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 گفتار پيش
 

كشوور در اموور نخبگوان و بوه منظوور هوداين هدفمنود دانشوجويان          در اجراي سند راهبردي

اعطواي   نامو   آيوين »فنّاوري كشور، ها و مراكز ها، پژوهشگاهصاحب استعداد برتر در دانشگاه

بوه تصوويب   14/3/1333در تواري   « به دانشجويان صاحب استعداد برتور  تحصيلي هاي هجايز

ناموه شوامت تسوهيالت متعوددي از  بيوت       اين آيوين  .اسن هيئن امناي بنياد ملّي نخبگان رسيده

اعتبوار  »، « يواري  بار فون اعت»، « ياري اعتبار پژوهش»، « ياري اعتبار آموزش»، « راتب  دانشجويي»

اعتبووار فرصوون مطایعوواتي »، « اعتبووار ارتباتووات علمووي»، « منوودي آموزشووي/كارآفريني توووان

و « فنّواوري »، « پوژوهش »، « آمووزش »كه در  ایوب ههوار جوايزة     و ... اسن« / خارجيداخلي

اعطوواي ايوون تسووهيالت بووه دانشووجويان صوواحب اسووتعداد برتوور    شووود. اعطووا مووي« فرهنوو »

آغاز و فرايند ارزيابي اتالعات دريوافتي  1333و34كشور از ابتداي سال تحصيلي  هاي دانشگاه

نامه بوه بنيادهواي نخبگوان اسوتاني سوشرده شوده       ها و نظارت بر اجراي صحيح شيوهاز دانشگاه

كشوور تهيوه و در آن سوعي     برداري دانشجويان اسن. از اين رو مجموع  حاضر به منظور بهره

   مي نكات الزم دربارة جوايز ذكر شود.شده اسن تما

هواي تحصويلي معرفوي و نكوات مهو        اين مجموعه شامت دو فصت اسن: در فصت اول جايزه

هاي متوداول دربوارة ايون جووايز و      شود و فصت دوم به بررسي پرسش مربوط به آنها تبيين مي

 پاس  آنها اختصاص دارد.

كه از بودو   ريزي و نظارت ي معاونن برنامهدر تدوين اين مجموعه، تعدادي از همكاران گرام

انود، سوه     سوازي آن زحمون فراوانوي را متحموت شوده      نام  جديود در اجرايوي   تصويب آيين

هوا فرزانوه صوبري و مهنودد سويده       آ اي دكتر محمد حسيني مقدم، خان اند:  سزايي داشته به

 شوان مووجور   توالش . يافون  همن و دیسوزي آنان اين مجموعه سامان نمي كه بي متين ماهري 

 .حق

 گفتار شيپ
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 دسون  بوه  تجربو   بوه  توجوه  بوا  اسن شده تالش نوشتار نيا دوم راسنيو درنكت  پاياني اينكه 

 و ياسووتان نخبگووان يادهووايبن از بووازخورد افوونيدر و گذشووته يليتحصوو سووال دو در آمووده

از  خوایي ازكاسوتي نيسون.     طعوا   اموا گوردآوري شوود    اي كاموت  مجموعه كشور يها دانشگاه

شود با ارسال نظرها و پيشنهادهاي خوود موا را بوراي     از خوانندگان كرام درخواسن ميرو  اين

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

 

 اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضي

 غالمعلي منتظر

 ريزي و نظارت معاون برنامه

 5961 تابستان

  

                                                                                                                                         
 نشاني پستي: تهران، خيابان آزادي، بين نواب و رودكي، بنياد ملّي نخبگان    1.
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 مقدمه .5
 

هواي تحصويلي بوه دانشوجويان صواحب       اعطواي جوايزه  »نامو    بنياد ملّي نخبگان بر اساد آيين

اي  هاي نخبگاني دانشجويان برتر، تسوهيالت ويوژه   و با هدف پشتيباني از فعایين« استعداد برتر

جايزة آموزش ، پژوهش ، فنّاوري و فرهن  شامت موارد متعوددي از  بيوت    را در  ایب ههار

يواري، اعتبوار اعوزام بوه فرصون       يواري/ فون   يواري/ پوژوهش   آمووزش  راتب  دانشجويي، اعتبار

بوه دانشوجويان صواحب اسوتعداد     ... مطایعاتي داخلي/ خارجي، هسوت  پژوهش/كوارآفريني و   

اي، دكتوري تخصصوي و فوو      ارشد، دكتري حرفوه  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 اسن مندي از اين جوايز و مه  شرايط بهره

 :به شرح زير باشند تحصيليهاي مجاز دانشجويان بايد در سال .1و2

 سال  4: كارشناسيدانشجويان دورة 

 سال 2: دانشجويان دورة كارشناسي ارشد

 سال 5: اي دانشجويان دورة دكتري حرفه

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

 سال 3: هاي علوم پزشكي هاي فو  تخصص در رشته دانشجويان دوره
 

هواي   فعایيون »شناسايي دانشجويان برتر بور اسواد مجمووم امتيازهواي حاصوت از       .2و2

هواي نخبگواني بوه     تورين مصواديق فعایيون    مه . پذيرد آنان صورت مي« نخبگاني

 :شرح زير اسن

 آموزي )بوا   هاي تال، نقره و برنز كشوري از ایمشيادهاي ملّي دانش دارندگان نشان

 معرفي وزارت آموزش و پرورش(

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 
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  هوواي سراسووري ورود بووه ماسسووه هوواي كشووور در مقووات      برگزيوودگان آزمووون

اي بر اساد نمرة توراز آزموون    ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه ناسي،كارشناسيكارش

كنندگان در آزموون ) بوا معرفوي     انحراف معيار از ميانگين كت شركن 1/2بيش از 

 وزارت علوم، يا وزارت بهداشن يا دانشگاه آزاد اسالمي(

 ا معرفوي  هاي اول تا سوم كشوري از ایمشيادهاي ملّوي دانشوجويي )بو    دارندگان رتبه

  وزارت علوم و وزارت بهداشن حسب مورد(

 هواي پزشوكي،    كوارورزي، دسوتياري در رشوته    هاي جام ، پيش برگزيدگان آزمون

پزشكي و داروسازي و دستياري فو  تخصصي پزشوكي )بوا معرفوي وزارت     دندان

 بهداشن(

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

 زيووودگان مرحلووو  كشووووري دانشوووجويان نمونوووه در مقوووات  كارشناسوووي،       برگ

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

 هواي علموي، پژوهشوي و فنّاورانوه موورد توييود بنيواد )مطوابق          برگزيدگان جشنواره

 مقررات بنياد(

 بنياد( برگزيدگان ادبي، هنري و  رآني )مطابق مقررات 

 )مخترعان برگزيده )مطابق مقررات بنياد 
 

هواي نخبگواني    انتخاب دانشجويان بر اساد مجموم امتياز حاصت از فعایيون  :يادآوري مهم

كسب باالترين امتيواز در ميوان سواير     و مشروط به( ها و نه يكي از اين فعایين)

 .  پذيرد دورة خود صورت مي دانشجويان ه 
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)كارشناسوي،   هواي تحصويلي بنيواد در همو  مقوات      جايزه مندي از دانشجويان براي بهره  .3و2

 نيوواز را در سووامان  اتالعوواتي بنيوواد    ناسووي ارشوود و دكتووري( اتالعووات مورد    كارش

(soraya.bmn.ir http://)  سووال بارگووذاري و نسووبن بووه  بوون   تووا پايووان تيرموواه هوور

 هاي تحصيلي ا دام كنند.  درخواسن استفاده از از جايزه

بنيادهاي نخبگان اسوتاني فهرسون و اتالعوات اویيو  دانشوجويان متقاضوي را در اختيوار         . 4و2

 دهند.  هاي هر استان  رار ميدانشگاه

 نيمو  آزموايي اتالعوات دانشوجويان، فهرسون دريوافتي را توا       ها پس از راسوتي . دانشگاه1و2

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

فهرسن ارزيوابي شوده را در    پس از بررسي اتالعات و امتيازبندي، . بنياد نخبگان استاني6و2

دهود و بنيواد مّلوي فهرسون نهوايي را بوه دانشوجويان و        اختيار بنياد ملّي نخبگان  رار مي

 كند.  ها اعالم ميدانشگاه

براي دانشجويان نوورود از ابتداي مهرماه هر سال آغاز و تا پايان اين مواه بوه    . مراحت  بت5و2

 پايان خواهد رسيد.   

