه است.  
 

ناماه / رساای     ، منوط به تصويب طرح پيشانهادي پاياان  «نامه/ رسایه اجراي پايان».  اعتبار 6ا3

كاااه باااه دانشاااجويان  دانشاااجو در دانشاااگاه/ پژوهشاااگاه محااات تحصااايت اسااات 

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



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

ن دورة دكتاري  كارشناسي وكارشناسي ارشاد در دو قساط و باه دانشاجويا     هاي دوره

 شود. تخصصي در سه قسط پرداخت مي
 

هاا   باه منظاور شاركت دانشاجو در كنفارانس     « شركت در مجام  علمي داخلي». اعتبار 5ا3

هاي علمي درون كشور و باا هادف تساهيت ارتباطاات      )همراه با ارائ  مقایه( و كارگاه

رائا  گاواهي   شودكه براي هر دانشجو دوبار در ساا  و باا ا   پژوهشي دانشجو اعطا مي

 نويسي در مجم  و نيز اسناد مببت  مایي قابت پرداخت است. نام
 

بااه منظااور شااركت دانشااجو « مجااوّز و اعتبااار شااركت در مجااام  علمااي خااارجي.  »6ااا3

هاي علماي خاارج ازكشاور )هماراه باا ارائا  مقایاه( و باا هادف تساهيت            دركنفرانس

سااس تويياد اساتاد راهنماا،     بار در ساا  و بار ا   كه يک ارتباطات پژوهشي دانشجوست

نويسااي در مجماا  قاباات پرداخاات اساات. مجااوّز مااذكور عااالوه باار  اسااناد مببتاا  نااام

 هااي علماي خاارج از    هاا و دوره  هاي علمي، به منظاور شاركت دركارگااه    كنفرانس

 گردد. نام  مجم  و توييد ماسس  متبوع نيز صادر مي كشور با دعوت
 

به منظور ايجاد ارتبااط باا نهادهااي علماي و     « اتي داخليمطایع  اعزام به فرصت».  اعتبار 3ا3

كه پس از تصويب استفاده از فرصت مطایعاتي در ماسسا  متباوع    كشور است فنّاوران 

و پذيرش از نهاد مقصد، باه طاور ماهاناه و حاداكبر باه مادّت ناه مااه باه دانشاجوي           

مجااز نيسات    مندي از اين اعتبار، دانشاجو  شود. در صورت بهره مشمو  پرداخت مي

، «ياااري آمااوزش»، «راتباا  دانشااجويي »در طااو  فرصاات مطایعاااتي از اعتبااارات    

 كند. استفاده« ياري فن»و « ياري پژوهش»
 

باه منظاور ايجااد ارتبااط باا      « مجوّز و اعتباار اعازام باه فرصات مطایعااتي خاارجي      » . 11ا3

نهادهاااي علمااي و فنّاوراناا  خااارج ازكشااور اساات كااه پااس از تصااويب فرصاات  

مطایعاتي در ماسس  متبوع و پذيرش از نهاد مقصاد، باه طاور ماهاناه و حاداكبر باه       
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شاود. اویويات نهااد مقصاد باا       مدّت شش ماه به دانشجوي مشامو  پرداخات ماي   

هاي جهاني و اویويات موضاوع    بندي در رتبه 211هاي معتبر با رتب  كمتر از  ماسسه

داركشااور )باار اساااس توييااد سااتادهاي  هاااي اویوياات فرصاات مطایعاااتي، موضااوع

راهبردي توسع  فنّاوري معاونات علماي و فنّااوري رياسات جمهاوري( اسات. در       

مندي دانشجو از اين اعتباار، دانشاجو مجااز نيسات در مادت فرصات        صورت بهره

و « ياااري پااژوهش»، «ياااري آمااوزش»، «راتباا  دانشااجويي»مطایعاااتي از اعتبااارات 

 كند. استفاده« ياري فن»
 

مطابق مقاررات  « گروه پژوهشي دانشجويي»به منظور تشكيت « هست  پژوهشي»اعتبار  . 11ا3

  ك  يكاي از اعضااي گاروه، دانشاجوي مشامو  ايان       ماسسه به گروهي كه دست

يابد. اين اعتبار پس از تويياد مادارن مرباوط باه هساته در       تعلق مينامه باشد،  آيين

 شود. بنياد، در سه قسط پرداخت مي
 

شامت كارمزد دستياري فنّاوري دانشجو در شركت زايشاي يكاي از   « ياري فن».  اعتبار 12ا3

يااري  موردتويياد بنيااد در     علمي ماسس  متبوع و بر اساس قرارداد فان  اعضاي هيئت

 شود.   تحصيلي اعطا ميسا هر ني 
 

هاااي آموزشااي  بااراي شااركت دانشااجو در دوره، «كااارآفريني مناادي تااوان»اعتبااار   .13ااا3

ساازي، حقاو  مایكيات فكاري و مشاابه آن و باا        وكاار، تجااري   كسب  اندازي راه

 شود. هاي وي در زمين  نوآوري وكارآفريني اعطا مي هدف ارتقاي توانايي
 

به منظور ايجاد شركتي نوپاا )شاركت زايشاي از    « ي و كارآفرينيهست  فنّاور»اعتبار  . 14ا3

مااديرة آن دانشااجوي مشاامو   كااه يكااي از اعضاااي هيئاات ماسساا  متبااوع( اساات

نامه باشد. اين اعتبار پس از تويياد مادارن مرباوط باه هساته در بنيااد، در ساه         آيين

 شود. قسط پرداخت مي
 

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



تحصيلي  راهنماي اعطاي جازيه 14 
د ربرتاهي   راجا((  هب دانشجويان صاحب استعدا

كه در قبا  كار دانشجويي )ماهاناه   است هزين  معيشتي كمک شامت« راتب  دانشجويي. »11ا3

باراي دانشاجويان دورة     سااعت  11باراي دانشاجويان دورة كارشناساي ،      ساعت 21

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

يابد. هنانچه دانشجو مشمو  اعتباار   سا ( به وي تعلق مي متبوع به مدت نُه ماه )دو ني 

« فرصات مطایعااتي داخلاي/ خاارجي    »يا « ياري فن»، «ياري پژوهش»، «ياري آموزش»

 يابد. باشد، اين راتبه به او تعلق نمي
 

شاود و مناوط    با هدف ترغيب سنت حسن  تشكيت خانواده اعطاا ماي  « هدي  ازدواج.  »16ا3

بااه ازدواج در سااا  مشاامویيت دانشجوساات. هنانچااه دانشااجو و همساارش هاار دو 

 يابد. ة تحصيلي باشند، به هر يک جايزة ازدواج تعلق ميمشمو  جايز

هااي رفااه    ایحسانه از طرياق صاندو     باه صاورت وام قار    « وديع  اجاارة مساكن  . »15ا3

دانشجويي يا ساير نهادهاي مایي مورد توييد بنياد ملّي و صرفا  به دانشاجويان متوهات   

 .شود و منوط به ارائ  مدارن مربوط به اجارة مسكن، اعطا مي
 

« يااري  فان »و « يااري  پاژوهش »، « ياري آموزش»دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار  . 16ا3

نياز  « هست  فنّاوري و كاارآفريني »و « هست  پژوهشي»فقط از يكي و از بين دو اعتبار 

 مند شود. فقط از يكي بهره
 

« يااري  فن» ،«ياري پژوهش»، « ياري آموزش»مندي دانشجو از اعتبار  در صورت بهره  .13ا3

، بيما  اشاتغا  )بازنشساتگي( نياز در مادّت      «فرصت مطایعاتي داخلي يا خارجي»يا 

شرط اساتفاده از ايان بيماه آن     يابد. ها به او تعلق مي مندي دانشجو از اين جايزه بهره

داراي بيم  ديگاري نباشاد كاه از فرايناد مزدبگياري ناشاي شاده        است كه دانشجو 

درصد آن از محات جاايزة    52  از سوي بنياد ملّي و درصد حق بيم  اشتغا 53باشد.

