
 

تحصيلي،  هايكار رفته در مقررات اعطاي جايزهسازي ، برطرف كردن ابهامات احتمالي و كمك به فهم بيشتر مفاهيم بهمنظور شفاف

  .ها در اين بخش ارائه شده استهاي آنهاي متداول و پاسخبرخي از پرسش

  

 كيست؟نخبه    .1

هاي فردي برجسته و كارامد با اثرگذاري بارز در خلق و گسترش علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزش

 :هاي زير را داشته باشداسالمي كه الزم است ويژگي

 مندي از هوش، خالقيت و انگيزة ذاتيالف. بهره

 اي خاصب. واجد خبرگي و تخصص در حوزه

 بديل در اجتماع تخصصي خود و در چارچوب گفتمان نظام اسالميبديل ياكماثرگذاري بيج. داراي 

  

 كيست؟ صاحب استعداد برتر )مستعد برتر(    .2

هايتاً نيافته و مستلزم فرايند هدايت و تواناسازي براي كسب خبرگي و نكه مستعد نخبگي است ليكن هنوز به آن شرايط دستفردي

 .توانند در گروه مستعدان برتر قرار گيرنداست. دانشجويان مطلقاً مياثرگذاري بر محيط 

  

 كرد؟را اطالق« نخبه»توان به دانشجويان لفظ آيا مي    .3

مستعد »توان آنها را كه دانشجويان تا نخبه شدن راهي طوالني در پيش دارند، ولي ميخير! با توجه به تعريف فوق، مشخص است

 .دانست« برتر

  

 هاي تحصيلي چيست؟نامة اعطاي جايزههدف آيين    .4

« فنّاوري»و « پژوهشي»، «آموزشي»هاي ها را در حوزهنامه به دنبال آن هستيم كه دانشجويان برتر دانشگاهدر اين آيين

 .كنيم و به هريك از آنان مجموعه تسهيالتي را براي توانمندسازي آنان اعطاكنيمشناسايي

  

 



 هاي تحصيلي چيست؟نامة جايزهآيينهاي ويژگي    .5

 هاي دانشجويان صاحب استعداد برترالف. شناسايي مشموالن از طريق رصد رفتار و فعاليت

 ب. تأكيد بر رويكرد تواناسازي دانشجويان در محيط دانشگاه به جاي رويكرد صرفاً حمايت مادّي

 دانشگاههاي نخبگاني دانشجويان در ج. توجه به مجموعة فعاليت

 هاي مختص خودشد. توجه به تنوع استعدادها، هدايت و حمايت از هر دانشجوي مستعد در مسير رشد استعدادها و توانمندي

 . توجه به رويكرد نهادمحوري )دانشگاه محوري( و هدايت دانشجو در محيط دانشگاه و زير نظر استاد راهنما ه

 كنار تك تك دانشجويانهاي نخبگاني دانشجويي در و. توجه به گروه

 كار و تالش به جاي ايجاد توقعز. ايجاد تعهد در دانشجو از طريق ترويج فرهنگ

  

 هايي است؟هاي نخبگاني چه فعاليتمنظور از فعاليت    .6

ي، هنر، ادب، رهاي مختلف از قبيل: علم، فنّاوكشور در حوزهفعاليتي آگاهانه، خالقانه و نوآورانه با اثرگذاري محسوس بر پيشرفت

 .فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل و مشكالت كشور

  

 هاي تحصيلي چيست؟مندي از جايزهشرايط الزم براي بهره     .7

 هاي ذيل، در قياس با ساير دانشجويان متقاضي،هاي زير است؛ ليكن دانشجو بايد عالوه بر ويژگيشرط الزم، احراز يكي از ويژگي

 :باشدكرده كسبهاي نخبگانيامتياز را از فعاليتبيشترين 

  .اندهاي طال، نقره و برنز از اين مسابقات شدهكسب مدالكه موفق بهكشوري و جهانيآموزيالف. برگزيدگان المپيادهاي دانش

المي( در مقاطع كشور )وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسهايهاي سراسري ورود به مؤسسهبرگزيدگان آزمون ب. 

انحراف معيار از ميانگين كل  5/2اي بر اساس نمرة تراز آزمون بيش از كارشناسي،كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه

 كنندگان در آزمون؛شركت

هاي رتبه بج. افرادي كه در المپيادهاي ملّي دانشجويي)المپيادهاي مورد تأييد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد( موفق به كس

 .انداول تا سوم كشوري شده

پزشكي و داروسازي و دستياري فوق هاي پزشكي، دندانكارورزي، دستياري در رشتههاي جامع، پيشافرادي كه در آزمون د. 

 .اندهاي اول تا سوم شدهتخصصي پزشكي موفق به كسب رتبه



 هاهـ . دانشجويان ممتاز مؤسسه

رت با معرفي وزارت علوم يا وزا ارشد و دكتريانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي،كارشناسي و. برگزيدگان مرحلة كشوري د

  بهداشت

 هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانة مورد تأييد بنيادز. برگزيدگان جشنواره

 هاي مرتبط؛مشروط بر ادامه تحصيل در رشته  ادبي و قرآني مطابق مقررات بنياد  ح. مستعدان برتر هنري،

 ي. مخترعان برگزيده بر اساس مقررات بنياد

  

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

هاي دانشجويان موضوع بندهاي زير در اولين سال تحصيل در دانشگاه پس از برگزيدگي، بدون محاسبة امتياز، مشمول جايزه

 :هاي بعد الزم است در فرايند ارزيابي قرارگيرندسالشوند؛ ولي براي تحصيلي مي

 آموزي؛الف. برگزيدگان داراي مدال طال ، نقره يا برنزكشوري در المپيادهاي ملّي دانش

 (ب. برگزيدگان داراي رتبة اول تا سوم در المپيادهاي ملّي دانشجويي )در سال برگزيده شدن

 ن(؛ج. دانشجويان نمونةكشوري)در سال برگزيده شد

 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه رياضي و فني )در دورة كارشناسي(؛ 151تا  1د. برگزيدگان داراي رتبة 

 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربي )در دورة كارشناسي(؛ 111تا  1هـ . برگزيدگان داراي رتبة 

 سراسري ورود به دانشگاه در گروه علوم انساني )در دورة كارشناسي(؛ در آزمون 111تا  1و. برگزيدگان داراي رتبة 

 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه هنر )در دورة كارشناسي(؛ 01تا  1ز. برگزيدگان داراي رتبة 