و بر اسواد   (31/3/1336تا 1/5/1331از)هاي تحصيلي براي يك سال تحصيلي  جايزه .11و2

موديرگروه آموزشوي در ههوار    / فعایين دانشجو در دانشوگاه و زيور نظور اسوتاد راهنموا     

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

  

تحصيلياهي  معرفي جازيه
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 كارشناسي دانشجويان دورۀ هاي هجايز. 5ـ5جدول 

 

 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 4،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 1و1 آموزش

 پژوهش

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 4،111،111 اعتبار ارتباتات علمي 1و2

 2و2
نام   اعتبار اجراي پايان

 كارشناسي

هاي فني و  ريال )گروه 5،111،111

 علوم پايه(

 ها( ريال )سايرگروه 4،111،111

 در سال تحصيلي مشمویين

 1و3 فنّاوري
مندي  اعتبار توان

 كارآفريني
 در سال تحصيلي مشمویين ريال 4،111،111

 فرهنگ

 راتب  دانشجويي 1و4
 ريال )مجرد(101110111

 ريال )متوهت( 201110111

 21به تور ماهانه، به ازاي 

 ساعن كار ماهانه 

 )به مدت نُه ماه(

 فرد بايد داراي بيم  پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيم  تكميلي 2و4

 در سال مشمویين ريال 21،111،111 هدي  ازدواج 3و4

 مسكنوديع  اجارة  4و4
 ريال )تهران( 211،111،111

 ريال )ساير شهرها( 111،111،111

مندي در سال تحصيلي  بهره

حساب  مشمویين و تصفيه

 آموختگي در زمان دانش

 1و4
ها و سفرهاي  اعتبار برنامه

 گري گردشزيارتي و 

 ريال )داخلي( 3،111،111

 ريال )خارجي( 11،111،111
 در سال مشمویين
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 ارشد هاي دانشجويان دورۀكارشناسي جايزه .2ـ5جدول 
 توضيحات سقف اعتبار تسهيالت رديف نوع جايزه

 آموزش
 به تور ماهانه )به مدت نُه ماه( ريال 1،111،111 ياري اعتبار آموزش 1و1

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 1،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 2و1

 پژوهش

 به تور ماهانه )به مدت نُه ماه( ريال 1،111،111 ياري اعتبار پژوهش 1و2

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 1،111،111 اعتبار ارتباتات علمي 2و2

 نامه اعتبار اجراي پايان 3و2

هاي  ريال )گروه 21،111،111

 فني و علوم پايه(

 ها( )سايرگروهريال  11،111،111

 در سال تحصيلي مشمویين

 4و2
اعتبار شركن در مجام  علمي 

 داخلي
 دوبار )در سال مشمویين( ريال 3،111،111

 1و2
مجوّز و اعتبار شركن در 

 مجام  علمي خارجي
 بار )در سال مشمویين( يك ريال 21،111،111

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 51،111،111 اعتبار هست  پژوهشي 6و2

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 11،111،111 آزمايشگاهياعتبار استفاده از شبك   2-5

 فنّاوري

 به تور ماهانه )به مدت نُه ماه( ريال 1،111،111 ياري اعتبار فن 1و3

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 1،111،111 كارآفريني مندي اعتبار توان 2و3

 مشمویيندر سال  ريال 51،111،111 اعتبار هست  فنّاوري وكارآفريني 3و3

 فرهنگ

 راتب  دانشجويي 1و4
 ريال )مجرد( 101110111

 ريال )متوهت( 101110111

ساعن  11به تور ماهانه، به ازاي 

 كار ماهانه )به مدت نُه ماه(

 بيم  اشتغال 4-2
بر اساد حقو  پاي  سازمان 

 تومين اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار 

 ياري ياري/ فن ياري/ پژوهش آموزش

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

 در سال مشمویين ريال 21،111،111 هدي  ازدواج 4-4

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

 ريال )ساير شهرها( 111،111،111

مندي در سال مشمویين و  بهره

 آموختگي حساب در زمان دانش تصفيه

4-6 
ها و سفرهاي زيارتي و  برنامه

 گري گردش

 ريال )داخلي( 3،111،111

 ريال )خارجي( 11،111،111
 در سال مشمویين

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

 آموزش
 مدت نُه ماه(به تور ماهانه )به  ريال 3،111،111 ياري اعتبار آموزش 1و1

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 6،111،111 مندي آموزشي اعتبار توان 2و1

 پژوهش

 به تور ماهانه )به مدت نُه ماه( ريال 3،111،111 ياري اعتبار پژوهش 1و2

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 5،111،111 اعتبار ارتباتات علمي 2و2

 اعتبار اجراي رسای  دكتري 3و2
 هاي فني و علوم پايه( )گروهريال  31،111،111

 ها( ريال )سايرگروه 11،111،111
 در سال تحصيلي مشمویين

 دوبار )در سال مشمویين( ريال 3،111،111 اعتبار شركن در مجام  علمي داخلي 4و2

 1و2
مجوّز و اعتبار شركن در مجام  

 علمي خارجي
 بار )در سال مشمویين( يك ريال 21،111،111

 6و2
اعتبار اعزام به فرصن مطایعاتي 

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

 به تور ماهانه )در سال مشمویين(

 5و2
مجوّز و اعتبار اعزام به فرصن 

 مطایعاتي خارجي
 دالر )مجرد( 1111معادل ريایي 
 دالر )متوهت( 1411معادل ريایي 

 مشمویين(به تور ماهانه )در سال 

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 111،111،111 اعتبار هست  پژوهشي 6و2

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 11،111،111 اعتبار استفاده از شبك  آزمايشگاهي 2-3

 فنّاوري

 به تور ماهانه )به مدت نُه ماه( ريال 3،111،111 ياري اعتبار فن 1و3

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 6،111،111 كارآفريني مندي تواناعتبار  2و3

 در سال تحصيلي مشمویين ريال 111،111،111 اعتبار هست  فنّاوري وكارآفريني 3و3

 فرهنگ

 راتب  دانشجويي 1و4
 ريال )مجرد(  6110111
 ريال )متوهت( 102110111

ساعن  6به تور ماهانه، در ازاي 
 ماه(كار ماهانه )به مدت نُه 

 بيم  اشتغال 2و4
بر اساد حقو  پاي  سازمان تومين 

 اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار 
ياري/  ياري/ پژوهش آموزش

 ياري/ فرصن مطایعاتي فن

 فرد بايد داراي بيم  پايه باشد. مطابق مقررات بنياد بيم  تكميلي 3و4

 در سال مشمویين ريال 21،111،111 هدي  ازدواج 4و4

 وديع  اجارة مسكن 1و4
 ريال )تهران( 211،111،111

 ريال )ساير شهرها( 111،111،111
مندي در سال مشمویين و تصفيه  بهره

 آموختگي حساب در زمان دانش

4-6 
ها و سفرهاي زيارتي  برنامه

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

 در سال مشمویين
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 ها . نكاتي دربارۀ جايزه9

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

شوامت كوارمزد دسوتياري آموزشوي دانشوجو زيرنظور يكوي از        « يواري  آمووزش ». اعتبار 1و3

يواري  موردتوييود بنيواد     علمي ماسس  متبوم و بر اساد  رارداد آمووزش  اعضاي هيئن

 شود. تحصيلي اعطا ميسال  در هر ني 
 

هواي آموزشوي    ها وكارگاه براي شركن دانشجو در دوره« مندي آموزشي توان»اعتبار  . 2و3

هاي تخصصي مرتبط با تحصويت اعطوا    هاي وي در موضوم و با هدف ارتقاي توانايي

 شود. مي
 

شوامت كوارمزد دسوتياري پژوهشوي  دانشوجو زيرنظور يكوي از        « يواري  پوژوهش ». اعتبار 3و3

يواري  موردتوييود بنيواد     علمي ماسس  متبوم و بر اساد  رارداد پوژوهش  اي هيئناعض

 شود. سال تحصيلي اعطا مي در هر ني 
 

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

هور بوار    درصد هزين  61ك   شود. دسن اعطا مي« هاي راهبردي آزمايشگاهي فنّاوري

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

هزينو  اشوتران نشوريات علموي داخلوي و       كموك »شوامت:  « ارتباتوات علموي  ».  اعتبار 1و3

و « هوواي علمووي داخلووي و خووارجي  هزينوو  عضوووين در انجموون كمووك»، «خووارجي

ر يوك  اسن كه بر اساد مودارن مببتو  موایي هو    « هاي علمي تسهيالت خريدكتاب»

  ابت تصفيه اسن.  
 