 شود.  اعطايي به دانشجو پرداخت مي
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كاه   هااي درمااني،   كه براي جبران بخشي از هزيناه  اي است شامت بيمه« بيم  تكميلي» . 21ا3

ساا    مدت ياک گيرد. اين بيمه به  گر  پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي در تعهد بيمه

يابد و باراي اساتفاده از آن    )از زمان مشمویيت دانشجو( به مشموالن جايزه تعلق مي

درصاد مبلاح حاق بيما       51هااي پاياه باشاد.     دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيماه 

درصاد آن از محات جاايزة اعطاايي باه دانشاجو        31تكميلي از ساوي بنيااد ملّاي و    

 شود. پرداخت مي
 

فر  بنياد، صحت مدارن درياافتي از دانشاجويان اسات و هنانچاه در هار       يادآوري مهم:

مرحله از بررسي مشخص شود دانشجو اطالعاتي خاالف واقا  را در ساامانه    

فقط از ايان جاايزه بلكاه از تماامي تساهيالت بنيااد        بارگذاري كرده است، نه

ربط اعالم و به یحاا    هاي ذي شود و عدم صداقت وي به دستگاه محروم مي

 شود. حقوقي موضوع پيگيري مي
 

توانياد باه وبگااه     هااي تحصايلي ماي    بارة مفاد مقررات جايزه براي دريافت اطالعات بيشتر در

 .مراجعه فرماييد http://bmn.irبنياد ملّي نخبگان به نشاني 

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



تحصيلي  راهنماي اعطاي جازيه 16 
د ربرتاهي   راجا((  هب دانشجويان صاحب استعدا
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 سوم فصل

 گانپرسش



تحصيلي  راهنماي اعطاي جازيه 16 
د ربرتاهي   راجا((  هب دانشجويان صاحب استعدا
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 مقدمه. 1

كاار   سازي ، برطرف كردن ابهامات احتمایي و كمک به فه  بيشتر مفاهي  به شفافبه منظور 

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

  در اين فصت ارائه شده است.
 

 ؟كيست نخبه .5

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

هااي   هاي اسالمي كه الزم اسات ويژگاي   فرهن  و مديريت كشور در هارهوب ارزش

 زير را داشته باشد:

 مندي از هوش، خالقيت و انگيزة ذاتي ایف. بهره

 اي خاص در حوزه خبرگي و تخصص واجد ب.

باديت در اجتمااع تخصصاي خاود و در هاارهوب       باديت يااك    ج. داراي ا رگذاري باي 

 تمان نظام اسالميگف
 

 ؟صاحب استعداد برتر )مستعد برتر(كيست .2

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

هدايت و تواناسازي براي كسب خبرگي و نهايتا  ا رگذاري بر محيط است. دانشاجويان  

 توانند در گروه مستعدان برتر قرار گيرند. مطلقا  مي
 

 كرد؟ را اطالق« نخبه»لفظ  يانتوان به دانشجو مي آيا .9

تا نخباه شادن راهاي طاوالني      يانكه دانشجو با توجه به تعريف فو ، مشخص استخير! 

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

 

 

 

گان  رپسش



تحصيلي  راهنماي اعطاي جازيه 21 
د ربرتاهي   راجا((  هب دانشجويان صاحب استعدا

 هاي تحصيلي چيست؟ نامة اعطاي جايزههدف آيين .4

هااي  هاا را در حاوزه  كاه دانشاجويان برتار دانشاگاه    نامه باه دنباا  آن هساتي     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 .1

 هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر طريق رصد رفتار و فعایيت مشموالن ازشناسايي ایف. 

باه جااي رويكارد صارفا      دانشجويان در محيط دانشاگاه  سازي نارويكرد توا ب. توكيد بر

 حمايت مادّي
 هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه توجه به مجموع  فعایيتج. 

رشاد  مساتعد در مساير    هادايت و حمايات از هار دانشاجوي     ،توجه به تنوع استعدادهاد. 
 هاي مختص خودش استعدادها و توانمندي

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

 و زير نظر استاد راهنما

 دانشجويي در كنار تک تک دانشجويانهاي نخبگاني  توجه به گروهو. 

 كار و تالش به جاي ايجاد توق  از طريق ترويج فرهن  در دانشجو ايجاد تعهدز. 
 

 هايي است؟هاي نخبگاني چه فعاليتمنظور از فعاليت .9

كشااور در  فعااایيتي آگاهانااه، خالقانااه و نوآورانااه بااا ا رگااذاري محسااوس باار پيشاارفت  

هاي مختلف از قبيت: علا ، فّنااوري، هنار، ادب، فرهنا  و ماديريت باا توكياد بار          حوزه
 مسائت و مشكالت كشور.شناخت 

 

 هاي تحصيلي چيست؟مندي از جايزهشرايط الزم براي بهره .1

هاااي زياار اساات؛ یاايكن دانشااجو بايااد عااالوه باار   شاارط الزم، احااراز يكااي از ويژگااي
هااي   هاي ذيت، در قياس با ساير دانشجويان متقاضي، بيشترين امتيااز را از فعایيات   ويژگي
 باشد:  كرده كسب نخبگاني
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هااي   كسب مدا  كه موفق به كشوري و جهاني آموزي ایف. برگزيدگان ایمپيادهاي دانش
 اند.   طال، نقره و برنز از اين مسابقات شده

كشااور )وزارت علااوم،  هاااي هاااي سراسااري ورود بااه ماسسااه برگزياادگان آزمااون ب. 
ناپيوساته  كارشناسي ارشاد  آزاد اسالمي( در مقاط  كارشناسي،بهداشت و دانشگاه 

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

 كنندگان در آزمون؛ كت شركت

ج. افاارادي كااه در ایمپيادهاااي ملّااي دانشااجويي)ایمپيادهاي مااورد توييااد وزارت علااوم،  

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

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

پزشاكي و داروساازي و دساتياري فاو  تخصصاي پزشاكي موفاق باه كساب           دندان
 اند. هاي او  تا سوم شده رتبه

 ها ها . دانشجويان ممتاز ماسسه

ارشاد   اساي  و. برگزيدگان مرحل  كشوري دانشجويان نمونه در مقاط  كارشناسي،كارشن
 با معرفي وزارت علوم يا وزارت بهداشت    و دكتري

 هاي علمي، پژوهشي و فنّاوران  مورد توييد بنياد ز. برگزيدگان جشنواره
ح. مستعدان برتر هنري،  ادبي و قرآني مطابق مقررات بنياد  مشروط بر ادامه تحصايت در  

 هاي مرتبط؛ رشته

 بنيادي. مخترعان برگزيده بر اساس مقررات 
 

 مند شوند؟هاي تحصيلي بهرهتوانند از جايزهچه كساني بدون ارزيابي مي .8

 برگزيادگي،  از پاس  دانشاگاه  در تحصيت سا  اویين در زير بندهاي موضوع دانشجويان

 الزم بعاد  هااي  سا  براي ویي شوند؛ مي تحصيلي هاي جايزه مشمو  امتياز، محاسب  بدون

 :قرارگيرند ارزيابي فرايند در است

گان  رپسش



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

 آموزي؛ دانش ملّي ایمپيادهاي در برنزكشوري يا نقره ، طال مدا  داراي برگزيدگان. ایف

 )در سا  برگزيده شدن( دانشجويي ملّي ایمپيادهاي در سوم تا او  رتب  داراي برگزيدگان. ب

 ؛(شدن برگزيده سا  در)كشوري دانشجويان نمونج. 