 ارشناسي(؛هاي خارجي)در دورة كدر آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه زبان 21تا  1ح. برگزيدگان داراي رتبة 

  

چنانچه دانشجو عضو بنياد باشد و هيچ يك از معيارهاي مورد تأييد دانشگاه را نداشته باشد مشمول جوايز تحصيلي قرار      .9

 خواهدگرفت؟

دان و گذاري در خصوص شناسايي و تواناسازي مستعبنياد ملّي نخبگان عضو ندارد! بلكه به عنوان نهادي حاكميتي براي سياست

بنابراين اصالتاً هيچ دانشجويي عضو بنياد نيست و دانشجويان بر اساس  .كندگيري و الگوسازي نخبگان در جامعه فعاليت ميكاربه



آزمايي اطالعات را دارد و در اين فرايند دانشگاه وظيفة راستي .هاي تحصيلي خواهند شدمشمول جايزه  مقررات و معيارهاي بنياد

  .بنياد استانتخاب دانشجويان بر عهدة 

   

 شوند؟دانشجويان ممتاز دانشگاه براساس چه معياري انتخاب مي .10

ها خود بايد بنابراين دانشگاه .شوندكند انتخاب ميكه همان دانشگاه تعيين ميدانشجويان ممتاز هر دانشگاه براساس معيارهايي

يان توانند در فرايند انتخاب دانشجوانشجويان ممتاز مينامة دانشجويان ممتاز را تدوين و تصويب كنند و بر اساس آن دآيين

  .برتر وارد شوند

  

 هاي تحصيلي چگونه است؟مندي از جايزهنحوة ارزيابي،گزينش و بهره     .11

 :شودفرايند شناسايي مشموالن جوايز تحصيلي به شرح زير انجام مي

بنياد در همة مقاطع)كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري( اطالعات مورد هاي تحصيلي جايزه مندي ازالف. دانشجويان براي بهره

تا پايان تيرماه هر سال بارگذاري و نسبت به ثبت درخواست استفاده از از  (//:soraya.bmn.ir http) نياز را در سامانة اطالعاتي بنياد

  .هاي تحصيلي اقدام كنندجايزه

  .هنددهاي هر استان قرار ميالعات اولية دانشجويان متقاضي را در اختيار دانشگاهب. بنيادهاي نخبگان استاني فهرست و اط

آزمايي اطالعات دانشجويان، فهرست دريافتي را تا نيمة مردادماه به بنياد هاي نخبگان استاني متبوع ها پس از راستيج. دانشگاه

  .دهندخود عودت مي

زمان با دهد و بنياد ملّي فهرست نهايي را همه را در اختيار بنياد ملّي نخبگان قرار ميبنياد نخبگان استاني فهرست ارزيابي شد د. 

  .كندها اعالم ميآغاز سال تحصيلي جديد به دانشجويان و دانشگاه

   .هـ . مراحل قبل براي دانشجويان نوورود از ابتداي مهرماه هر سال آغاز و تا پايان اين ماه به پايان مي رسد 

  

 اعطاي جوايز به دانشجويان و دريافت مدارك از آنان چگونه است؟    .12

هاي نخبگاني خود را در محدودة زماني الزم است دانشجويي كه به عنوان مشمول جوايز انتخاب شده مدارك و مستندات فعاليت

 ا پس از بررسي در بنياد، اعتبار مربوط بهاعالم شده، از طريق حساب كاربري كه در سامانة ثريا ايجاد كرده است، بارگذاري كند ت

  .تسهيالت در اختيار وي قرار گيرد

  



 گيري در خصوص درخواست خود اطالع پيدا كنند؟توانند از فرايند تصميمدانشجويان چگونه مي      .13

 .با مراجعه به سامانة اطالعاتي جوايز تحصيلي

  

 شود؟چگونه به متقاضيان اطالع داده ميهاي جوايز تحصيلي نقايص پرونده      .14

 .ودشرساني ميمندي از جوايز تحصيلي باشند موضوع نقص در مدارك اطالعاز طريق سامانه براي افرادي كه حائز شرايط بهره

  

 سال كنند؟مندي از جوايز ارهاي خود را براي بهرهتوانند درخواستدانشجويان برگزيدة جوايز تحصيلي تا چه زمان مي     .15

  .ها تا پايان تيرماه و براي دانشجويان مقاطع جديد تا پانزدهم مهرماه استنويسي براي دانشجويان فعلي دانشگاهفرصت زماني نام

  

 يابد؟هايي به دانشجويان تعلق ميچه جايزه    .16

 :شودها در چهار دستة زير به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا ميجايزه

 با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة آموزش :جايزة آموزش .الف

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

 عرصةكارآفرينيبا هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدايت دانشجويان براي ورود به  :جايزة فنّاوري .ج

 تقويت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي ـ ايراني، :د. جايزة فرهنگ 

ولِ اين به دانشجويان مشم  هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتريشايان ذكر است چهار جايزة باال در سه سطح متناظر با دوره

 .ودشمقاطع اعطا مي

  

 شوند؟مند مياي از جوايزكدام سطح بهرهدانشجويان دورة دكتري حرفه    .17

ا هاي پنجم تهاي اول تا چهارم تحصيلي، معادل دانشجويان دورة كارشناسي و در سالاي در سالدانشجويان دورة دكتري حرفه

 .شوندهفتم، معادل دانشجويان دورة كارشناسي ارشد محسوب مي

  

 



 گيرد؟ها در چه بازة زماني به دانشجويان تعلق ميجايزه    .18

سال تحصيلي )از اول مهرماه امسال تا پايان خرداد سال بعد( از شوند به مدت يككه از سوي بنياد انتخاب ميدانشجوياني

 .يرندت با ساير دانشجويان قرارگهاي بعد الزم است دوباره در فرايند ارزيابي و رقابشوند و براي سالمند ميهاي بنياد بهرهجايزه

  

كرده باشد امكان استفاده مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود ها استفادهچنانچه دانشجو در يك مقطع از تحصيل از اين جايزه     .19

 دارد؟

يلي در هر سال تحص هادر مقاطع تحصيلي مختلف وجود ندارد و چنانچه دانشجو بتواندبله! محدوديتي براي استفاده از اين جايزه

-ها بهرهن جايزهتواند از ايشود و ميهاي نخبگاني را در قياس با ساير متقاضيان كسب كند، انتخاب ميبيشترين امتياز از فعاليت

  .مند شود

  