ناموه / رسوای     ، منوط به تصويب ترح پيشونهادي پايوان  «نامه/ رسایه اجراي پايان».  اعتبار 6و3

كوووه بوووه دانشوووجويان  دانشوووجو در دانشوووگاه/ پژوهشوووگاه محوووت تحصووويت اسووون 

تحصيلي جازيهمعرفي 
 اهي 



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

كارشناسي وكارشناسي ارشود در دو  سوط و بوه دانشوجويان دورة دكتوري       هاي دوره

 شود. خن ميتخصصي در سه  سط پردا
 

هوا   بوه منظوور شوركن دانشوجو در كنفورانس     « شركن در مجام  علمي داخلي». اعتبار 5و3

هاي علمي درون كشور و بوا هودف تسوهيت ارتباتوات      )همراه با ارائ  مقایه( و كارگاه

شودكه براي هر دانشجو دوبار در سوال و بوا ارائو  گوواهي      پژوهشي دانشجو اعطا مي

 ز اسناد مببت  مایي  ابت پرداخن اسن.نويسي در مجم  و ني نام
 

بووه منظووور شووركن دانشووجو « مجوووّز و اعتبووار شووركن در مجووام  علمووي خووارجي.  »6ووو3

هاي علموي خوارج ازكشوور )هموراه بوا ارائو  مقایوه( و بوا هودف تسوهيت            دركنفرانس

بار در سوال و بور اسواد توييود اسوتاد راهنموا،        كه يك ارتباتات پژوهشي دانشجوسن

نويسووي در مجموو   ابووت پرداخوون اسوون. مجوووّز مووذكور عووالوه بوور  توو  نوواماسووناد مبب

 هواي علموي خوارج از    هوا و دوره  هاي علمي، به منظوور شوركن دركارگواه    كنفرانس

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

بوا نهادهواي علموي و    به منظور ايجاد ارتبواط  « مطایعاتي داخلي  اعزام به فرصن».  اعتبار 3و3

كه پس از تصويب استفاده از فرصن مطایعاتي در ماسسو  متبووم    كشور اسن فنّاوران 

و پذيرش از نهاد مقصد، بوه توور ماهانوه و حوداكبر بوه مودّت نوه مواه بوه دانشوجوي           

مندي از اين اعتبار، دانشوجو مجواز نيسون     شود. در صورت بهره مشمول پرداخن مي

، «يوواري آموووزش»، «راتبوو  دانشووجويي »ز اعتبووارات در تووول فرصوون مطایعوواتي ا  

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

بوه منظوور ايجواد ارتبواط بوا      « مجوّز و اعتبوار اعوزام بوه فرصون مطایعواتي خوارجي      » . 11و3

نهادهوواي علمووي و فنّاورانوو  خووارج ازكشووور اسوون كووه پووس از تصووويب فرصوون  

مطایعاتي در ماسس  متبوم و پذيرش از نهاد مقصود، بوه توور ماهانوه و حوداكبر بوه       
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شوود. اویويون نهواد مقصود بوا       مدّت شش ماه به دانشجوي مشومول پرداخون موي   

هاي جهاني و اویويون موضووم    بندي در رتبه 211هاي معتبر با رتب  كمتر از  ماسسه

داركشووور )بوور اسوواد توييوود سووتادهاي  هوواي اویويوون فرصوون مطایعوواتي، موضوووم

راهبردي توسع  فنّاوري معاونون علموي و فنّواوري رياسون جمهووري( اسون. در       

مندي دانشجو از اين اعتبوار، دانشوجو مجواز نيسون در مودت فرصون        صورت بهره

و « يوواري پووژوهش»، «يوواري آموووزش»، «راتبوو  دانشووجويي»مطایعوواتي از اعتبووارات 

 كند. استفاده« ياري فن»
 

مطابق مقوررات  « گروه پژوهشي دانشجويي»به منظور تشكيت « هست  پژوهشي»اعتبار  . 11و3

  ك  يكوي از اعضواي گوروه، دانشوجوي مشومول ايون       ماسسه به گروهي كه دسن

يابد. اين اعتبار پس از توييود مودارن مربووط بوه هسوته در       تعلق مينامه باشد،  آيين

 شود. بنياد، در سه  سط پرداخن مي
 

شامت كارمزد دستياري فنّاوري دانشجو در شركن زايشوي يكوي از   « ياري فن».  اعتبار 12و3

يواري  موردتوييود بنيواد در     علمي ماسس  متبوم و بر اساد  رارداد فون  اعضاي هيئن

 شود. ل تحصيلي اعطا ميسا هر ني 
 

هوواي آموزشووي  بووراي شووركن دانشووجو در دوره، «كووارآفريني منوودي توووان»اعتبووار   .13ووو3

سوازي، حقوو  مایكيون فكوري و مشوابه آن و بوا        وكوار، تجواري   كسب  اندازي راه

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

به منظور ايجاد شركتي نوپوا )شوركن زايشوي از    « ي و كارآفرينيهست  فنّاور»اعتبار  . 14و3

مووديرة آن دانشووجوي مشوومول  كووه يكووي از اعضوواي هيئوون ماسسوو  متبوووم( اسوون

نامه باشد. اين اعتبار پس از توييود مودارن مربووط بوه هسوته در بنيواد، در سوه         آيين

 شود.  سط پرداخن مي
 

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



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

كه در  بال كار دانشجويي )ماهانوه   اسن هزين  معيشتي كمك شامت« راتب  دانشجويي. »11و3

بوراي دانشوجويان دورة     سواعن  11بوراي دانشوجويان دورة كارشناسوي ،      ساعن 21

براي دانشجويان دورة دكتوري تخصصوي(  در ماسسو       ساعن  6كارشناسي ارشد و 

يابد. هنانچه دانشجو مشمول اعتبوار   سال( به وي تعلق مي متبوم به مدت نُه ماه )دو ني 

« فرصون مطایعواتي داخلوي/ خوارجي    »يا « ياري فن»، «ياري پژوهش»، «ياري آموزش»

 يابد. باشد، اين راتبه به او تعلق نمي
 

شوود و منووط    با هدف ترغيب سنن حسن  تشكيت خانواده اعطوا موي  « هدي  ازدواج.  »16و3

بووه ازدواج در سووال مشوومویين دانشجوسوون. هنانچووه دانشووجو و همسوورش هوور دو 

 يابد. ة تحصيلي باشند، به هر يك جايزة ازدواج تعلق ميمشمول جايز

هواي رفواه    ایحسونه از تريوق صوندو     بوه صوورت وام  ور    « وديع  اجوارة مسوكن  . »15و3

دانشجويي يا ساير نهادهاي مایي مورد توييد بنياد ملّي و صرفا  به دانشوجويان متوهوت   

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

« يواري  فون »و « يواري  پوژوهش »، « ياري آموزش»دانشجو مجاز اسن از بين سه اعتبار  . 16و3

نيوز  « هست  فنّاوري و كوارآفريني »و « هست  پژوهشي»فقط از يكي و از بين دو اعتبار 

 مند شود. فقط از يكي بهره
 

« يواري  فن» ،«ياري پژوهش»، « ياري آموزش»مندي دانشجو از اعتبار  در صورت بهره  .13و3

، بيمو  اشوتغال )بازنشسوتگي( نيوز در مودّت      «فرصن مطایعاتي داخلي يا خارجي»يا 

شرط اسوتفاده از ايون بيموه آن     يابد. ها به او تعلق مي مندي دانشجو از اين جايزه بهره

داراي بيم  ديگوري نباشود كوه از فراينود مزدبگيوري ناشوي شوده        اسن كه دانشجو 

درصد آن از محوت جوايزة    52ل از سوي بنياد ملّي و درصد حق بيم  اشتغا 53باشد.

 شود.  اعطايي به دانشجو پرداخن مي
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كوه   هواي درمواني،   كه براي جبران بخشي از هزينوه  اي اسن شامت بيمه« بيم  تكميلي» . 21و3

سوال   مدت يوك گيرد. اين بيمه به  گر  پايه نبوده، مورد استفاده  رار مي در تعهد بيمه

يابد و بوراي اسوتفاده از آن    )از زمان مشمویين دانشجو( به مشموالن جايزه تعلق مي

درصود مبلوح حوق بيمو       51هواي پايوه باشود.     دانشجو بايد داراي يكي از انوام بيموه 

درصود آن از محوت جوايزة اعطوايي بوه دانشوجو        31تكميلي از سووي بنيواد ملّوي و    

 شود. پرداخن مي
 

فر  بنياد، صحن مدارن دريوافتي از دانشوجويان اسون و هنانچوه در هور       يادآوري مهم:

مرحله از بررسي مشخص شود دانشجو اتالعاتي خوالف وا و  را در سوامانه    

فقط از ايون جوايزه بلكوه از تموامي تسوهيالت بنيواد        بارگذاري كرده اسن، نه

ربط اعالم و به یحوا    هاي ذي شود و عدم صدا ن وي به دستگاه محروم مي

 شود. حقو ي موضوم پيگيري مي
 

توانيود بوه وبگواه     هواي تحصويلي موي    بارة مفاد مقررات جايزه براي دريافن اتالعات بيشتر در

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

تحصيلي معرفي جازيه
 اهي 



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

 گانپرسش



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

كوار   سازي ، برترف كردن ابهامات احتمایي و كمك به فه  بيشتر مفاهي  به شفافبه منظور 

هوا   هاي آن هاي متداول و پاس  هاي تحصيلي، برخي از پرسش رفته در مقررات اعطاي جايزه

  در اين فصت ارائه شده اسن.
 