 گااروه در دانشااگاه بااه ورود سراسااري آزمااون در 111 تااا 1 رتباا  داراي برگزياادگان. د

 ؛(كارشناسي دورة در) فني و رياضي

 گاروه  در دانشاگاه  باه  ورود سراساري  آزماون  در 111 تاا  1 رتب  داراي برگزيدگان. ها 

 ؛(كارشناسي دورة در) تجربي علوم

 علاوم  گروه در دانشگاه به ورود سراسري آزمون در 111 تا 1 رتب  داراي برگزيدگان. و

 ؛(كارشناسي دورة در) انساني

 هنار  گاروه  در دانشاگاه  باه  ورود سراساري  آزمون در 41 تا 1 رتب  داراي برگزيدگان. ز

 ؛(كارشناسي دورة در)

 گااروه در دانشااگاه بااه ورود سراسااري آزمااون در 21 تااا 1 رتباا  داراي برگزياادگان. ح

 ؛(كارشناسي دورة در)هاي خارجي زبان
 

يك از معيارهاي مورد تأييد دانشـگاه را نداشـته    چنانچه دانشجو عضو بنياد باشد و هيچ .6

 باشد مشمول جوايز تحصيلي قرار خواهدگرفت؟

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

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

بنابراين اصایتا  هيچ دانشجويي عضو بنياد نيسات و دانشاجويان بار اسااس     . كند فعایيت مي

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

 آزمايي اطالعات را دارد و انتخاب دانشجويان بر عهدة بنياد است.   دانشگاه وظيف  راستي
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 شوند؟ براساس چه معياري انتخاب مي دانشگاهدانشجويان ممتاز  .51

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

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

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

 برتر وارد شوند.  
 

 است؟ چگونههاي تحصيلي مندي از جايزهنحوۀ ارزيابي،گزينش و بهره .55

 شود:فرايند شناسايي مشموالن جوايز تحصيلي به شرح زير انجام مي

هااااي تحصااايلي بنيااااد در همااا   جاااايزه منااادي از دانشاااجويان باااراي بهاااره .ایاااف

دكتااري( اطالعااات مااورد نياااز را در مقاط )كارشناسااي، كارشناسااي ارشااد و 

تااا پايااان تيرماااه هاار سااا    (//:soraya.bmn.ir http) سااامان  اطالعاااتي بنياااد

هااي تحصايلي اقادام    بارگذاري و نسبت به  بت درخواست استفاده از از جايزه

 كنند.  

بنيادهاي نخبگان استاني فهرست و اطالعات اویي  دانشجويان متقاضي را در اختياار   .ب

 دهند.  هاي هر استان قرار ميدانشگاه

 نيما  آزمايي اطالعات دانشجويان، فهرسات درياافتي را تاا    ها پس از راستيدانشگاه. ج

 دهند.  مردادماه به بنياد هاي نخبگان استاني متبوع خود عودت مي

ختياار بنيااد ملّاي نخبگاان قارار      ياد نخبگان اساتاني فهرسات ارزياابي شاده را در ا    بن  .د

دهد و بنياد ملّي فهرسات نهاايي را همزماان باا آغااز ساا  تحصايلي جدياد باه           مي

 كند.  ها اعالم ميدانشجويان و دانشگاه

ايان   مراحت قبت براي دانشجويان نوورود از ابتداي مهرماه هر سا  آغاز و تاا پاياان   . ها 

 ماه به پايان مي رسد.   

 

گان  رپسش



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

 اعطاي جوايز به دانشجويان و دريافت مدارك از آنان چگونه است؟ .52

الزم است دانشجويي كه به عنوان مشامو  جاوايز انتخااب شاده مادارن و مساتندات       

هاي نخبگاني خود را در محدودة زماني اعالم شده، از طرياق حسااب كااربري     فعایيت

كرده است، بارگذاري كند تا پاس از بررساي در بنيااد، اعتباار     كه در سامان   ريا ايجاد 

 .  مربوط به تسهيالت در اختيار وي قرار گيرد
 

 خـود  درخواسـت  خصـو   در يريگميتصم نديفرا از تواننديم چگونه انيدانشجو .59

 كنند؟ دايپ اطالع

 .يليتحص زيجوا ياطالعات  سامان به مراجعه با
 

 شود؟يم داده اطالع انيمتقاض به چگونه يليتحص زيجوا يهاپرونده صينقا .54

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

 شود.رساني ميموضوع نقص در مدارن اطالع
 

 را خـود  يهـا درخواست تواننديم زمان چه تا يليتحص زيجوا ۀديبرگز انيدانشجو .51

 كنند؟ ارسال زيجوا از يمندبهره يبرا

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

 دانشجويان مقاط  جديد تا پانزده  مهرماه است.  
 
 يابد؟ هايي به دانشجويان تعلق مي چه جايزه .59

 شود: ها در ههار دست  زير به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي جايزه

هدف تسهيت مسير آموزشي و هدايت دانشجويان براي ورود باه  با  جايزۀ آموزش: الف.

 عرص  آموزش

با هدف تسهيت مسير پژوهشي و هدايت دانشاجويان باراي ورود باه     جايزۀ پژوهش: ب.

 عرص  پژوهش
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با هدف تسهيت مسير فنّاورانه و نوآورانه و هادايت دانشاجويان باراي     جايزۀ فنّاوري: ج.

 عرص كارآفرينيورود به 

تقويت هويت ملّاي و رفا      با هدف ارتقاي فرهن  اسالمي ا ايراني، : د. جايزۀ فرهنگ 

 نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان

هاااي كارشناسااي، شااايان ذكاار اساات ههااار جااايزة باااال در سااه سااطح متناااظر بااا دوره 

 شود.كارشناسي ارشد و دكتري  به دانشجويان مشمو   اين مقاط  اعطا مي
 

 شوند؟ مند مي اي از جوايزكدام سطح بهره دانشجويان دورۀ دكتري حرفه .51

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

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

 شوند. كارشناسي ارشد محسوب مي
 

 گيرد؟زۀ زماني به دانشجويان تعلق ميها در چه باجايزه .58

ساا  تحصايلي )از او    شاوند باه مادت ياک     كه از سوي بنياد انتخااب ماي   دانشجوياني

شاوند و باراي   مناد ماي  هااي بنيااد بهاره    مهرماه امسا  تا پايان خرداد سا  بعد( از جاايزه 

در فراينااد ارزيااابي و رقاباات بااا ساااير دانشااجويان   دوبااارههاااي بعااد الزم اساات  سااا 

 قرارگيرند.
 

كـرده باشـد امكـان     ها استفادهچنانچه دانشجو در يك مقطع از تحصيل از اين جايزه .56

 استفاده مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟

هادر مقاط  تحصيلي مختلاف وجاود نادارد و     بله! محدوديتي براي استفاده از اين جايزه

هااي نخبگااني را در    چه دانشجو بتواند در هر سا  تحصيلي بيشترين امتياز از فعایيتهنان

مناد  ها بهاره تواند از اين جايزهشود و مي قياس با ساير متقاضيان كسب كند، انتخاب مي

 شود.  
 