 گيرد؟جايزة آموزش چه نوع تسهيالتي را در بر مي    .20

جايزه با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمند سازي دانشجو در باشد اين  هاي آموزشي موفقچنانچه دانشجويي در فعاليت

  :گيرد و شامل تسهيالت زير استزمينة آموزش به آن تعلق مي

  

 الف. اعتبار توانمندسازي آموزشي

ه دانشجو بهاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و ... و ارائه مدارك مثبتة مالي، ها و كالسهزينة شركت دانشجو در كارگاه

  .شودپرداخت مي

  

 ياريب. اعتبار آموزش

كه به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پس از پذيرش از سوي يكي از اعتبار دستيار آموزشي استاد است

تحصيلي  سالصورت ماهانه در هر نيمكند بهاعضاي هيئت علمي دانشگاه و براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي

 .شودپرداخت مي

 

 

  



 شوند؟مند ميدانشجويان چگونه از اعتبار توانمندي آموزشي بهره    .21

هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و ... را در ها وكالسدانشجو الزم است مدارك مثبتة مالي مبني بر شركت در كارگاه

مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان متبوع، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت سامانة ثريا بارگذاري كند. پس از تأييد 

 .شودمي

  

وانمندسازي توانند از اعتبار تكنند ميمي ها شركتهاي آموزشي و كارگاهباتوجه به اينكه دانشجويان در تابستان در كالس      .22

 مند شوند؟آموزشي بهره

 .بار از ابتداي مهرماه هر سال تا پايان شهريورماه سال بعد استاعتبار استفاده از اين اعت

  

 مند شوند؟ياري بهرهتوانند از اعتبار آموزشدانشجويان چگونه مي    .23

صورت پس براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار آموزشي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين

 مبني بر پذيرش دانشجو از سوي اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مدارك مثبتهاز بارگذاري 

 .شودعنوان دستيار آموزشي در سامانة ثريا و تأييد دانشگاه، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت ميبه

  

ان دستيار توان به عنوكند، آيا اين فعاليت دانشجو را ميالتدريس در دانشگاه ديگري تدريس صورت حقاگر دانشجويي به    .24

 آموزشي در نظر گرفت؟

دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود و در همان دانشگاه، براساس قراردادي كه دانشگاه  !خير

 .كند، به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كندبا وي منعقد مي

  

 توان دستيار آموزشي دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟ا ميآي    .25

دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود، در همان دانشگاه براساس قراردادي كه دانشگاه با  !خير

 .كند به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كندوي منعقد مي

  

 گرفت؟توان از عضو هيئت علمي دانشگاهي غير از محل تحصيل، پذيرشياري ميار آموزشآيا براي دريافت اعتب    .26

  .بايد حتماً از يكي از اعضاي دانشگاه محل تحصيل دانشجو، به عنوان استاد قرارداد را تأييدكند  خير!



  

 گيرد؟جايزة پژوهش چه نوع تسهيالتي را در بر مي    .27

پژوهشي موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمندسازي آنان در زمينة  هايچنانچه دانشجو در فعاليت

 :پژوهش، شامل تسهيالت زير است

 اعتبار ارتباطات علمي .الف

تخصصي  هايهاي علمي، عضويت در پايگاههزينة عضويت در انجمنهزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي،كمككمكشامل

 .تسهيالت خريدكتاب  علمي و

 نامه يا رسالهب. اعتبار اجراي پايان

رساله، بنياد پس از تصويب طرح پيشنهادي   نامه/ها ، مواد مصرفي و .... در راستاي انجام پايانبه منظور تهيه ملزومات، دستگاه

 .دهدنامه/ رساله، اعتباري را در اختيار دانشجويان مشمول قرار ميپايان

 كت در مجامع علمي داخليج. اعتبار شر

ة مقاله( ها )همراه با ارائبه منظور شركت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دركنفرانس« شركت در مجامع علمي داخلي»اعتبار 

كه براي هر دانشجو دوبار در سال و با ارائة شودهاي علمي درون كشور و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي آنان اعطا ميوكارگاه

 .نويسي در مجمع و نيز اسناد مثبتة مالي قابل پرداخت استگواهي نام

  

 د. مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

مي خارج هاي علبه منظور شركت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دركنفرانس« مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي»

نويسي بار در سال و بر اساس اسناد مثبتة نامكه يكهدف تسهيل ارتباطات پژوهشي آنان استازكشور )همراه با ارائة مقاله( و با 

هاي رهها و دوهاي علمي، به منظور شركت در كارگاهدر مجمع و تأييد استاد راهنما قابل اعطا است. مجوّز مذكور عالوه بر كنفرانس

 .شودبوع نيز صادر مينامة مجمع و تأييد مؤسسة متعلمي خارج ازكشور با دعوت

 ياريهـ . اعتبار پژوهش

وّب اعضاي هاي پژوهشي مصاعتبار دستيار پژوهشي استاد است و چنانچه دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از طرح

صورت ماهانه در هبكند مبلغي هيئت علمي دانشگاه متبوع همكاري داشته باشد براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي

  .شودسال تحصيلي به وي پرداخت ميطول هر نيم

 و. اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي



ز تصويب شودكه پس ااين اعتبار به منظور ايجاد ارتباط دانشجويان دورة دكتري با نهادهاي علمي و فنّاورانة كشور به آنان اعطا مي

نشجوي ماه به دايل و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُهاستفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه محل تحص

  .شودمشمول پرداخت مي

 ز. اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

ه پس از شود كاين اعتبار به منظور ايجاد ارتباط دانشجويان دورة دكتري با نهادهاي علمي و فنّاورانة خارج ازكشور به آنان اعطا مي

فرصت مطالعاتي در دانشگاه محل تحصيل متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت شش ماه به تصويب 

هاي جهاني و اولويت بنديدر رتبه 211هاي معتبر با رتبة كمتر از شود. اولويت نهاد مقصد با مؤسسهدانشجوي مشمول پرداخت مي

داركشور )بر اساس تأييد ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري يتهاي اولوموضوع فرصت مطالعاتي، موضوع

  .رياست جمهوري( است

 ح. اعتبار هستة پژوهشي

م يكي از اعضاي كمطابق مقررات دانشگاه محل تحصيل به گروهي كه دست« گروه پژوهشي دانشجويي»اين اعتبار به منظور تشكيل 

 .يابدنامه باشد، تعلق ميآيين رشد يا دكتري مشمول اينگروه، دانشجوي كارشناسي ا

  