 ؟كيست نخبه .5

فنّواوري، هنور، ادب،   فردي برجسته و كارامد با ا رگذاري بارز در خلق و گسترش علو ،  

هواي   هاي اسالمي كه الزم اسون ويژگوي   فرهن  و مديرين كشور در هارهوب ارزش

 زير را داشته باشد:

 مندي از هوش، خال ين و انگيزة ذاتي ایف. بهره

 اي خاص در حوزه خبرگي و تخصص واجد ب.

بوديت در اجتموام تخصصوي خوود و در هوارهوب       بوديت يواك    ج. داراي ا رگذاري بوي 

 تمان نظام اسالميگف
 

 ؟صاحب استعداد برتر )مستعد برتر(كيست .2

نيافتوه و مسوتلزم فراينود     كه مستعد نخبگي اسن یيكن هنووز بوه آن شورايط دسون     فردي

هداين و تواناسازي براي كسب خبرگي و نهايتا  ا رگذاري بر محيط اسن. دانشوجويان  

 توانند در گروه مستعدان برتر  رار گيرند. مطلقا  مي
 

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

تا نخبوه شودن راهوي تووالني      يانكه دانشجو با توجه به تعريف فو ، مشخص اسنخير! 

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

 

 

 

گان  رپسش



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

 هاي تحصيلي چيست؟ نامة اعطاي جايزههدف آيين .4

هواي  هوا را در حووزه  كوه دانشوجويان برتور دانشوگاه    نامه بوه دنبوال آن هسوتي     در اين آيين

ي كني  و به هريك از آنان مجموعوه تسوهيالت   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 تريق رصد رفتار و فعایين مشموالن ازشناسايي ایف. 

بوه جواي رويكورد صورفا      دانشجويان در محيط دانشوگاه  سازي نارويكرد توا ب. توكيد بر

 حماين مادّي
 هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه توجه به مجموع  فعایينج. 

رشود  مسوتعد در مسوير    هوداين و حمايون از هور دانشوجوي     ،توجه به تنوم استعدادهاد. 
 هاي مختص خودش استعدادها و توانمندي

و هوداين دانشوجو در محويط دانشوگاه      توجه به رويكرد نهادمحوري )دانشگاه محوري(.   ه

 و زير نظر استاد راهنما

 دانشجويي در كنار تك تك دانشجويانهاي نخبگاني  توجه به گروهو. 

 كار و تالش به جاي ايجاد تو   از تريق ترويج فرهن  در دانشجو ايجاد تعهدز. 
 

 هايي است؟هاي نخبگاني چه فعاليتمنظور از فعاليت .9

كشووور در  فعووایيتي آگاهانووه، خال انووه و نوآورانووه بووا ا رگووذاري محسووود بوور پيشوورفن  

هاي مختلف از  بيت: علو ، فّنواوري، هنور، ادب، فرهنو  و موديرين بوا توكيود بور          حوزه
 مسائت و مشكالت كشور.شناخن 

 

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

هوواي زيوور اسوون  یوويكن دانشووجو بايوود عووالوه بوور   شوورط الزم، احووراز يكووي از ويژگووي
هواي   هاي ذيت، در  ياد با ساير دانشجويان متقاضي، بيشترين امتيواز را از فعایيون   ويژگي
 باشد:  كرده كسب نخبگاني



 

 

21 

هواي   كسب مدال كه موفق به كشوري و جهاني آموزي ایف. برگزيدگان ایمشيادهاي دانش
 اند.   تال، نقره و برنز از اين مسابقات شده

كشووور )وزارت علوووم،  هوواي هوواي سراسووري ورود بووه ماسسووه برگزيوودگان آزمووون ب. 
ناپيوسوته  كارشناسي ارشود  آزاد اسالمي( در مقات  كارشناسي،بهداشن و دانشگاه 

انحراف معيار از ميوانگين   1/2اي بر اساد نمرة تراز آزمون بيش از  و دكتري حرفه

 كنندگان در آزمون  كت شركن

ج. افوورادي كووه در ایمشيادهوواي ملّووي دانشووجويي)ایمشيادهاي مووورد توييوود وزارت علوووم،  

 اند. هاي اول تا سوم كشوري شده بهداشن و دانشگاه آزاد( موفق به كسب رتبه

هواي پزشوكي،    كوارورزي، دسوتياري در رشوته    هاي جام ، پيش افرادي كه در آزمون . د

پزشوكي و داروسوازي و دسوتياري فوو  تخصصوي پزشوكي موفوق بوه كسوب           دندان
 اند. هاي اول تا سوم شده رتبه

 ها هو . دانشجويان ممتاز ماسسه

ارشود   اسوي  و. برگزيدگان مرحل  كشوري دانشجويان نمونه در مقات  كارشناسي،كارشن
 با معرفي وزارت علوم يا وزارت بهداشن    و دكتري

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

 هاي مرتبط  رشته

 بنيادي. مخترعان برگزيده بر اساد مقررات 
 

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

 برگزيودگي،  از پوس  دانشوگاه  در تحصيت سال اویين در زير بندهاي موضوم دانشجويان

 الزم بعود  هواي  سال براي ویي شوند  مي تحصيلي هاي جايزه مشمول امتياز، محاسب  بدون

 : رارگيرند ارزيابي فرايند در اسن

گان  رپسش



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

 آموزي  دانش ملّي ایمشيادهاي در برنزكشوري يا نقره ، تال مدال داراي برگزيدگان. ایف

 )در سال برگزيده شدن( دانشجويي ملّي ایمشيادهاي در سوم تا اول رتب  داراي برگزيدگان. ب

  (شدن برگزيده سال در)كشوري دانشجويان نمونج. 

 گووروه در دانشووگاه بووه ورود سراسووري آزمووون در 111 تووا 1 رتبوو  داراي برگزيوودگان. د

  (كارشناسي دورة در) فني و رياضي

 گوروه  در دانشوگاه  بوه  ورود سراسوري  آزموون  در 111 توا  1 رتب  داراي برگزيدگان. هو 

  (كارشناسي دورة در) تجربي علوم

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

  (كارشناسي دورة در) انساني

 هنور  گوروه  در دانشوگاه  بوه  ورود سراسوري  آزمون در 41 تا 1 رتب  داراي برگزيدگان. ز

  (كارشناسي دورة در)

 گووروه در دانشووگاه بووه ورود سراسووري آزمووون در 21 تووا 1 رتبوو  داراي برگزيوودگان. 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؟

گوذاري در   بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد! بلكه به عنوان نهوادي حواكميتي بوراي سياسون    

كارگيري و ایگوسوازي نخبگوان در جامعوه     خصوص شناسايي و تواناسازي مستعدان و به

بنابراين اصایتا  هيچ دانشجويي عضو بنياد نيسون و دانشوجويان بور اسواد     . كند فعایين مي

در ايون فراينود    .هواي تحصويلي خواهنود شود     مشومول جوايزه    مقررات و معيارهواي بنيواد  

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

كنود   كوه هموان دانشوگاه تعيوين موي      دانشجويان ممتاز هر دانشوگاه براسواد معيارهوايي   

نامو  دانشوجويان ممتواز را تودوين و      ها خود بايد آيين بنابراين دانشگاه. شوند انتخاب مي

انتخواب دانشوجويان   توانند در فراينود   تصويب كنند و بر اساد 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

هووواي تحصووويلي بنيووواد در همووو   جوووايزه منووودي از دانشوووجويان بوووراي بهوووره .ایوووف

دكتووري( اتالعووات مووورد نيوواز را در مقات )كارشناسووي، كارشناسووي ارشوود و 

تووا پايووان تيرموواه هوور سووال   (//:soraya.bmn.ir http) سووامان  اتالعوواتي بنيوواد

هواي تحصويلي ا ودام    بارگذاري و نسبن به  بن درخواسن استفاده از از جايزه

 كنند.  

بنيادهاي نخبگان استاني فهرسن و اتالعات اویي  دانشجويان متقاضي را در اختيوار   .ب

 دهند.  هاي هر استان  رار ميدانشگاه

 نيمو  آزمايي اتالعات دانشجويان، فهرسون دريوافتي را توا    ها پس از راستيدانشگاه. ج

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

ختيوار بنيواد ملّوي نخبگوان  ورار      ياد نخبگان اسوتاني فهرسون ارزيوابي شوده را در ا    بن  .د

دهد و بنياد ملّي فهرسون نهوايي را همزموان بوا آغواز سوال تحصويلي جديود بوه           مي

 كند.  ها اعالم ميدانشجويان و دانشگاه

ايون   مراحت  بت براي دانشجويان نوورود از ابتداي مهرماه هر سال آغاز و توا پايوان   . هو 

 ماه به پايان مي رسد.   