گان  رپسش



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

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

باشد اين جايزه با هدف تسهيت مساير    هاي آموزشي موفق هنانچه دانشجويي در فعایيت

گيارد و شاامت    آموزشي و توانمند سازي دانشاجو در زمينا  آماوزش باه آن تعلاق ماي      

 تسهيالت زير است:  
 

 الف. اعتبار توانمندسازي آموزشي

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

 شود.   خارجي، رايانه و ... و ارائه مدارن مببت  مایي، به دانشجو پرداخت مي
 

 ياري ب. اعتبار آموزش

كاه باه دانشاجويان مقطا  كارشناساي ارشاد و        اعتبار دستيار آموزشي اساتاد اسات  

دكتري تخصصي پس از پذيرش از سوي يكي از اعضاي هيئت علماي دانشاگاه و   

صاورت ماهاناه در هار     كناد باه   دانشگاه با دانشجو منعقد ماي براساس قراردادي كه 

 شود. سا  تحصيلي پرداخت مي ني 
 

 شوند؟ مند مي دانشجويان چگونه از اعتبار توانمندي آموزشي بهره .25

هااي   هاا وكاالس   در كارگااه دانشجو الزم است مدارن مببت  ماایي مبناي بار شاركت     

نظير زبان خارجي، رايانه و ... را در سامان   ريا بارگذاري كند. پاس از   آموزشي مرتبط

توييد مدارن از سوي دانشاگاه و تويياد بنيااد اساتان متباوع، مبلاح ماذكور باه دانشاجو          

 شود. پرداخت مي
 

  هـا شـركت   هاي آموزشي و كارگـاه  باتوجه به اينكه دانشجويان در تابستان در كالس .22

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

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار آموزشي يكي از اعضاي هيئت علماي دانشاگاه   

قارارداد باين   )صورت پس از بارگاذاري مادارن مببتاه     محت تحصيت خود باشد، در اين

مبني بر پذيرش دانشجو از سوي اعضاي هيئت علمي دانشاگاه متباوع   ( دانشگاه و دانشجو

ساامان   رياا و تويياد دانشاگاه، مبلاح ماذكور باه دانشاجو         عنوان دساتيار آموزشاي در    به

 .شود پرداخت مي
 

التدريس در دانشگاه ديگـري تـدريس كنـد، آيـا ايـن       صورت حق اگر دانشجويي به .24

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

تحصايت خاود و   دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محات  ! خير

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

 .دستيار آموزشي فعایيت كند
 

 توان دستيار آموزشي دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟ آيا مي .21

دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشاگاه محات تحصايت خاود،      !خير

كند باه عناوان دساتيار     منعقد مي ويگاه براساس قراردادي كه دانشگاه با در همان دانش

 .آموزشي فعایيت كند
 

غيـر از   دانشگاهيتوان از عضو هيئت علمي ياري ميآيا براي دريافت اعتبار آموزش .29

 گرفت؟ محل تحصيل، پذيرش

اساتاد  خير!  بايد حتما  از يكي از اعضااي دانشاگاه محات تحصايت دانشاجو، باه عناوان        

   قرارداد را توييدكند.

 

 گيرد؟ جايزۀ پژوهش چه نوع تسهيالتي را در بر مي .21

هادف تساهيت مساير    هاي پژوهشي موفق باشد، اين جايزه باا   هنانچه دانشجو در فعایيت

 سازي آنان در زمين  پژوهش، شامت تسهيالت زير است:پژوهشي و توانمند

گان  رپسش
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 اعتبار ارتباطات علمي الف.

هزين  عضويت  اشتران نشريات علمي داخلي و خارجي،كمکهزين   كمک شامت

هاااي تخصصااي علمااي و  تسااهيالت  هاااي علمااي، عضااويت در پايگاااهدر انجماان

 خريدكتاب.
 

 نامه يا رسالهب. اعتبار اجراي پايان

ناماه/   ها ، مواد مصرفي و .... در راساتاي انجاام پاياان   به منظور تهيه ملزومات، دستگاه
ناماه/ رساایه، اعتبااري را در اختياار      از تصويب طرح پيشنهادي پاياان رسایه، بنياد پس 

 دهد.دانشجويان مشمو  قرار مي
 

 ج. اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

باه منظاور شاركت دانشاجويان كارشناساي      « شركت در مجام  علمي داخلاي »اعتبار 
علمي درون كشاور  هاي  ها )همراه با ارائ  مقایه( وكارگاه ارشد و دكتري دركنفرانس

كه براي هر دانشجو دوباار در   شود و با هدف تسهيت ارتباطات پژوهشي آنان اعطا مي
 نويسي در مجم  و نيز اسناد مببت  مایي قابت پرداخت است. سا  و با ارائ  گواهي نام

 

 د. مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

ه منظااور شااركت دانشااجويان باا« مجااوّز و اعتبااار شااركت در مجااام  علمااي خااارجي»

هااي علماي خاارج ازكشاور )هماراه باا ارائا          كارشناسي ارشد و دكتري دركنفارانس 

باار در ساا  و بار اسااس      كه يک مقایه( و با هدف تسهيت ارتباطات پژوهشي آنان است

نويسي در مجم  و تويياد اساتاد راهنماا قابات اعطاا اسات. مجاوّز ماذكور          اسناد مببت  نام

هااي علماي    هاا و دوره  هااي علماي، باه منظاور شاركت در كارگااه       رانسعالوه بر كنف

 شود. نام  مجم  و توييد ماسس  متبوع نيز صادر مي خارج ازكشور با دعوت
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 ياريهـ . اعتبار پژوهش

اعتبار دستيار پژوهشي استاد است و هنانچاه دانشاجويي مقطا  كارشناساي ارشاد ياا       

هاي پژوهشي مصوّب اعضاي هيئت علماي دانشاگاه متباوع     دكتري در يكي از طرح

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

 شود.   ي پرداخت ميسا  تحصيلي به و صورت ماهانه در طو  هر ني  به
 

 و. اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي

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

كه پس از تصاويب اساتفاده از فرصات مطایعااتي     شود شور به آنان اعطا ميفنّاوران  ك

اكبر باه مادّت   در دانشگاه محت تحصيت و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حد

 شود.   ماه به دانشجوي مشمو  پرداخت مي نُه
 

 ز. اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

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

شود كه پس از تصويب فرصت مطایعااتي در   فنّاوران  خارج ازكشور به آنان اعطا مي

پذيرش از نهاد مقصاد، باه طاور ماهاناه و حاداكبر باه        دانشگاه محت تحصيت متبوع و

شاود. اویويات نهااد مقصاد باا       مدّت شش مااه باه دانشاجوي مشامو  پرداخات ماي      

هااي جهااني و اویويات موضاوع      بنادي  در رتبه 211هاي معتبر با رتب  كمتر از  ماسسه

داركشور )بر اساس توييد ساتادهاي راهباردي    هاي اویويت فرصت مطایعاتي، موضوع

  توسع  فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري( است.
 

 ح. اعتبار هستة پژوهشي

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

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

 يابد. علق مينامه باشد، ت آيين  ارشد يا دكتري مشمو  اين
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 آزمايشگاهي شبكة از استفاده اعتبار. ط

اين اعتبار به منظور تسهيت و تسري  دسترسي به امكاناات مراكاز آزمايشاگاهي معتبار     
 يابد.كشور به مشموالن جوايز تحصيلي در مقاط  تحصيالت تكميلي، تعلق مي

 

هـاي  كـدام نظـام   براي فرصت مطالعـاتي،  مؤسسه مقصد 211براي اطالع از رتبة زير  .28
 بندي مورد نظر بنياد است؟رتبه

 (Times) تاايمز ، (Shanghai) بندي: شاانگهاي  رتب  ماسس  مقصد در سه نظام رتبه

 شود.بررسي مي (QS) و كيو.اس.
 