 ط. اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي

اين اعتبار به منظور تسهيل و تسريع دسترسي به امكانات مراكز آزمايشگاهي معتبر كشور به مشموالن جوايز تحصيلي در مقاطع 

 .يابدتحصيالت تكميلي، تعلق مي

  

 بندي مورد نظر بنياد است؟هاي رتبهمؤسسه مقصد براي فرصت مطالعاتي، كدام نظام 211از رتبة زير براي اطالع     .28

 .شودبررسي مي (QS) .و كيو.اس (Times) تايمز ،(Shanghai) بندي: شانگهايرتبة مؤسسة مقصد در سه نظام رتبه

  

-ز اين جايزه بهرهتوانند اباشد، آيا مشموالن جوايز تحصيلي ميچنانچه دانشگاه مقرراتي براي تشكيل هستة پژوهش نداشته     .29

 مند شوند؟

 .داشته باشد هاي پژوهشيخير! استفاده از اين جايزه مستلزم آن است دانشگاه مقررات مصوّبي در خصوص تشكيل و فعاليت هسته

  

 

 



 مند شود؟داشته باشد و از اين جايزه بهرههاي پژوهشي خارج از دانشگاه همكاري تواند در هستهآيا دانشجو مي    .30

 .كه دانشجو در آن مشغول به تحصيل است، تشكيل شده باشدخير! هستة پژوهشي الزاماً بايد براساس مقررات دانشگاهي

  

 مند شوند؟توانند از اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي بهرهمشمول جوايز تحصيلي چگونه مي    .31

مراجعه و  (www.labsnet.ir هاي راهبردي )به نشانياز اين جايزه، دانشجو بايد به وبگاه شبكة آزمايشگاهي فنّاوريمندي براي بهره

 .كندمندي از اين جايزه به آنها مراجعهاز ميان مراكز آزمايشگاهي عضو شبكه، محل مرتبط را انتخاب و براي بهره

 شود؟چگونه پرداخت مياعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي     .32

كرد هزينه مند شود و اين شبكه گزارششده بهرهتواند از خدمات مراكز آزمايشگاهي عضو شبكه تا سقف اعتباري تعييندانشجو مي

 .حساب به بنياد ملّي اعالم كنندشده را براي تصفيهخدمات دريافت

  

 مند شوند؟ي بهرهتوانند از اعتبار ارتباطات علمدانشجويان چگونه مي    .33

هاي عضويت در پايگاه»، «هاي علميعضويت در انجمن»، « اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي»دانشجو مدارك مثبته مبني بر 

كند. پس از تأييد مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان را در سامانة ثريا بارگذاري مي  «هاي علميخريد كتاب»و   «تخصصي

  .شودمبلغ مذكور به حساب دانشجو واريز مي مربوطه،

  

 شود؟كارشناسي/كارشناسي ارشد در چند مرحله پرداخت مينامةاعتبار اجراي پايان      .34

نامه و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پژوهش شود: مرحلة اول پس از اخذ درس پاياناين اعتبار در دو مرحله به دانشجو اعطا مي

  .شودا و مرحلة دوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا به دانشجو اعطا ميدر سامانة ثري

  

 شود؟اعتبار اجراي رسالة دكتري در چند مرحله پرداخت مي      .35

ر موضوع پژوهش دشود: مرحلة اول پس از اخذ درس رساله و بارگذاري مدرك تصويب اين اعتبار در سه مرحله به دانشجو اعطا مي

سامانة ثريا ، مرحلة دوم در پايان سال اول اخذ رساله و مرحلة سوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا به 

  .شوددانشجو اعطا مي

  

 



 كارشناسي چقدر است؟نامه در مقطعاعتبار اجراي پايان          .36

ريال   111,000,4ها ريال و براي ساير گروه 111,000,7هاي فني و علوم پايهرشناسي براي گروهنامه در مقطع كااعتبار اجراي پايان

نامه در سامانة ثريا و مرحلة دوم آن پس نامه و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پاياناست كه نيمي از آن پس از اخذ درس پايان

 .شوددانشجو اعطا مياز ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا، به 

  

 ارشد چقدراست؟نامه در مقطع كارشناسياعتبار اجراي پايان    .37

ها ريال و براي ساير گروه 111,000,20هاي فني و علوم پايه نامه در مقطع كارشناسي ارشد براي گروهاعتبار اجراي پايان

 نامه در سامانة ثريا وو بارگذاري مدرك تصويب موضوع پاياننامه ريال است كه نيمي از آن پس از اخذ درس پايان  111,000,10

 .شودمرحلة دوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي

  

 اعتبار اجراي رساله در مقطع دكتري چقدر است؟    .38

ريال  111,000,15ها ريال و براي ساير گروه  111,000,30م پايه هاي فني و علونامه در مقطع دكتري براي گروهاعتبار اجراي پايان

است كه يك سوم آن پس از اخذ درس رساله و بارگذاري مدرك تصويب موضوع رساله در سامانة ثريا، مرحلة دوم به همين ميزان 

 .شودانة ثريا، به دانشجو اعطا ميثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سام نيز پس از در پايان سال اول اخذ رساله و بقية آن

  

نامه يا رسالة خود را در سال قبل از برگزيده شدن از سوي بنياد به تصويب رسانده باشد و در سال اگر دانشجو موضوع پايان     .39

  شود؟تواند از اين اعتبار بهره مند ميمشموليت در حال انجام رساله خود باشد آيا مي

 !بله

  

 محدوديتي در استفاده از اعتبار شركت در مجامع علمي وجود دارد؟آيا      .40

بار در يا كارگاه آموزشي خارجي يك  هاي آموزشي داخلي حداكثر دوبار و براي مجامع علمياين جايزه براي مجامع علمي يا كارگاه

ركت تواند از اين اعتبار براي ششود. دانشجو درصورتي ميارشد و دكتري اعطا ميسال مشموليت به دانشجويان مقطع كارشناسي

 .را در همايش ارائه كرده باشدمند شود كه در همايش مقاله داشته باشند و آنهاي علمي بهرهدر همايش

  

 

 شود؟هزينة شركت در مجامع علمي چگونه به دانشجوي مشمول اعطا مياركمكاعتب    .41



 آموزشي را در سامانة ثريا بارگذاريدانشجو بايد مدارك خود مبني بر پذيرش مقاله از سوي همايش و شركت در همايش و كارگاه

  .شوددانشجو پرداخت ميكند. پس از تأييد مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان متبوع، اعتبار به 