 

گان  رپسش



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

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

الزم اسن دانشجويي كه به عنوان مشومول جووايز انتخواب شوده مودارن و مسوتندات       

هاي نخبگاني خود را در محدودة زماني اعالم شده، از تريوق حسواب كواربري     فعایين

كرده اسن، بارگذاري كند تا پوس از بررسوي در بنيواد، اعتبوار     كه در سامان   ريا ايجاد 

 .  مربوط به تسهيالت در اختيار وي  رار گيرد
 

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

 كنند؟ دايپ اطالع

 .يليتحص زيجوا ياتالعات  سامان به مراجعه با
 

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

منودي از جووايز تحصويلي باشوند     از تريق سامانه براي افورادي كوه حوائز شورايط بهوره     

 شود.رساني ميموضوم نقص در مدارن اتالم
 

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

 كنند؟ ارسال زيجوا از يمندبهره يبرا

و بوراي   پايوان تيرمواه  هوا توا    نويسوي بوراي دانشوجويان فعلوي دانشوگاه      فرصن زماني نام

 دانشجويان مقات  جديد تا پانزده  مهرماه اسن.  
 
 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 هداين دانشجويان براي ورود بوه  با  جايزۀ آموزش: الف.

 عرص  آموزش

با هدف تسهيت مسير پژوهشي و هداين دانشوجويان بوراي ورود بوه     جايزۀ پژوهش: ب.

 عرص  پژوهش
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با هدف تسهيت مسير فنّاورانه و نوآورانه و هوداين دانشوجويان بوراي     جايزۀ فنّاوري: ج.

 عرص كارآفرينيورود به 

تقوين هوين ملّوي و رفو      با هدف ارتقاي فرهن  اسالمي و ايراني، : د. جايزۀ فرهنگ 

 نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان

هوواي كارشناسووي، شووايان ذكوور اسوون ههووار جووايزة بوواال در سووه سووطح متنوواظر بووا دوره 

 شود.كارشناسي ارشد و دكتري  به دانشجويان مشمول  اين مقات  اعطا مي
 

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

هوواي اول تووا ههووارم تحصوويلي، معووادل    اي در سووال دانشووجويان دورة دكتووري حرفووه 

هواي پونج  توا هفوت ، معوادل دانشوجويان دورة        دانشجويان دورة كارشناسوي و در سوال  

 شوند. كارشناسي ارشد محسوب مي
 

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

سوال تحصويلي )از اول   شووند بوه مودت يوك     كه از سوي بنياد انتخواب موي   دانشجوياني

شووند و بوراي   منود موي  هواي بنيواد بهوره    مهرماه امسال تا پايان خرداد سال بعد( از جوايزه 

در فراينوود ارزيووابي و ر ابوون بووا سوواير دانشووجويان   دوبووارههوواي بعوود الزم اسوون  سووال

  رارگيرند.
 

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

 استفاده مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟

هادر مقات  تحصيلي مختلوف وجوود نودارد و     بله! محدوديتي براي استفاده از اين جايزه

هواي نخبگواني را در    چه دانشجو بتواند در هر سال تحصيلي بيشترين امتياز از فعایينهنان

منود  ها بهوره تواند از اين جايزهشود و مي  ياد با ساير متقاضيان كسب كند، انتخاب مي

 شود.  
 

گان  رپسش



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

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

باشد اين جايزه با هدف تسهيت مسوير    هاي آموزشي موفق هنانچه دانشجويي در فعایين

گيورد و شوامت    آموزشي و توانمند سازي دانشوجو در زمينو  آمووزش بوه آن تعلوق موي      

 تسهيالت زير اسن:  
 

 الف. اعتبار توانمندسازي آموزشي

زبوان  نظيور   هواي آموزشوي مورتبط    ها و كوالد  در كارگاه هزين  شركن دانشجو

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

 ياري ب. اعتبار آموزش

كوه بوه دانشوجويان مقطو  كارشناسوي ارشود و        اعتبار دستيار آموزشي اسوتاد اسون  

دكتري تخصصي پس از پذيرش از سوي يكي از اعضاي هيئن علموي دانشوگاه و   

صوورت ماهانوه در هور     كنود بوه   دانشگاه با دانشجو منعقد موي براساد  راردادي كه 

 شود. سال تحصيلي پرداخن مي ني 
 

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

هواي   هوا وكوالد   در كارگواه دانشجو الزم اسن مدارن مببت  موایي مبنوي بور شوركن     

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

توييد مدارن از سوي دانشوگاه و توييود بنيواد اسوتان متبووم، مبلوح موذكور بوه دانشوجو          

 شود. پرداخن 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 سال تا پايان شهريورماه سال بعد اسن.
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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 هيئن علموي دانشوگاه   

 ورارداد بوين   )صورت پس از بارگوذاري مودارن مببتوه     محت تحصيت خود باشد، در اين

مبني بر پذيرش دانشجو از سوي اعضاي هيئن علمي دانشوگاه متبووم   ( دانشگاه و دانشجو

سوامان   ريوا و توييود دانشوگاه، مبلوح موذكور بوه دانشوجو         عنوان دسوتيار آموزشوي در    به

 .شود پرداخن 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

تحصويت خوود و   دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئن علمي دانشگاه محوت  ! خير

بوه عنووان    ،كنود  منعقود موي   ويبراساد  وراردادي كوه دانشوگاه بوا      ،در همان دانشگاه

 .دستيار آموزشي فعایين كند
 

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

دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئن علمي دانشوگاه محوت تحصويت خوود،      !خير

كند بوه عنووان دسوتيار     منعقد مي ويگاه براساد  راردادي كه دانشگاه با در همان دانش

 .آموزشي فعایين كند
 

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

 گرفت؟ محل تحصيل، پذيرش

اسوتاد  خير!  بايد حتما  از يكي از اعضواي دانشوگاه محوت تحصويت دانشوجو، بوه عنووان        

    رارداد را توييدكند.

 

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

هودف تسوهيت مسوير    هاي پژوهشي موفق باشد، اين جايزه بوا   هنانچه دانشجو در فعایين

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

گان  رپسش



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

 اعتبار ارتباطات علمي الف.

هزين  عضوين  اشتران نشريات علمي داخلي و خارجي،كمكهزين   كمك شامت

هوواي تخصصووي علمووي و  تسووهيالت  هوواي علمووي، عضوووين در پايگوواهدر انجموون

 خريدكتاب.
 

 نامه يا رسالهب. اعتبار اجراي پايان

ناموه/   ها ، مواد مصرفي و .... در راسوتاي انجوام پايوان   به منظور تهيه ملزومات، دستگاه
ناموه/ رسوایه، اعتبواري را در اختيوار      از تصويب ترح پيشنهادي پايوان رسایه، بنياد پس 

 دهد.دانشجويان مشمول  رار مي
 

 ج. اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

بوه منظوور شوركن دانشوجويان كارشناسوي      « شركن در مجام  علمي داخلوي »اعتبار 
علمي درون كشوور  هاي  ها )همراه با ارائ  مقایه( وكارگاه ارشد و دكتري دركنفرانس

كه براي هر دانشجو دوبوار در   شود و با هدف تسهيت ارتباتات پژوهشي آنان اعطا مي
 نويسي در مجم  و نيز اسناد مببت  مایي  ابت پرداخن اسن. سال و با ارائ  گواهي نام

 

 د. مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

ه منظووور شووركن دانشووجويان بوو« مجوووّز و اعتبووار شووركن در مجووام  علمووي خووارجي»

هواي علموي خوارج ازكشوور )هموراه بوا ارائو          كارشناسي ارشد و دكتري دركنفورانس 

بوار در سوال و بور اسواد      كه يك مقایه( و با هدف تسهيت ارتباتات پژوهشي آنان اسن

نويسي در مجم  و توييود اسوتاد راهنموا  ابوت اعطوا اسون. مجووّز موذكور          اسناد مببت  نام

هواي علموي    هوا و دوره  هواي علموي، بوه منظوور شوركن در كارگواه       رانسعالوه بر كنف

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

اعتبار دستيار پژوهشي استاد اسن و هنانچوه دانشوجويي مقطو  كارشناسوي ارشود يوا       

هاي پژوهشي مصوّب اعضاي هيئن علموي دانشوگاه متبووم     دكتري در يكي از ترح

كنود مبلغوي    همكاري داشته باشد براساد  راردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد موي 