آيا مشموالن جـوايز   ،مقرراتي براي تشكيل هستة پژوهش نداشته باشد دانشگاهچنانچه  .26

 مند شوند؟بهرهتوانند از اين جايزه تحصيلي مي

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

 هاي پژوهشي داشته باشد.تشكيت و فعایيت هسته
 

همكاري داشـته باشـد و    دانشگاههاي پژوهشي خارج از تواند در هستهآيا دانشجو مي .91

 مند شود؟از اين جايزه بهره

كه دانشجو در آن مشغو  باه   دانشگاهيخير! هست  پژوهشي ایزاما  بايد براساس مقررات 

 تشكيت شده باشد. ،تحصيت است
 

تواننـد از اعتبـار اسـتفاده از شـبكة آزمايشـگاهي      مشمول جوايز تحصيلي چگونه مـي  .95
 مند شوند؟ بهره

 يهاا يفنّااور  يشاگاه يآزما شابك   وبگااه  به ، دانشجو بايدزهيجا نيا از يمندبهره يبرا

 عضاو  يشاگاه يآزما مراكاز  انيا م از و مراجعاه  (www.labsnet.ir ينشاان  به) يراهبرد

 .كندمراجعه آنها به زهيجا نيا از يمندبهره يبرا و انتخاب را مرتبط محت ،شبكه
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 شود؟ اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي چگونه پرداخت مي .92

خاادمات مراكااز آزمايشااگاهي عضااو شاابكه تااا سااقف اعتباااري توانااد از  دانشااجو مااي

شاده را باراي    كرد خادمات دريافات   مند شود و اين شبكه گزارش هزينه شده بهره تعيين
 حساب به بنياد ملّي اعالم كنند. تصفيه

 

 مند شوند؟ توانند از اعتبار ارتباطات علمي بهره دانشجويان چگونه مي .99

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. پس از توييد مادارن از ساوي دانشاگاه و     را در سامان   ريا بارگذاري مي«  علمي

 شود.   اب دانشجو واريز ميتوييد بنياد استان مربوطه، مبلح مذكور به حس
 

 شود؟ كارشناسي/كارشناسي ارشد در چند مرحله پرداخت مي نامة اعتبار اجراي پايان .94

ناماه و   مرحل  او  پس از اخذ درس پاياان  :شود اين اعتبار در دو مرحله به دانشجو اعطا مي
بارگذاري مدرن تصويب موضوع پژوهش در سامان   ريا و مرحل  دوم پس از  بت نمرة 

 شود.  درس و بارگذاري مدرن آن در سامان   ريا به دانشجو اعطا مي
 

 شود؟ اعتبار اجراي رسالة دكتري در چند مرحله پرداخت مي .91

مرحل  او  پس از اخذ درس رساایه و   :شود نشجو اعطا مياين اعتبار در سه مرحله به دا

بارگذاري مدرن تصويب موضوع پژوهش در سامان   ريا ، مرحل  دوم در پايان ساا   
او  اخذ رسایه و مرحلا  ساوم پاس از  بات نمارة درس و بارگاذاري مادرن آن در        

 شود.   سامان   ريا به دانشجو اعطا مي
 

 است؟ چقدركارشناسي  نامه در مقطع اعتبار اجراي پايان .99

هاااي فنااي و علااوم   نامااه در مقطاا  كارشناسااي بااراي گااروه   اعتبااار اجااراي پايااان  
ريا  است كه نيماي از آن پاس     111,111,4ها ريا  و براي ساير گروه 111,111,5پايه

نامه در سامان   رياا و   نامه و بارگذاري مدرن تصويب موضوع پايان از اخذ درس پايان
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مرحل  دوم آن پس از  بات نمارة درس و بارگاذاري مادرن آن در ساامان   رياا، باه        
 شود. دانشجو اعطا مي

 

 است؟چقدرارشد  نامه در مقطع كارشناسي اعتبار اجراي پايان .91

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

نامه در سامان   رياا و مرحلا  دوم    نامه و بارگذاري مدرن تصويب موضوع پايان درس پايان

 شود. و بارگذاري مدرن آن در سامان   ريا، به دانشجو اعطا مي پس از  بت نمرة درس
 

 است؟ چقدراعتبار اجراي رساله در مقطع دكتري  .98

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

رسایه و بارگذاري مدرن تصويب موضوع رسایه در سامان   ريا، مرحل  دوم به هماين  
 بات نمارة درس و بارگاذاري    نيز پس از ميزان در پايان سا  او  اخذ رسایه و بقي  آن 
 شود. مدرن آن در سامان   ريا، به دانشجو اعطا مي

 

نامه يا رسالة خود را در سال قبل از برگزيده شدن از سوي  اگر دانشجو موضوع پايان .96

بنياد به تصويب رسانده باشد و در سال مشموليت در حال انجام رساله خود باشد آيـا  

 شود؟   تواند از اين اعتبار بهره مند مي مي

 بله!
 

 وجود دارد؟آيا محدوديتي در استفاده از اعتبار شركت در مجامع علمي  .41

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

باار در ساا  مشامویيت باه دانشاجويان       مجام  علمي  يا كارگاه آموزشي خارجي يک

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

مناد شاود كاه در هماايش مقایاه داشاته        علمي بهرههاي  اعتبار براي شركت در همايش

 را در همايش ارائه كرده باشد. باشند و آن
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 شود؟ هزينة شركت در مجامع علمي چگونه به دانشجوي مشمول اعطا مي كمكاعتبار .45

دانشجو باياد مادارن خاود مبناي بار پاذيرش مقایاه از ساوي هماايش و شاركت در           

سامان   ريا بارگذاري كناد. پاس از تويياد مادارن از      آموزشي را در همايش و كارگاه

 شود.   اعتبار به دانشجو پرداخت مي متبوع،سوي دانشگاه و توييد بنياد استان 
 

 مند شوند؟ ياري بهره توانند از اعتبار پژوهش دانشجويان چگونه مي .42

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دساتيار يكاي از اعضااي هيئات علماي دانشاگاه محات        

قرارداد باين دانشاگاه   )صورت پس از بارگذاري مدارن مببته  تحصيت خود باشد، در اين

هااي  پژوهشاي مصاوّب دانشاگاه متباوع       مبني بر همكاري دانشجو در فعایيت( و دانشجو

 .شود  ريا، مبلح مذكور به دانشجو پرداخت مي عنوان دستيار پژوهشي در سامان  به
 

 وي چيست؟ يارِ شرايط عضو هيئت علمي براي فعاليت دانشجو به عنوان پژوهش .49

يار  وي است يا بايد يک طرح تحقيقاتي داشته باشد يا  عضو هيئت علمي كه دانشجو پژوهش

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

 شود؟  كارشناسي پرداخت نمي ياري به دانشجويان  چرا اعتبار پژوهش .44

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

 .نظر گرفته تا به آنان كمک كند تا با اين فضا آشنا شوندبراي آنان در 
 

 

 شود؟ اعتبار فرصت مطالعاتي براي چه مدت به دانشجو اعطا مي .41

فرصت مطایعاتي داخلي حداكبر به مدت  نه ماه )از زمان آغاز فرصات( و باراي    اعتبار

فرصات مطایعااتي خاارجي حاداكبر باه مادت شاش مااه)از زماان آغااز فرصات( باه             

 شود. ويان مشمو  اعطا ميدانشج
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 مورد نياز است؟ داخلي مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي چه مداركي براي بهره .49

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

پذيرش ماسس  مقصد را در سامان  اطالعاتي بنياد بارگذاري كند. دانشاگاه مادارن را   

 كند. در صورت توييد موضوع را به بنياد نخبگان استان ارسا  ميبررسي و 
 

 مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي موردنياز است؟ چه مداركي براي بهره .41

دانشجو الزم است نام  موافقات دانشاگاه متباوع و ناما  پاذيرش ماسسا  مقصاد را در        

تويياد، مراتاب را باه بنيااد     كناد. دانشاگاه در صاورت     سامان  اطالعاتي بنيااد بارگاذاري  

 كند. نخبگان استان اعالم مي
 

 دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟ خارجي مقصد فرصت مطالعاتي .48

هااي   بنادي  در رتباه  211هاي  علمي معتبار باا رتبا  كمتار از      اویويت نهاد مقصد با ماسسه

اساس توييد داركشور )بر  هاي اویويت جهاني و اویويت موضوع فرصت مطایعاتي، موضوع

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

چنانچه مؤسسة مقصد نهادي پژوهشي )نه دانشگاهي( باشد آيا امكان استفاده از جـايزۀ   .46

 فرصت مطالعاتي وجود دارد؟

)نااه دانشااگاهي( باشاادكه در   هنانچااه مقصااد دانشااجو يكااي از مراكااز پژوهشااي 
، دانشاگاه محات تحصايت   ایمللي نباشاد ، الزم اسات    بندي بينهاي مرسوم رتبه نظام

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

 . دیيت انتخاب مركز پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطایعاتي1
 هاي علميهاي برتر بودن ماسس  مقصد نسبت به ساير ماسسه. شاخص2
 ژة ماسس  مقصد امكانات و تجهيزات وي. 3
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 موضوع فرصت مطالعاتي دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟ .11

دار پژوهش و فنّاوري كشور )بر اسااس تويياد ساتادهاي راهباردي      هاي اویويت موضوع

 توسع  فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري( مقدّم هستند.  
 