  

 مند شوند؟ياري بهرهتوانند از اعتبار پژوهشدانشجويان چگونه مي    .42

از  صورت پسبراي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين

پژوهشي مصوّب دانشگاه متبوع   هايمبني بر همكاري دانشجو در فعاليت (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) بارگذاري مدارك مثبته

 .شودعنوان دستيار پژوهشي در سامانة ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت ميبه

  

 يارِ وي چيست؟شرايط عضو هيئت علمي براي فعاليت دانشجو به عنوان پژوهش      .43

است يا بايد يك طرح تحقيقاتي داشته باشد يا در آزمايشگاه نياز به دستيار داشته باشد يارِ وي عضو هيئت علمي كه دانشجو پژوهش

 .كمك داشته باشدو يا در تدوين يك كتاب نياز به

  

  شود؟كارشناسي پرداخت نميياري به دانشجويانچرا اعتبار پژوهش    .44

 .ندارد و سعي دارد به آنان كمك كند تا با فضاي پژوهش آشنا شوندبنياد در زمينة پژوهش انتظار زيادي از دانشجويان اين مقطع 

 .به همين دليل اعتبار ارتباطات علمي را براي آنان در نظر گرفته تا به آنان كمك كند تا با اين فضا آشنا شوند

   

 شود؟اعتبار فرصت مطالعاتي براي چه مدت به دانشجو اعطا مي      .45

نه ماه )از زمان آغاز فرصت( و براي فرصت مطالعاتي خارجي حداكثر به مدت شش   داخلي حداكثر به مدتاعتبار فرصت مطالعاتي 

 .شودماه)از زمان آغاز فرصت( به دانشجويان مشمول اعطا مي

  

 مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي مورد نياز است؟چه مداركي براي بهره    .46

استاد راهنما، نامة موافقت دانشگاه متبوع و نامة پذيرش مؤسسة مقصد را در سامانة اطالعاتي بنياد دانشجو الزم است نامة موافقت 

 .كندبارگذاري كند. دانشگاه مدارك را بررسي و در صورت تأييد موضوع را به بنياد نخبگان استان ارسال مي

  

 وردنياز است؟مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي مچه مداركي براي بهره     .47



ند. دانشگاه در كدانشجو الزم است نامة موافقت دانشگاه متبوع و نامة پذيرش مؤسسة مقصد را در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري

 .كندصورت تأييد، مراتب را به بنياد نخبگان استان اعالم مي

  

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

هاي جهاني و اولويت موضوع فرصت مطالعاتي، بنديدر رتبه 211علمي معتبر با رتبة كمتر از   هاياولويت نهاد مقصد با مؤسسه

 .داركشور )بر اساس تأييد ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري( استهاي اولويتموضوع

   

 نهادي پژوهشي )نه دانشگاهي( باشد آيا امكان استفاده از جايزة فرصت مطالعاتي وجود دارد؟چنانچه مؤسسة مقصد      .49

د ، الزم است المللي نباشبندي بينهاي مرسوم رتبهنظام  چنانچه مقصد دانشجو يكي از مراكز پژوهشي )نه دانشگاهي( باشدكه در

 :و به بنياد استان اعالم كند دانشگاه محل تحصيل، اطالعات زير را دربارة نهاد مقصد مشخص

 دليل انتخاب مركز پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي .1

 هاي علميهاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسهشاخص .2

 ژة مؤسسة مقصدامكانات و تجهيزات وي .3

  

 موضوع فرصت مطالعاتي دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟    .50

دار پژوهش و فنّاوري كشور )بر اساس تأييد ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست اولويتهاي موضوع

  .جمهوري( مقدّم هستند

  

 هزينة فرصت مطالعاتي چقدر است؟مبلغ كمك     .51

ريال و براي دانشجويان متأهل  111,000,12هزينة فرصت مطالعاتي داخل كشور براي دانشجويان مجرد ماهانه مبلغ كمك

هزينة فرصت مطالعاتي خارج از كشور براي دانشجويان مجرد ماهانه معادل ريالي كمكماه( است. مبلغريال )براي نُه 111,000,16

 .ماه( استدالر )براي شش 1011دالر و براي دانشجويان متأهل ماهانه معادل ريالي  1111

  

 شود؟ي چگونه پرداخت مياعتبار فرصت مطالعات      .52



الحساب و پيش از آغاز فرصت هزينة سه ماه )بدون توجه به وضعيت تأهل دانشجو( به صورت عليدر مرحلة اول، مبلغ كمك

 د. كمكشوهزينة متأهلي پرداخت ميالتفاوت كمكشود. در صورت ارائة مداركي مبني بر همراهي همسر در سفر، مابهپرداخت مي

شود. پس از اتمام زمان فرصت و با ماهه از دانشجو و تأييد دانشگاه، پرداخت ميهاي بعدي با دريافت گزارش سههماههزينة سه

 .هزينه پرداخت خواهد شدماندة كمكاعالم مدت كل فرصت و تأييد دانشگاه، باقي

  

 چه بايد كرد؟ اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتي در سال غيرمشموليت وي باشد،         .53

 .مندي از اين جايزه را داشته باشددانشجو بايد در سالي كه مشمول جايزه است به فرصت اعزام شود تا امكان بهره

  

براي دانشجوياني كه از اعتبار فرصت مطالعاتي ادارة بورس وزارت  مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجيآيا امكان بهره    .54

  اند، وجود دارد؟فنّاوري استفاده كردهعلوم ، تحقيقات و 

 مند شود و منافاتي با اعتبار پرداختي از سويتواند از اين اعتبار بهرههاي تحصيلي شود ميچنانچه دانشجويي مشمول جايزه !بله

 .وزارت علوم ندارد

  

ها را نامهود و مرحلة اول اعتبار پايانها شباتوجه به اينكه ممكن است دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول اين جايزه .55

  د؟شودريافت كند ولي دفاع نهايي آن بعد از اتمام مشموليت فرد انجام شود آيا مرحلة دوم اين اعتبار به فرد پرداخت مي

ن كه از رزماهاي تحصيلي باشد و مرحلة اول اعتبار را دريافت كند هچنانچه دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول جايزه  !بله

 .كندتواند مرحلة دوم اعتبار را دريافتنامه يا رسالة خود دفاع كند )حتي اگر مدت مشموليت آن به پايان رسيده باشد(، ميپايان

   

 مطالعاتي داخل، چه معيارها و شرايطي وجود دارد؟به منظور استفاده از اعتبار فرصت    .56