 شود.   ي پرداخن ميسال تحصيلي به و صورت ماهانه در تول هر ني  به
 

 و. اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي

اين اعتبوار بوه منظوور ايجواد ارتبواط دانشوجويان دورة دكتوري بوا نهادهواي علموي و           

كه پس از تصوويب اسوتفاده از فرصون مطایعواتي     شود شور به آنان اعطا ميفنّاوران  ك

اكبر بوه مودّت   در دانشگاه محت تحصيت و پذيرش از نهاد مقصد، به تور ماهانه و حد

 شود.   ماه به دانشجوي مشمول پرداخن مي نُه
 

 ز. اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

اين اعتبوار بوه منظوور ايجواد ارتبواط دانشوجويان دورة دكتوري بوا نهادهواي علموي و           

شود كه پس از تصويب فرصن مطایعواتي در   فنّاوران  خارج ازكشور به آنان اعطا مي

پذيرش از نهاد مقصود، بوه توور ماهانوه و حوداكبر بوه        دانشگاه محت تحصيت متبوم و

شوود. اویويون نهواد مقصود بوا       مدّت شش مواه بوه دانشوجوي مشومول پرداخون موي      

هواي جهواني و اویويون موضووم      بنودي  در رتبه 211هاي معتبر با رتب  كمتر از  ماسسه

داركشور )بر اساد توييد سوتادهاي راهبوردي    هاي اویوين فرصن مطایعاتي، موضوم

  توسع  فنّاوري معاونن علمي و فنّاوري رياسن جمهوري( اسن.
 

 ح. اعتبار هستة پژوهشي

دانشوگاه  مطوابق مقوررات   « گوروه پژوهشوي دانشوجويي   »اين اعتبار به منظور تشوكيت  

ك  يكي از اعضاي گروه، دانشوجوي كارشناسوي    به گروهي كه دسن محت تحصيت

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

اين اعتبار به منظور تسهيت و تسري  دسترسي به امكانوات مراكوز آزمايشوگاهي معتبور     
 يابد.كشور به مشموالن جوايز تحصيلي در مقات  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) توايمز ، (Shanghai) بندي: شوانگهاي  رتب  ماسس  مقصد در سه نظام رتبه

 شود.بررسي مي (QS) و كيو.اد.
 

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

 مند شوند؟بهرهتوانند از اين جايزه تحصيلي مي

مقوررات مصووّبي در خصووص     دانشوگاه خير! استفاده از اين جوايزه مسوتلزم آن اسون    

 هاي پژوهشي داشته باشد.تشكيت و فعایين 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 مشغول بوه   دانشگاهيخير! هست  پژوهشي ایزاما  بايد براساد مقررات 

 تشكيت شده باشد. ،تحصيت اسن
 

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

 يهوا يفنّواور  يشوگاه يآزما شوبك   وبگواه  به ، دانشجو بايدزهيجا نيا از يمندبهره يبرا

 عضوو  يشوگاه يآزما مراكوز  انيو م از و مراجعوه  (www.labsnet.ir ينشوان  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

خوودمات مراكووز آزمايشووگاهي عضووو شووبكه تووا سووقف اعتبوواري توانوود از  دانشووجو مووي

شوده را بوراي    كرد خودمات دريافون   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

عضووين  »، « اشتران نشريات علمي داخلي و خوارجي »دانشجو مدارن مببته مبني بر 

هواي   خريود كتواب  »و «  هواي تخصصوي   عضووين در پايگواه  »، «هواي علموي   در انجمن
كند. پس از توييد مودارن از سووي دانشوگاه و     را در سامان   ريا بارگذاري مي«  علمي

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

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

ناموه و   مرحل  اول پس از اخذ درد پايوان  :شود اين اعتبار در دو مرحله به دانشجو اعطا مي
بارگذاري مدرن تصويب موضوم پژوهش در سامان   ريا و مرحل  دوم پس از  بن نمرة 

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

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

مرحل  اول پس از اخذ درد رسوایه و   :شود نشجو اعطا مياين اعتبار در سه مرحله به دا

بارگذاري مدرن تصويب موضوم پژوهش در سامان   ريا ، مرحل  دوم در پايان سوال  
اول اخذ رسایه و مرحلو  سووم پوس از  بون نمورة درد و بارگوذاري مودرن آن در        

 شود.   سامان   ريا به دانشجو اعطا مي
 

 است؟ چقدركارشناسي  نامه در مقطع اعتبار اجراي پايان .99

هوواي فنووي و علوووم   نامووه در مقطوو  كارشناسووي بووراي گووروه   اعتبووار اجووراي پايووان  
ريال اسن كه نيموي از آن پوس     111,111,4ها ريال و براي ساير گروه 111,111,5پايه

نامه در سامان   ريوا و   نامه و بارگذاري مدرن تصويب موضوم پايان از اخذ درد پايان
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مرحل  دوم آن پس از  بون نمورة درد و بارگوذاري مودرن آن در سوامان   ريوا، بوه        
 شود. دانشجو اعطا مي

 

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

هوواي فنووي و علوووم پايووه نامووه در مقطوو  كارشناسووي ارشوود بووراي گووروهاعتبووار اجووراي پايووان
ريال اسن كه نيمي از آن پس از اخذ   111,111,11ها ريال و براي ساير گروه 111,111,21

نامه در سامان   ريوا و مرحلو  دوم    نامه و بارگذاري مدرن تصويب موضوم پايان درد پايان

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

 است؟ چقدراعتبار اجراي رساله در مقطع دكتري  .98

  111,111,31هاي فني و علووم پايوه   نامه در مقط  دكتري براي گروهاعتبار اجراي پايان
ريال اسن كه يك سوم آن پس از اخوذ درد   111,111,11ها ريال و براي ساير گروه

رسایه و بارگذاري مدرن تصويب موضوم رسایه در سامان   ريا، مرحل  دوم به هموين  
 بون نمورة درد و بارگوذاري    نيز پس از ميزان در پايان سال اول 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 آموزشوي داخلوي حوداكبر دوبوار و بوراي       اين جايزه براي مجام  علمي يا كارگاه

بوار در سوال مشومویين بوه دانشوجويان       مجام  علمي  يا كارگاه آموزشي خارجي يك

توانود از ايون    شوود. دانشوجو درصوورتي موي     ارشد و دكتري اعطا موي  مقط  كارشناسي

منود شوود كوه در هموايش مقایوه داشوته        علمي بهرههاي  اعتبار براي شركن 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 بايود مودارن خوود مبنوي بور پوذيرش مقایوه از سووي هموايش و شوركن در           

سامان   ريا بارگذاري كنود. پوس از توييود مودارن از      آموزشي را در همايش و كارگاه

 شود.   اعتبار به دانشجو پرداخن مي متبوم،سوي دانشگاه و توييد بنياد استان 
 

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

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دسوتيار يكوي از اعضواي هيئون علموي دانشوگاه محوت        

 رارداد بوين دانشوگاه   )صورت پس از بارگذاري مدارن مببته  تحصيت خود باشد، در اين

هواي  پژوهشوي مصووّب دانشوگاه متبووم       مبني بر همكاري دانشجو در فعایين( و دانشجو

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

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

يار  وي اسن يا بايد يك ترح تحقيقاتي داشته باشد يا  عضو هيئن علمي كه دانشجو پژوهش

 كمك داشته باشد. نياز بهدر آزمايشگاه نياز به دستيار داشته باشد و يا در تدوين يك 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 بوه آنوان   
بوه هموين دیيوت اعتبوار ارتباتوات علموي را       . كمك كند تا با فضاي پژوهش آشنا شوند

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

 

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

فرصن مطایعاتي داخلي حداكبر به مدت  نه ماه )از زمان آغاز فرصون( و بوراي    اعتبار

فرصون مطایعواتي خوارجي حوداكبر بوه مودت شوش مواه)از زموان آغواز فرصون( بوه             

 شود. ويان مشمول اعطا ميدانشج
 

 

گان  رپسش



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

 مورد نياز است؟ داخلي مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي چه مداركي براي بهره .49

نامو  موافقون اسوتاد راهنموا، نامو  موافقون دانشوگاه متبووم و نامو           دانشجو الزم اسون  

پذيرش ماسس  مقصد را در سامان  اتالعاتي بنياد بارگذاري كند. دانشوگاه مودارن را   

 كند. در صورت توييد موضوم را به بنياد نخبگان استان ارسال ميبررسي و 
 

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

دانشجو الزم اسن نام  موافقون دانشوگاه متبووم و نامو  پوذيرش ماسسو  مقصود را در        

توييود، مراتوب را بوه بنيواد     كنود. دانشوگاه در صوورت     سامان  اتالعاتي بنيواد بارگوذاري  

 كند. نخبگان استان اعالم مي
 

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

هواي   بنودي  در رتبوه  211هاي  علمي معتبور بوا رتبو  كمتور از      اویوين نهاد مقصد با ماسسه

اساد توييد داركشور )بر  هاي اویوين جهاني و اویوين موضوم فرصن مطایعاتي، موضوم

 ستادهاي راهبردي توسع  فنّاوري معاونن علمي و فنّاوري رياسن جمهوري( اسن.
 