 فرصت مطالعاتي چقدر است؟هزينة  مبلغ كمك .15

هزيناا  فرصاات مطایعاااتي داخاات كشااور بااراي دانشااجويان مجاارد ماهانااه   مبلااح كمااک

مااه( اسات.    رياا  )باراي نُاه    111,111,16ريا  و براي دانشجويان متوهات   111,111,12

هزين  فرصت مطایعاتي خارج از كشور براي دانشجويان مجرد ماهاناه معااد     كمک مبلح

دالر )بااراي  1411و بااراي دانشااجويان متوهاات ماهانااه معاااد  ريااایي  دالر  1111ريااایي 

 ماه( است. شش
 

 شود؟ اعتبار فرصت مطالعاتي چگونه پرداخت مي .12

هزين  سه ماه )بادون توجاه باه وضاعيت توهات دانشاجو( باه         در مرحل  او ، مبلح كمک

شاود. در صاورت ارائا      ایحسااب و پايش از آغااز فرصات پرداخات ماي       صورت علي

هزينا  متاوهلي پرداخات    ایتفااوت كماک  مبني بر همراهي همسر در سفر، مابه مداركي

ماهه از دانشجو و تويياد  هاي بعدي با دريافت گزارش سه ماهه هزين  سه  شود. كمک مي

شود. پس از اتمام زمان فرصت و با اعاالم مادت كات فرصات و      دانشگاه، پرداخت مي

 ت خواهد شد.هزينه پرداخ ماندة كمک توييد دانشگاه، باقي

 

 اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتي در سال غيرمشموليت وي باشد، چه بايد كرد؟ .19

منادي   دانشجو بايد در سایي كه مشمو  جايزه است به فرصت اعزام شود تا امكان بهاره 

 از اين جايزه را داشته باشد.

 

گان  رپسش



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

براي دانشجوياني كه از اعتبار  مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي آيا امكان بهره .14

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

 وجود دارد؟  

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

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

هـا   وجه به اينكه ممكن است دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول اين جايزهبات .11

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     هنانچه دانشجو در زمان تصاويب پروپاوزا  مشامو  جاايزه     ! بله

نامه يا رسای  خاود دفااع كناد )حتاي      مرحل  او  اعتبار را دريافت كند هرزمان كه از پايان

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

 مطالعاتي داخل، چه معيارها و شرايطي وجود دارد؟ بار فرصتبه منظور استفاده از اعت .19

هااي   مندي از اعتبار فرصت مطایعااتي داخات، هنانچاه دانشاجو مشامو  جاايزه       براي بهره

تحصيلي باشد،  بايد از يكي از نهادهاي علمي و فنّاوران  داخات  كشاور پاذيرش دريافات     

محت تحصيت با فرصت مطایعاتي دانشجو و محت گذراندن فرصات   دانشگاههنانچه . كند

تواند از اين اعتبار استفاده  مطایعاتي موافقت كند و مقصد مورد توييد بنياد باشد، دانشجو مي

هااي   هااي مارتبط باا اویويات     كند. براي استفاده از تسهيالت فرصت مطایعااتي، موضاوع  

 .ي در اویويت استي و فنّاورستادهاي راهبردي توسع  فنّاوري معاونت علم
 

 شود؟ اعتبار هستة پژوهشي به چه منظوري اعطا مي .11

مطاابق مقاررات   « گروه پژوهشاي دانشاجويي  »به منظور تشكيت « هست  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  .18

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

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

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

  ريا  است. 111,111,111باشد، تحصيلي 
 

هاي تحصيلي باشـند،   آيا اگر دو يا چند نفر از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول جايزه .16

 اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي افزايش خواهد يافت؟

شود؛ یذا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان مشامو    خير!  اين اعتبار به هسته اعطا مي

 يابد. روه، افزايش نميهاي تحصيلي عضو گ جايزه
 

چـه مـداركي را بايـد در سـامانة     ، مندي از اعتبار هسـتة پژوهشـي  دانشجو براي بهره .91

 بارگذاري كند؟ بنياداطالعاتي 

محات تحصايت را باه     دانشاگاه دانشجو بايد مقررات مرتبط باا توسايس هسات  پژوهشاي     
 همراه مستندات زير در سامان  اطالعاتي بنياد بارگذاري كند:

 نام هسته و موضوع كاري آن ایف.

 ب. اعضاي هسته و سرپرست آن
 بندي آن ج. برنام  اجرايي هسته و زمان

 دادهاي مورد انتظار از هسته د. برون
 

 شود؟حساب اعتبار هستة پژوهشي چگونه انجام ميتصفيه .95

ميليااون ريااا )پس از  31اعتباار هسااته در ساه قسااط )بااراي كارشناساي ارشااد بااه ترتياب     

 21دوم( و   ميليااون ريا )مرحلاا 21(، دانشااگاه موضااوع هسااته مطااابق مقاررات تصاويب  

ميليون رياا )پس از تصاويب    41سوم( و براي دورة دكتري به ترتيب   ميليون ريا )مرحل

گان  رپسش



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

ميلياون ريا )مرحلاه ساوم( پرداخات      31ميليون ريا )مرحلاه دوم( و   31موضوع هسته(، 

 شود. مي
 

 تا چه زماني است؟مهلت ارسال درخواست هستة پژوهشي  .92

ماسسه در دو موعد زماني يكي حداكبر تا پاياان آذرمااه و ديگاري حاداكبر تاا پاياان       

منادي دانشاجويان از ايان جاايزه را در ساامان       تواند تقاضاي بهاره اسفندماه  هر سا  مي

 بارگذاري كند. بنياداطالعاتي 
 

رشـتة پزشـكي   ... و كـارورزي  كارورزي، پـيش  هاي با توجه به اينكه دانشجويان دوره .99

توان آن را به عنوان دستيار پژوهش يا آمـوزش درنظـر    مشغول به كار هستند، آيا مي

 گرفت؟

 ياري را انجام دهند. ياري يا پژوهش هاي آموزش خير! حتما  بايد يكي از فعایيت
 

 گيرد؟ جايزۀ فنّاوري چه نوع تسهيالتي را در برمي .94

فنّاورانه و كارآفريني موفق باشاد، ايان جاايزه باا هادف      هاي  هنانچه دانشجو در فعایيت

سااازي دانشااجويان بااراي ورود بااه عرصاا    تسااهيت مسااير فنّاورانااه و نوآورانااه و توانااا 

 كند:  كارآفريني تسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي
و كـار،   انـدازي كسـب   هـاي آموزشـي راه  مندي كارآفريني )دورهالف. اعتبار توان

 تجاري سازي، حقوق مالكيت فكري و ...(

 شود. براي آشنايي دانشجويان با فضاي فنّاوري و كارآفريني به آنان اعطا مي

 ياريب. اعتبار فن

در يكاي   ي مشمو  )كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي(پس از پذيرش دانشجو

براساااس فنّاورانااه  دسااتيار بااه عنااوانمتبااوع  دانشااگاه بنيااان دانااشهاااي  از شااركت