مي و بايد از يكي از نهادهاي عل  هاي تحصيلي باشد،مطالعاتي داخل، چنانچه دانشجو مشمول جايزهمندي از اعتبار فرصت براي بهره

چنانچه دانشگاه محل تحصيل با فرصت مطالعاتي دانشجو و محل گذراندن فرصت  .فنّاورانة داخلِ كشور پذيرش دريافت كند

فرصت  تواند از اين اعتبار استفاده كند. براي استفاده از تسهيالتمطالعاتي موافقت كند و مقصد مورد تأييد بنياد باشد، دانشجو مي

 .ي در اولويت استهاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاورهاي مرتبط با اولويتمطالعاتي، موضوع

  

 شود؟اعتبار هستة پژوهشي به چه منظوري اعطا مي      .57



م يكي از اعضاي ككه دستگروهيمطابق مقررات دانشگاه به« گروه پژوهشي دانشجويي»شكيل به منظور ت« هستة پژوهشي»اعتبار 

 .يابدنامه باشد، تعلق ميآيين گروه، دانشجوي مشمول اين

  

 مبلغ اعتبار هستة پژوهشي به چه ميزان است؟      .58

اشد، هاي تحصيلي بكارشناسي ارشد مشمول جايزهمبلغ اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي كه يكي از اعضاي گروه، دانشجوي 

يلي هاي تحصمبلغ اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي كه يكي از اعضاي گروه، دانشجوي دكتري مشمول جايزه ريال و 111,000,70

  .ريال است 111,000,100باشد، 

  

يلي باشند، اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي افزايش هاي تحصآيا اگر دو يا چند نفر از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول جايزه    .59

 خواهد يافت؟

 هاي تحصيلي عضو گروه، افزايششود؛ لذا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان مشمول جايزهاين اعتبار به هسته اعطا مي  خير!

 .يابدنمي

  

 در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري كند؟مندي از اعتبار هستة پژوهشي، چه مداركي را بايد دانشجو براي بهره    .60

دانشجو بايد مقررات مرتبط با تأسيس هستة پژوهشي دانشگاه محل تحصيل را به همراه مستندات زير در سامانة اطالعاتي بنياد 

 :بارگذاري كند

 الف. نام هسته و موضوع كاري آن

 ب. اعضاي هسته و سرپرست آن

 آنبندي ج. برنامة اجرايي هسته و زمان

 دادهاي مورد انتظار از هستهد. برون

  

 

 شود؟حساب اعتبار هستة پژوهشي چگونه انجام ميتصفيه    .61



ميليون ريال)پس از تصويب موضوع هسته مطابق مقررات دانشگاه(،  01اعتبار هسته در سه قسط )براي كارشناسي ارشد به ترتيب 

 ميليون ريال)پس از تصويب 01لة سوم( و براي دورة دكتري به ترتيب ميليون ريال)مرح 21ميليون ريال)مرحلة دوم( و  21

 .شودميليون ريال)مرحله سوم( پرداخت مي 01ميليون ريال)مرحله دوم( و  01موضوع هسته(، 

  

 مهلت ارسال درخواست هستة پژوهشي تا چه زماني است؟    .62

مندي تواند تقاضاي بهرههر سال مي  ديگري حداكثر تا پايان اسفندماهمؤسسه در دو موعد زماني يكي حداكثر تا پايان آذرماه و 

 .دانشجويان از اين جايزه را در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري كند

  

  

توان آن را به رشتة پزشكي مشغول به كار هستند، آيا مي ...كارورزي وكارورزي، پيشهايبا توجه به اينكه دانشجويان دوره     .63

 عنوان دستيار پژوهش يا آموزش درنظر گرفت؟

 .ياري را انجام دهندياري يا پژوهشهاي آموزشخير! حتماً بايد يكي از فعاليت

  

 گيرد؟جايزة فنّاوري چه نوع تسهيالتي را در برمي    .64

سازي اناير فنّاورانه و نوآورانه و توهاي فنّاورانه و كارآفريني موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسچنانچه دانشجو در فعاليت

  :كنددانشجويان براي ورود به عرصة كارآفريني تسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي

  

 (... اندازي كسب و كار، تجاري سازي، حقوق مالكيت فكري وهاي آموزشي راهمندي كارآفريني )دورهالف. اعتبار توان

 .شوددانشجويان با فضاي فنّاوري و كارآفريني به آنان اعطا ميبراي آشنايي 

  

 ياريب. اعتبار فن

به عنوان  بنيان دانشگاه متبوعهاي دانشپس از پذيرش دانشجوي مشمول )كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي( در يكي از شركت

لي پرداخت سال تحصيصورت ماهانه در هر نيمبلغي بهكند مدستيار فنّاورانه براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي

  .شودمي

  



 شوند؟مند ميكارآفريني بهرهمنديدانشجويان چگونه از اعتبار توان    .65

هاي آموزشيِ فنّاوري و كارآفريني را براي بارگذاري در سامانة ثريا در دانشجو الزم است مدارك مثبته مبني بر شركت در دوره

 .شودشگاه قرار دهد. پس از تأييد مدارك از سوي بنياد استان مربوطه مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مياختيار دان

  

 مند شوند؟ياري بهرهتوانند از اعتبار فندانشجويان چگونه مي    .66

صورت پس خود باشد، در اينهاي زايشي دانشگاه محل تحصيل براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكي از شركت

هاي زايشي مبني بر پذيرش دانشجوي مشمول در يكي از شركت (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) از بارگذاري مدارك مثبته

 .شودفنّاورانه در سامانة ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي دانشگاه متبوع به عنوان دستيار

  

ري يامندي از اعتبار فنبنيان مستقر در آن براي بهرههاي دانشهاي علم و فنّاوري و شركتركتوان از طريق پاآيا مي    .67

 استفاده كرد؟

 بنيان مرتبط با دانشگاه محل تحصيل خود باشد. درهاي دانشبراي اخذ اين جايزه دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكي از شركت

 !رشد يا پارك علم و فنّاوري وابسته به دانشگاه حضور داشته باشد، بلهكه استاد ميزبان دانشجو در مركز صورتي

  

 جايزة فنّاوري با چه هدفي در نظرگرفته شده است؟      .68

 .جايزه فنّاوري به منظور ورود دانشجويان به فضاي كارآفريني و آشنا شدن آنان با بازار كار و فنّاوري در نظرگرفته شده است

  