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

 فرصت مطالعاتي وجود دارد؟

)نووه دانشووگاهي( باشوودكه در   هنانچووه مقصوود دانشووجو يكووي از مراكووز پژوهشووي 
، دانشوگاه محوت تحصويت   ایمللي نباشود ، الزم اسون    بندي بينهاي مرسوم رتبه نظام

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

 . دیيت انتخاب مركز پژوهشي به عنوان مقصد فرصن مطایعاتي1
 هاي علميهاي برتر بودن ماسس  مقصد نسبن 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 اسواد توييود سوتادهاي راهبوردي      هاي اویوين موضوم

 توسع  فنّاوري معاونن علمي و فنّاوري رياسن جمهوري( مقدّم هستند.  
 

 فرصت مطالعاتي چقدر است؟هزينة  مبلغ كمك .15

هزينوو  فرصوون مطایعوواتي داخووت كشووور بووراي دانشووجويان مجوورد ماهانووه   مبلووح كمووك

مواه( اسون.    ريوال )بوراي نُوه    111,111,16ريال و براي دانشجويان متوهوت   111,111,12

هزين  فرصن مطایعاتي خارج از كشور براي دانشجويان مجرد ماهانوه معوادل    كمك مبلح

دالر )بووراي  1411و بووراي دانشووجويان متوهووت ماهانووه معووادل ريووایي  دالر  1111ريووایي 

 ماه( اسن. شش
 

 شود؟ اعتبار فرصت مطالعاتي چگونه پرداخت مي .12

هزين  سه ماه )بودون توجوه بوه وضوعين توهوت دانشوجو( بوه         در مرحل  اول، مبلح كمك

شوود. در صوورت ارائو      ایحسواب و پويش از آغواز فرصون پرداخون موي       صورت علي

هزينو  متووهلي پرداخون    ایتفواوت كموك  مبني بر همراهي همسر در سفر، مابه مداركي

ماهه از دانشجو و توييود  هاي بعدي با دريافن گزارش سه ماهه هزين  سه  شود. كمك مي

شود. پس از اتمام زمان فرصن و با اعوالم مودت كوت فرصون و      دانشگاه، پرداخن مي

 ن خواهد شد.هزينه پرداخ ماندة كمك توييد دانشگاه، با ي

 

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

منودي   دانشجو بايد در سایي كه مشمول جايزه اسن به فرصن اعزام شود تا امكان بهوره 

 از اين جايزه را داشته باشد.

 

گان  رپسش



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

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؟  

منود   تواند از اين اعتبار بهوره  هاي تحصيلي شود مي هنانچه دانشجويي مشمول 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

هواي تحصويلي باشود و     هنانچه دانشجو در زمان تصوويب پروپووزال مشومول جوايزه     ! بله

نامه يا رسای  خوود دفوام كنود )حتوي      مرحل  اول اعتبار را دريافن كند هرزمان كه از پايان

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

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

هواي   مندي از اعتبار فرصن مطایعواتي داخوت، هنانچوه دانشوجو مشومول جوايزه       براي بهره

تحصيلي باشد،  بايد از يكي از نهادهاي علمي و فنّاوران  داخوت  كشوور پوذيرش دريافون     

محت تحصيت با فرصن مطایعاتي دانشجو و محت گذراندن فرصون   دانشگاههنانچه . كند

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

هواي   هواي مورتبط بوا اویويون     كند. براي استفاده از تسهيالت فرصن مطایعواتي، موضووم  

 .ي در اویوين اسني و فنّاورستادهاي راهبردي توسع  فنّاوري معاونن علم
 

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

مطوابق مقوررات   « گروه پژوهشوي دانشوجويي  »به منظور تشكيت « هست  پژوهشي»اعتبار 

ناموه   آيين  ك  يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول اين كه دسن 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 گوروه، دانشوجوي كارشناسوي    

مبلوح اعتبوار اعطوايي بوه     ريوال و   111,111,51هاي تحصيلي باشد،  ارشد مشمول جايزه

هواي   هست  پژوهشوي كوه يكوي از اعضواي گوروه، دانشوجوي دكتوري مشومول جوايزه         

  ريال اسن. 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 اساد تعداد دانشجويان مشومول   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 

محوت تحصويت را بوه     دانشوگاه دانشجو بايد مقررات مرتبط بوا توسويس هسوت  پژوهشوي     
 همراه مستندات زير در سامان  اتالعاتي بنياد بارگذاري كند:

 نام هسته و موضوم كاري آن ایف.

 ب. اعضاي هسته و سرپرسن 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

ميليووون ريووال)پس از  31اعتبوار هسووته در سوه  سووط )بووراي كارشناسوي ارشوود بووه ترتيوب     

 21دوم( و   ميليووون ريال)مرحلوو 21(، دانشووگاه موضوووم هسووته مطووابق مقوررات تصوويب  

ميليون ريوال)پس از تصوويب    41سوم( و براي دورة دكتري به ترتيب   ميليون ريال)مرحل

گان  رپسش



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

ميليوون ريال)مرحلوه سووم( پرداخون      31ميليون ريال)مرحلوه دوم( و   31موضوم هسته(، 

 شود. مي
 

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

ماسسه در دو موعد زماني يكي حداكبر تا پايوان آذرمواه و ديگوري حوداكبر توا پايوان       

منودي دانشوجويان از ايون جوايزه را در سوامان       تواند تقاضاي بهوره اسفندماه  هر سال مي

 بارگذاري كند. بنياداتالعاتي 
 

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 فعایين
 

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

فنّاورانه و كارآفريني موفق باشود، ايون جوايزه بوا هودف      هاي  هنانچه دانشجو در فعایين

سووازي دانشووجويان بووراي ورود بووه عرصوو    تسووهيت مسووير فنّاورانووه و نوآورانووه و توانووا 

 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 يكوي   ي مشمول )كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي(پس از پذيرش دانشجو

براسوواد فنّاورانووه  دسووتيار بووه عنوووانمتبوووم  دانشووگاه بنيووان دانووشهوواي  از شووركن

صوورت ماهانوه در هور     كنود مبلغوي بوه     راردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقود موي  

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

فنّواوري و  هواي آموزشوي     دانشجو الزم اسن مدارن مببتوه مبنوي بور شوركن در دوره    

كارآفريني را براي بارگذاري در سامان   ريا در اختيار دانشگاه  رار دهد. پوس از توييود   

 شود. مدارن از سوي بنياد استان مربوته مبلح مذكور به دانشجو پرداخن مي
 

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

هواي زايشوي    براي اخذ ايون جوايزه، دانشوجو بايود دسوتيار فنّاورانوه در يكوي از شوركن        
بارگوذاري مودارن مببتوه     پوس از صوورت   دانشگاه محت تحصيت خوود باشود، در ايون   

در يكووي از ي مشوومول پووذيرش دانشووجومبنووي بوور (  وورارداد بووين دانشووگاه و دانشووجو)
در سامان   ريوا، مبلوح موذكور    فنّاورانه  دستيار به عنوانمتبوم  دانشگاههاي زايشي  شركن

 .شود به دانشجو پرداخن 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

بنيوان   دانوش هواي  براي اخذ اين جايزه دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكوي از شوركن  
كوه اسوتاد ميزبوان دانشوجو در     مرتبط با دانشگاه محت تحصيت خوود باشود. در صوورتي   

 !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 بوا  و آشونا شودن آنوا    جايزه فنّاوري به منظور ورود دانشجويان بوه فضواي كوارآفريني   

 ن.گرفته شده اسبازار كار و فنّاوري در نظر
 

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

بنيان )شوركن زايشوي    به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش« هست  فنّاوري وكارآفريني»اعتبار 

 نامه باشد. آيينمديرة آن، دانشجوي مشمول  از ماسس  متبوم( اسن كه يكي از اعضاي هيئن

 

گان  رپسش



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

 مبلغ اعتبار هستة فنّاوري به چه ميزان است؟ .11

، دانشوجوي  موديرة آن  هيئون كوه يكوي از اعضواي    فنّواوري  مبلح اعتبار اعطايي به هست  

مبلوح اعتبوار   ريوال و   111,111,51هاي تحصيلي باشود،   كارشناسي ارشد مشمول جايزه

، دانشوجوي دكتوري   آنموديرة   هيئون كوه يكوي از اعضواي    فنّواوري  اعطايي بوه هسوت    