صاورت ماهاناه در هار     كناد مبلغاي باه    قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقاد ماي  

 شود.   سا  تحصيلي پرداخت مي ني 
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 شوند؟ مند مي كارآفريني بهره مندي دانشجويان چگونه از اعتبار توان .91

فنّااوري و  هااي آموزشاي     دانشجو الزم است مدارن مببتاه مبناي بار شاركت در دوره    

كارآفريني را براي بارگذاري در سامان   ريا در اختيار دانشگاه قرار دهد. پاس از تويياد   

 شود. مدارن از سوي بنياد استان مربوطه مبلح مذكور به دانشجو پرداخت مي
 

 مند شوند؟ ياري بهره توانند از اعتبار فن مي چگونهدانشجويان  .99

هااي زايشاي    براي اخذ ايان جاايزه، دانشاجو باياد دساتيار فنّاوراناه در يكاي از شاركت        
بارگاذاري مادارن مببتاه     پاس از صاورت   دانشگاه محت تحصيت خاود باشاد، در ايان   

در يكااي از ي مشاامو  پااذيرش دانشااجومبنااي باار ( قاارارداد بااين دانشااگاه و دانشااجو)
در سامان   رياا، مبلاح ماذكور    فنّاورانه  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 .91

 ياري استفاده كرد؟مندي از اعتبار فنآن براي بهره

بنياان   داناش هااي  براي اخذ اين جايزه دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكاي از شاركت  
كاه اساتاد ميزباان دانشاجو در     مرتبط با دانشگاه محت تحصيت خاود باشاد. در صاورتي   

 !مركز رشد يا پارن عل  و فنّاوري وابسته به دانشگاه حضور داشته باشد، بله
 

 جايزۀ فنّاوري با چه هدفي در نظرگرفته شده است؟ .98

ن باا  و آشانا شادن آناا    جايزه فنّاوري به منظور ورود دانشجويان باه فضااي كاارآفريني   

 ت.گرفته شده اسبازار كار و فنّاوري در نظر
 

 شود؟ اعتبار هستة فنّاوري به چه منظوري اعطا مي .96

بنيان )شاركت زايشاي    به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش« هست  فنّاوري وكارآفريني»اعتبار 

 نامه باشد. آيينمديرة آن، دانشجوي مشمو   از ماسس  متبوع( است كه يكي از اعضاي هيئت

 

گان  رپسش



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

 مبلغ اعتبار هستة فنّاوري به چه ميزان است؟ .11

، دانشاجوي  ماديرة آن  هيئات كاه يكاي از اعضااي    فنّااوري  مبلح اعتبار اعطايي به هست  

مبلاح اعتباار   رياا  و   111,111,51هاي تحصيلي باشاد،   كارشناسي ارشد مشمو  جايزه

، دانشاجوي دكتاري   آنماديرة   هيئات كاه يكاي از اعضااي    فنّااوري  اعطايي باه هسات    

 ريا  است. 111,111,111هاي تحصيلي باشد،  مشمو  جايزه
 

مندي از اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني، چه مـداركي را بايـد در    دانشجو براي بهره .15

 سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري كند؟

هماراه  دانشجو بايد مقررات مرتبط با توسيس هست  فنّاوري دانشگاه محت تحصيت را باه  

 مستندات زير در سامان  اطالعاتي بنياد بارگذاري كند:
 

هاي تحصيلي باشـند، آيـا    گروه، دانشجوي مشمول جايزه اگر دو يا چند نفر از اعضاي .12

 اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري افزايش خواهد يافت؟

مشامو    شود؛ یذا 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  .19

 مشخصي از سوي بنياد وجود دارد؟ 

 ها قرار داده است.بنياد ایگويي را تهيه كرده و در اختيار دانشگاهبله! 
 

  گيرد؟ دربر ميجايزۀ فرهنگ چه نوع تسهيالتي را  .14

اين جايزه با هدف ارتقاي فرهن  اسالمي ا ايراني، هويت بخشي ملّي و رف  نيازهاي ماادّي   

 كند: و اجتماعي دانشجويان تسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي
 الف. راتبة دانشجويي
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منظاور تاومين بخشاي از    صاورت ماهاناه و در ازاي كاار دانشاجويي باه       مبلغي باه 

شاود. باه منظاور اينكاه دانشاجويان مقطا         هاي تحصيت 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 )آموزش جايزه

 ه مقط  كارشناسي كاهش يافته است.جايزه در اين مقاط  نسبت ب
 

 ب. وديعة اجارۀ مسكن

ایحسانه باه    با استفاده از ظرفيت صندو  رفاه دانشجويي مبلغاي باه صاورت قار      

گيرد. ايان مبلاح بعاد    عنوان تومين وديع  مسكن در اختيار دانشجويان متوهت قرار مي

 شود.آموختگي از سوي دانشجو بازپرداخت مي از دانش
 

 ازدواجج. هدية 

شاود و مناوط باه     اين هديه با هدف ترغيب سنت حسن  تشكيت خاانواده اعطاا ماي   

 ازدواج در سا  مشمویيت 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. ينه ميمتمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هز
 

 شرايط الزم براي استفاده از اعتبار مربوط به راتبة دانشجويي چيست؟ .11

سااعت باه ترتياب     6و  11،  21ازاي دريافت اين مبلح، ماهانه   دانشجويان مشمو  بايد در

در مقطاا  كارشناسااي، كارشناسااي ارشااد و دكتااري كاردانشااجويي در دانشااگاه محاات   

 .كند گزارش آن را در سامان   ريا بارگذاريتحصيت خود داشته باشند و دانشگاه 
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 مندي از راتبه چيست؟ كارهاي دانشجويي براي بهره مصاديق .19

  تاوان باه   هاا ماي   اند كه از جمل  آن ها تعريف شده كارهاي مختلف دانشجويي در دانشگاه

 كااار در مركااز رايانااه ، كااار در خوابگاااه، كااار در مراكااز فرهنگااي  ر كتابخانااه ،د كااار

 كار در رستوران  و ... اشاره كرد.دانشگاه،كار در مسجد،
 

هـاي خصوصـي غيرمـرتبط بـا دانشـگاه انجـام       آياكاري راكه دانشجويان در شركت .11

راتبـة  »منـدي از  توان به عنـوان سـاعات كـار دانشـجويي بـراي بهـره      دهند مي مي

 محسوب كرد؟« دانشجويي

محايط دانشاگاه خاارج نشاود و كاار      نامه اين است كاه دانشاجو از   روح حاك  برآيين

 دانشجويي خود را در همان محيط )از قبيت آزمايشگاه، كتابخانه و ...( انجام دهد.
 