 شود؟هستة فنّاوري به چه منظوري اعطا مي اعتبار      .69

از  بنيان )شركت زايشي از مؤسسة متبوع( است كه يكيبه منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش« هستة فنّاوري وكارآفريني»اعتبار 

 .نامه باشدمديرة آن، دانشجوي مشمول آييناعضاي هيئت

  

  

 

 

 است؟مبلغ اعتبار هستة فنّاوري به چه ميزان       .70



هاي تحصيلي مديرة آن، دانشجوي كارشناسي ارشد مشمول جايزهكه يكي از اعضاي هيئت فنّاوري مبلغ اعتبار اعطايي به هستة

مديرة آن، دانشجوي دكتري مشمول كه يكي از اعضاي هيئت فنّاوري مبلغ اعتبار اعطايي به هستة ريال و 111,000,70باشد، 

 .ريال است 111,000,100هاي تحصيلي باشد، جايزه

  

 مندي از اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني، چه مداركي را بايد در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري كند؟دانشجو براي بهره    .71

دانشجو بايد مقررات مرتبط با تأسيس هستة فنّاوري دانشگاه محل تحصيل را به همراه مستندات زير در سامانة اطالعاتي بنياد 

 :بارگذاري كند

  

هاي تحصيلي باشند، آيا اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري افزايش گروه، دانشجوي مشمول جايزهاگر دو يا چند نفر از اعضاي    .72

 خواهد يافت؟

زايش فهاي تحصيلي عضو گروه، اشود؛ لذا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان مشمول جايزهاين اعتبار به هسته اعطا مي  خير!

 .يابدنمي

  

  ياري الگوي مشخصي از سوي بنياد وجود دارد؟ياري و فنياري، پژوهشآيا براي قراردادهاي مربوط به آموزش    .73

 .ها قرار داده استبله! بنياد الگويي را تهيه كرده و در اختيار دانشگاه

  

      گيرد؟جايزة فرهنگ چه نوع تسهيالتي را دربر مي      .74

اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي ـ ايراني، هويت بخشي ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان تسهيالت زير را 

  :كندبه دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي

 الف. راتبة دانشجويي

منظور اينكه  شود. بهاي تحصيل به دانشجو اعطا ميهصورت ماهانه و در ازاي كار دانشجويي به منظور تأمين بخشي از هزينهمبلغي به

ياري ، گر )آموزشهاي ديدانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبلغ اكتفا نكنند و بيشتر به دنبال استفاده از جايزه

 .استياري( باشند اعتبار اين جايزه در اين مقاطع نسبت به مقطع كارشناسي كاهش يافته ياري و فنپژوهش

 ب. وديعة اجارة مسكن



الحسنه به عنوان تأمين وديعة مسكن در اختيار دانشجويان با استفاده از ظرفيت صندوق رفاه دانشجويي مبلغي به صورت قرض 

 .شودآموختگي از سوي دانشجو بازپرداخت ميگيرد. اين مبلغ بعد از دانشمتأهل قرار مي

 ج. هدية ازدواج

 .شود و منوط به ازدواج در سال مشموليت دانشجوستنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مياين هديه با هدف ترغيب س

 د. اعتبار سفرهاي زيارتي ـ فرهنگي

كند بلكه اين اعتبار به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هزينه بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه را به فرد اعطا نمي

 .شودمي

  

 براي استفاده از اعتبار مربوط به راتبة دانشجويي چيست؟ شرايط الزم    .75

ساعت به ترتيب در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و  6و  10 ، 20 ازاي دريافت اين مبلغ، ماهانه دانشجويان مشمول بايد در

 .ندكثريا بارگذاريدكتري كاردانشجويي در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشند و دانشگاه گزارش آن را در سامانة 

 مندي از راتبه چيست؟كارهاي دانشجويي براي بهرهمصاديق    .76

كار در كتابخانه ،كار در مركز رايانه ، كار در  توان بهها مياند كه از جملة آنها تعريف شدهكارهاي مختلف دانشجويي در دانشگاه

 .و ... اشاره كرد  در رستورانخوابگاه، كار در مراكز فرهنگي دانشگاه،كار در مسجد،كار 

  

توان به عنوان ساعات كار دهند ميهاي خصوصي غيرمرتبط با دانشگاه انجام ميآياكاري راكه دانشجويان در شركت    .77

 محسوب كرد؟« راتبة دانشجويي»مندي از دانشجويي براي بهره

نشود و كار دانشجويي خود را در همان محيط )از قبيل آزمايشگاه، نامه اين است كه دانشجو از محيط دانشگاه خارج روح حاكم برآيين

 .كتابخانه و ...( انجام دهد

  

 شود؟راتبة دانشجويي چگونه پرداخت مي      .78

لي برگزيده هاي تحصيدانشجو بايد در سال تحصيلي كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است به عنوان دانشجوي مشمول جايزه .1

 .شده باشد

كار دانشجويي در دانشگاه محل ساعت 6و  11،  21ترتيب بايد ماهانه ارشد و دكتري بهدانشجو در مقطع كارشناسي ،كارشناسي .2

  .تحصيل خود داشته باشد



سال كند. اين معرفي براي هر نيمدانشگاه محل تحصيل، دانشجو را به عنوان متقاضي كار دانشجويي به بنياد معرفي مي .3

 .بايد انجام شود تحصيلي

 .كندسال در سامانه درج ميدانشگاه محل تحصيل، تأييد كار دانشجو را در پايان نيم .4

ماه  5/2ماه اول و در پايان ماه سوم مربوط به  2بنياد درصورت تأييد، مبلغ قرارداد را در دو قسط )در پايان ماه اول مربوط به  .5

 .كندبعد( به حساب دانشجو واريز مي

ام ها را انجها را در اختيار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فوق، پرداختچنانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه .6

 .دهد و گزارش پرداخت را به بنياد استاني ارسال كند

  

كار دانشجويي از راتبة واند در قبالتكند ميياري استفاده ميياري يا فنياري ، پژوهشكه از اعتبار آموزشآيا فردي    .79

 مند شود؟دانشجويي هم بهره

 باشد اين« فرصت مطالعاتي داخلي يا خارجي»يا « ياريفن»، «ياريپژوهش»، «ياريآموزش»چنانچه دانشجو مشمول اعتبار   خير!

 .يابدراتبه به او تعلق نمي

  

 اعطا مي شود؟وام وديعة مسكن به دانشجويان مشمول چگونه       .80

هاي رفاه همين منظور بنياد اسامي دانشجويان مشمول را به صندوقبه .شوداين جايزه صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي

دانشجو مدارك مربوط به  در نهايت .كندوزارت بهداشت يا ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد خود اعالم مي /دانشجويي در وزارت علوم

 .شودمند ميكند و از وام بهرهبه صندوق رفاه دانشگاه ارائه مي اجارة مسكن را

  

 توانند دو بار از وام وديعة مسكن استفاده كنند؟آيا اگر دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزة تحصيلي باشند، مي    .81

 .يابداي تعلق ميخير! صرفاً يك وام وديعة مسكن به چنين خانواده

  

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

 .دمند شوتواند از زمان دريافت )در دورة مشموليت دانشجو( تا پايان دورة تحصيل در آن مقطع از اين اعتبار بهرهدانشجو مي

  

  



 مدارك مورد نياز براي دريافت هدية ازدواج چيست؟      .83

 .ازدواج كرده باشد بايد اسناد ازدواج خود را در سامانة ثريا بارگذاري كندچنانچه دانشجو در سال مشموليت خود 

  

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

 .شودكه تاريخ عقدشان در سال مشموليت باشدخير! هدية ازدواج صرفاً به مشموالني اعطا مي

  

 شوند؟ري سابقة شغلي محسوب ميياياري و فنياري، پژوهشآيا آموزش    .85

ياري يا فرصت مطالعاتي، براي وي بيمة اشتغال لحاظ ياري، فنياري ، پژوهشمندي دانشجو از اعتبار آموزشبله! در صورت بهره

 .شودمي

  

 بيمة اشتغال چه مزايايي دارد؟    .86

 مستمري بازماندگان جزئي و / كليازكارافتادگيمستمري  ، مستمري بازنشستگي :مزاياي بيمة اشتغال عبارتند از

  

 مند شوند؟توانند از بيمة اشتغال بهرهدانشجويان چگونه مي    .87

در  رساني بنياد، شخصاً بامندي از مزاياي اين تسهيالت الزم است پس از اطالعياران براي بهرهياران و فنياران ، پژوهشآموزش

شود(، منتخب سازمان تأمين اجتماعي استان خود، )كه از سوي بنياد نخبگان استان اعالم مي دست داشتن مدارك زير به شعبة

هاي پزشكي ، تشكيل پرونده و امضاي قرارداد( مراجعه كرده، مراحل مربوط به عقد قرارداد بيمة اشتغال )شامل: احراز هويت ، معاينه

 :ياز براي بيمة اشتغال عبارتند ازاجتماعي انجام دهند. مدارك مورد نرا با سازمان تأمين

 هاي آنالف. شناسنامه و تصويرِ همة صفحه

  ب. كارت ملي و تصوير پشت و روي آن

 با زمينة سفيد 0×0ج. دو قطعه عكس 

 (د. شماره بيمة قبلي )در صورت وجود

 (هـ . دفترچة بيمة تأمين اجتماعي بيمة قبلي ) در صورت وجود



  .ودشتغال از تاريخ ارائه تقاضاي دانشجو به شعبة منتخب تأمين اجتماعي محاسبه ميشايان ذكر است شروع بيمة اش

 .شودمنتشر مي http:// bimeh.bmn.ir  هاي مرتبط با بيمة درمان و بيمة تكميلي از طريق نشانيشود اطالعيهيادآورمي

  

 مبلغ حق بيمة اشتغال چقدر است؟      .88

درصد آن از جايزة اعطايي به متقاضي كسر  22ريال است كه  060,282,1( معادل 1035سال  مبلغ حق بيمه براي هر ماه )در

 .شودمانده از بودجة بنياد به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميدرصد باقي 20شود و مي

  

 تفاوت خدمات درماني بيمة تكميلي و بيمة پايه چيست؟      .89

تأمين اجتماعي، خدمات ) گر پايههاي درماني ناشي از بيماري و يا حادثه كه در تعهد بيمههزينهبيمة تكميلي براي جبران بخشي از 

  .گيردنبوده است، مورد استفاده قرار مي (...درماني، ايرانيان، سالمت و

  

  يابد؟آيا به همة مشموالن جوايز تحصيلي، بيمة تكميلي تعلق مي      .90

 .بيمة تكميلي بر عهدة دانشجوست بله! ليكن پرداخت بخشي از حق

  

ياري ياري و فنياري ، پژوهشتوان در زمان فرصت مطالعاتي از اعتبار راتبة دانشجويي يا اعتبارات آموزشآيا مي    .91

 كرد؟استفاده

آغاز فرصت  شود ازت ميخير! با توجه به اينكه اين اعتبارات به ازاي كار دانشجويي يا انجام خدماتي در دانشگاه محل تحصيل پرداخ

  .شودمطالعاتي به دليل عدم حضور دانشجو در دانشگاه محل تحصيل، اين اعتبارات پرداخت نمي

  

 كند، چند بار است؟ها استفادهتواند از اين جايزهكه هر دانشجو در يك مقطع از تحصيلي ميتعداد دفعاتي    .92

ايد مند شود و بها بهرهتواند هرساله از جايزهساير دانشجويان برگزيده شود، مي محدوديتي وجود ندارد! اگر هر سال در قياس با

 .ها در سامانه ثبت كندمندي از جايزهبراي هر سال، دانشجو تقاضاي خود را براي بهره

  

 (... حضوري ونوبت دوم، نيمهشبانه، ) شوند يا سايردانشجويانها، مشمول اين جوايز ميآيا تنها دانشجويان روزانة دانشگاه    .93

 مند شوند؟توانند از اين جوايز بهرهنيز مي



كنند و نوع نظام آموزشي دانشجويان مبناي عمل ها طبق معيارهاي بنياد معرفي ميمالك بنياد دانشجوياني است كه دانشگاه

 .بنياد نيست

  

 شود؟نامه ميآيا دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي نيز مشمول اين آيين      .94

 .شود و سهمية آن دانشگاه )براي همة واحدهاي آن( به سازمان مركزي دانشگاه اعالم شده استبله، محسوب مي

  

اص اي كه توسط معاونت علمي به دانشجويان مقطع دكتري اختصنامه، آيا جوايز قبلي مانند پژوهانهباتوجه به ابالغ اين آيين      .95

 برجا است؟ شده است، پاداده مي

 .شود نامه، هيچ وجه ديگري نه از سوي بنياد و نه از سوي معاونت به دانشجويان اعطا نميبا اجراي اين آيين



 