 شود؟ پرداخت مي چگونهراتبة دانشجويي  .18

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

 باشد.هاي تحصيلي برگزيده شده  دانشجوي مشمو  جايزه

و  11،  21ترتيب باياد ماهاناه    ارشد و دكتري به دانشجو در مقط  كارشناسي ،كارشناسي .2

   كار دانشجويي در دانشگاه محت تحصيت خود داشته باشد. ساعت 6

دانشگاه محت تحصيت، دانشجو را به عناوان متقاضاي كاار دانشاجويي باه بنيااد معرفاي         .3

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

 كند. سا  در سامانه درج مي دانشگاه محت تحصيت، توييد كار دانشجو را در پايان ني  .4

مااه او    2بنياد درصورت توييد، مبلح قرارداد را در دو قسط )در پايان ماه او  مربوط باه   .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        ياد ملّي اعتبارات جايزههنانچه بن .6

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

 ارسا  كند.
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كنـد   يـاري اسـتفاده مـي    يـاري يـا فـن    ياري ، پژوهش كه از اعتبار آموزش آيا فردي .16

 مند شود؟ كار دانشجويي از راتبة دانشجويي هم بهره قبالتواند در  مي

ياا  « يااري  فان »، «يااري  پاژوهش »، «يااري  آماوزش »خير!  هنانچه دانشجو مشمو  اعتبار 

 يابد. باشد اين راتبه به او تعلق نمي« فرصت مطایعاتي داخلي يا خارجي»
 

 مي شود؟اعطا  چگونهوام وديعة مسكن به دانشجويان مشمول  .81

هماين منظاور بنيااد اساامي      باه . شاود  جايزه صارفا  باه دانشاجويان متوهات اعطاا ماي      اين 

وزارت / هاااي رفاااه دانشااجويي در وزارت علااوم  دانشااجويان مشاامو  را بااه صااندو  

دانشاجو  در نهايات   كناد.  ماورد تويياد خاود اعاالم ماي      بهداشت يا ساير نهادهاي مایي 

كناد و از وام   نشاگاه ارائاه ماي   مدارن مربوط به اجارة مساكن را باه صاندو  رفااه دا    

 شود. مند مي بهره
 

تواننـد دو بـار از    مي ،هر دو مشمول جايزۀ تحصيلي باشند دانشجو و همسرشآيا اگر  .85

 وام وديعة مسكن استفاده كنند؟

 يابد. اي تعلق مي صرفا  يک وام وديع  مسكن به هنين خانواده خير!
 

 چقدر است؟ مندي دانشجو از وام وديعة مسكن مدت زمان بهره .82

تواند از زمان دريافت )در دورة مشمویيت دانشجو( تاا پاياان دورة تحصايت     دانشجو مي
 مند شود. در آن مقط  از اين اعتبار بهره

 

 مدارك مورد نياز براي دريافت هدية ازدواج چيست؟ .89

هنانچه دانشجو در سا  مشمویيت خود ازدواج كرده باشد باياد اساناد ازدواج خاود را    

 سامان   ريا بارگذاري كند.در 
 

 شود؟ آيا هدية ازدواج به همة مشموالن متأهل اعطا مي .84

كه تاااري  عقدشااان در سااا  شااود ج صاارفا  بااه مشااموالني اعطااا ماايخياار! هدياا  ازدوا

 مشمویيت باشد.
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 شوند؟ ياري سابقة شغلي محسوب مي ياري و فن ، پژوهشياري آيا آموزش .81

يااري ياا    ياري، فان  ياري ، پژوهش اعتبار آموزشمندي دانشجو از  بله! در صورت بهره

 شود. براي وي بيم  اشتغا  یحا  مي فرصت مطایعاتي،
 

 بيمة اشتغال چه مزايايي دارد؟ .89

/  كلاي  مساتمري ازكارافتاادگي  ،  مساتمري بازنشساتگي   مزاياي بيم  اشتغا  عبارتناد از: 

 مستمري بازماندگان جزئي و
 

 مند شوند؟ اشتغال بهره توانند از بيمة دانشجويان چگونه مي .81

مندي از مزايااي ايان تساهيالت الزم     ياران براي بهره ياران و فن ياران ، پژوهش آموزش
رساني بنياد، شخصا  با در دست داشتن مدارن زير به شعب  منتخاب   است پس از اطالع

شاود(،   سازمان تومين اجتماعي استان خود، )كه از سوي بنياد نخبگان اساتان اعاالم ماي   
اجعه كرده، مراحات مرباوط باه عقاد قارارداد بيما  اشاتغا  )شاامت: احاراز هويات ،           مر

اجتمااعي   هاي پزشكي ، تشكيت پروناده و امضااي قارارداد( را باا ساازمان تاومين       معاينه
 انجام دهند. مدارن مورد نياز براي بيم  اشتغا  عبارتند از:

 هاي آن ایف. شناسنامه و تصوير  هم  صفحه

 ب. كارت ملي و تصوير پشت و روي آن  

 با زمين  سفيد 3×4ج. دو قطعه عكس 
 د. شماره بيم  قبلي )در صورت وجود(

 ها . دفتره  بيم  تومين اجتماعي بيم  قبلي ) در صورت وجود(
شايان ذكر است شروع بيم  اشتغا  از تاري  ارائاه تقاضااي دانشاجو باه شاعب  منتخاب       

 شود.   تومين اجتماعي محاسبه مي

  هااي مارتبط باا بيما  درماان و بيما  تكميلاي از طرياق نشااني          شاود اطالعياه  يادآورمي
http:// bimeh.bmn.ir شود. منتشر مي 
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 است؟ چقدرمبلغ حق بيمة اشتغال  .88

 25رياا  اسات كاه     364,262,1( معااد   1331مبلح حق بيماه باراي هار مااه )در ساا       
ماناده از بودجا     درصد بااقي  53شود و  درصد آن از جايزة اعطايي به متقاضي كسر مي

 شود. ميبنياد به سازمان تومين اجتماعي پرداخت 
 

 تفاوت خدمات درماني بيمة تكميلي و بيمة پايه چيست؟ .86

هاي درماني ناشاي از بيمااري و ياا حاد اه كاه       بيم  تكميلي براي جبران بخشي از هزينه
نباوده  ...( تومين اجتماعي، خادمات درمااني، ايرانياان، ساالمت و    )گر پايه  در تعهد بيمه

 .  گيرد است، مورد استفاده قرار مي
 

 يابد؟   آيا به همة مشموالن جوايز تحصيلي، بيمة تكميلي تعلق مي .61

 يكن پرداخت بخشي از حق بيم  تكميلي بر عهدة دانشجوست.بله! ی
 

تـوان در زمـان فرصـت مطالعـاتي از اعتبـار راتبـة دانشـجويي يـا اعتبـارات           آيا مي .65
 كرد؟ ياري استفاده ياري و فن ياري ، پژوهش آموزش

خير! با توجه به اينكه اين اعتبارات به ازاي كار دانشجويي يا انجام خدماتي در دانشاگاه  

شود از آغاز فرصت مطایعاتي به دیيت عدم حضاور دانشاجو    محت تحصيت پرداخت مي

 شود.   در دانشگاه محت تحصيت، اين اعتبارات پرداخت نمي
 

هـا  توانـد از ايـن جـايزه   مـي  يكه هر دانشجو در يك مقطع از تحصـيل  تعداد دفعاتي .62

 كند، چند بار است؟ استفاده

-محدوديتي وجود ندارد! اگر هر سا  در قياس با ساير دانشجويان برگزيده شاود، ماي  

مند شود و بايد براي هار ساا ، دانشاجو تقاضااي خاود را      ها بهره تواند هرسایه از جايزه

 ها در سامانه  بت كند.مندي از جايزهبراي بهره
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شوند يـا سايردانشـجويان    ها، مشمول اين جوايز مي ها دانشجويان روزانة دانشگاهآيا تن .69

 مند شوند؟ توانند از اين جوايز بهره نيز مي...( حضوري و  شبانه، نوبت دوم، نيمه)

كنناد و ناوع    ها طبق معيارهاي بنياد معرفي مي مالن بنياد دانشجوياني است كه دانشگاه

 .مبناي عمت بنياد نيستنظام آموزشي دانشجويان 
 

 شود؟نامه ميآيا دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي نيز مشمول اين آيين .64

شاود و ساهمي  آن دانشاگاه )باراي هما  واحادهاي آن( باه ساازمان         بله، محسوب ماي 

 مركزي دانشگاه اعالم شده است.
 

توسـط معاونـت   اي كـه  نامه، آيا جوايز قبلي مانند پژوهانـه باتوجه به ابالغ اين آيين .61

 شده است، پا برجا است؟علمي به دانشجويان مقطع دكتري اختصا  داده مي

نامه، هيچ وجه ديگاري ناه از ساوي بنيااد و ناه از ساوي معاونات باه          با اجراي اين آيين

   شود.دانشجويان اعطا نمي
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