 ريال اسن. 111,111,111هاي تحصيلي باشد،  مشمول جايزه
 

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

 سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري كند؟

هموراه  دانشجو بايد مقررات مرتبط با توسيس هست  فنّاوري دانشگاه محت تحصيت را بوه  

 مستندات زير در سامان  اتالعاتي 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؟

مشومول   شود  یذا مقدار آن بر اساد 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  رار داده اسن.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 و ايراني، هوين بخشي ملّي و رف  نيازهاي موادّي   

 كند: و اجتماعي دانشجويان تسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي
 الف. راتبة دانشجويي
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منظوور توومين بخشوي از    صوورت ماهانوه و در ازاي كوار دانشوجويي بوه       مبلغي بوه 

شوود. بوه منظوور اينكوه دانشوجويان مقطو         هاي تحصيت به دانشجو اعطا موي هزينه

كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبلوح اكتفوا نكننود و بيشوتر بوه دنبوال اسوتفاده از        

يواري( باشوند اعتبوار ايون      يواري و فون   يواري ، پوژوهش   هاي ديگر )آموزش جايزه

 ه مقط  كارشناسي كاهش يافته اسن.جايزه در اين مقات  نسبن ب
 

 ب. وديعة اجارۀ مسكن

ایحسونه بوه    با استفاده از ظرفين صندو  رفاه دانشجويي مبلغوي بوه صوورت  ور      

گيرد. ايون مبلوح بعود    عنوان تومين وديع  مسكن در اختيار دانشجويان متوهت  رار مي

 شود.آموختگي از سوي دانشجو بازپرداخن مي از دانش
 

 ازدواجج. هدية 

شوود و منووط بوه     اين هديه با هدف ترغيب سنن حسن  تشكيت خوانواده اعطوا موي   

 ازدواج در سال مشمویين دانشجوسن.
 

 د. اعتبار سفرهاي زيارتي ـ فرهنگي

كند بلكه ايون اعتبوار بوه صوورت      بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه را به فرد اعطا نمي

 شود. ينه ميمتمركز از تريق معاونن فرهنگي بنياد هز
 

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

سواعن بوه ترتيوب     6و  11،  21ازاي دريافن اين مبلح، ماهانه   دانشجويان مشمول بايد در

در مقطوو  كارشناسووي، كارشناسووي ارشوود و دكتووري كاردانشووجويي در دانشووگاه محووت   

 .كند گزارش آن را در سامان   ريا بارگذاريتحصيت خود داشته باشند و دانشگاه 
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د ربرت راهنماي اعطاي جازيه 42  تحصيلي هب دانشجويان صاحب استعدا
 راجا((  اهي 

 مندي از راتبه چيست؟ كارهاي دانشجويي براي بهره مصاديق .19

  تووان بوه   هوا موي   اند كه از جمل  آن ها تعريف شده كارهاي مختلف دانشجويي در دانشگاه

 كووار در مركووز رايانووه ، كووار در خوابگوواه، كووار در مراكووز فرهنگووي  ر كتابخانووه ،د كووار

 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

محويط دانشوگاه خوارج نشوود و كوار      نامه اين اسن كوه دانشوجو از   روح حاك  برآيين

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

 شود؟ پرداخت مي چگونهراتبة دانشجويي  .18

دانشووجو بايوود در سووال تحصوويلي كووه متقاضووي اسووتفاده از ايوون اعتبووار اسوون بووه عنوووان  .1

 باشد.هاي تحصيلي برگزيده شده  دانشجوي مشمول جايزه

و  11،  21ترتيب بايود ماهانوه    ارشد و دكتري به دانشجو در مقط  كارشناسي ،كارشناسي .2

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

دانشگاه محت تحصيت، دانشجو را به عنووان متقاضوي كوار دانشوجويي بوه بنيواد معرفوي         .3

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

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

مواه اول   2بنياد درصورت توييد، مبلح  رارداد را در دو  سط )در پايان ماه اول مربوط بوه   .1

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

ها را در اختيوار دانشوگاه  ورار دهود، دانشوگاه موظوف        ياد ملّي اعتبارات جايزههنانچه بن .6

ها را انجام دهد و گزارش پرداخن را بوه بنيواد اسوتاني     اسن مطابق روال فو ، پرداخن

 ارسال 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

يوا  « يواري  فون »، «يواري  پوژوهش »، «يواري  آمووزش »خير!  هنانچه دانشجو مشمول اعتبار 

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

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

هموين منظوور بنيواد اسوامي      بوه . شوود  جايزه صورفا  بوه دانشوجويان متوهوت اعطوا موي      اين 

وزارت / هوواي رفوواه دانشووجويي در وزارت علوووم  دانشووجويان مشوومول را بووه صووندو  

دانشوجو  در نهايون   كنود.  موورد توييود خوود اعوالم موي      بهداشن يا ساير نهادهاي مایي 

كنود و از وام   نشوگاه ارائوه موي   مدارن مربوط به اجارة مسوكن را بوه صوندو  رفواه 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  يك وام وديع  مسكن به هنين خانواده خير!
 

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

تواند از زمان دريافن )در دورة مشمویين دانشجو( توا پايوان دورة تحصويت     دانشجو مي
 مند شود. در آن مقط  از اين اعتبار بهره

 

 مدارك مورد نياز براي دريافت هدية ازدواج چيست؟ .89

هنانچه دانشجو در سال مشمویين خود ازدواج كرده باشد بايود اسوناد ازدواج خوود را    

 سامان   ريا بارگذاري كند.در 
 

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

كه توواري  عقدشووان در سووال شووود ج صوورفا  بووه مشووموالني اعطووا موويخيوور! هديوو  ازدوا

 مشمویين باشد.

گان  رپسش
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 شوند؟ ياري سابقة شغلي محسوب مي ياري و فن ، پژوهشياري آيا آموزش .81

يواري يوا    ياري، فون  ياري ، پژوهش اعتبار آموزشمندي دانشجو از  بله! در صورت بهره

 شود. براي وي بيم  اشتغال یحا  مي فرصن مطایعاتي،
 

 بيمة اشتغال چه مزايايي دارد؟ .89

/  كلوي  مسوتمري ازكارافتوادگي  ،  مسوتمري بازنشسوتگي   مزاياي بيم  اشتغال عبارتنود از: 

 مستمري بازماندگان جزئي و
 

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

مندي از مزايواي ايون تسوهيالت الزم     ياران براي بهره ياران و فن ياران ، پژوهش آموزش
رساني بنياد، شخصا  با در دسن داشتن مدارن زير به شعب  منتخوب   اسن پس از اتالم

شوود(،   سازمان تومين اجتماعي استان خود، )كه از سوي بنياد نخبگان اسوتان اعوالم موي   
اجعه كرده، مراحوت مربووط بوه عقود  ورارداد بيمو  اشوتغال )شوامت: احوراز هويون ،           مر

اجتمواعي   هاي پزشكي ، تشكيت پرونوده و امضواي  ورارداد( را بوا سوازمان توومين       معاينه
 انجام دهند. مدارن مورد نياز براي بيم  اشتغال عبارتند از:

 هاي آن ایف. شناسنامه و تصوير  هم  صفحه

 ب. كارت ملي و تصوير پشن و روي آن  

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

 هو . دفتره  بيم  تومين اجتماعي بيم   بلي ) در صورت وجود(
شايان ذكر اسن شروم بيم  اشتغال از تاري  ارائوه تقاضواي دانشوجو بوه شوعب  منتخوب       

 شود.   تومين اجتماعي محاسبه مي

  هواي مورتبط بوا بيمو  درموان و بيمو  تكميلوي از تريوق نشواني          شوود اتالعيوه  يادآورمي
http:// bimeh.bmn.ir شود. منتشر مي 
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 است؟ چقدرمبلغ حق بيمة اشتغال  .88

 25ريوال اسون كوه     364,262,1( معوادل  1331مبلح حق بيموه بوراي هور مواه )در سوال      
مانوده از بودجو     درصد بوا ي  53شود و  درصد آن از جايزة اعطايي به متقاضي كسر مي

 شود. ميبنياد به سازمان تومين اجتماعي پرداخن 
 

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

هاي درماني ناشوي از بيمواري و يوا حاد وه كوه       بيم  تكميلي براي جبران بخشي از هزينه
نبووده  ...( تومين اجتماعي، خودمات درمواني، ايرانيوان، سوالمن و    )گر پايه  در تعهد بيمه

 .  گيرد اسن، مورد استفاده  رار مي
 

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

 يكن پرداخن بخشي از حق بيم  تكميلي بر عهدة دانشجوسن.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 دانشوگاه  

شود از آغاز فرصن مطایعاتي به دیيت عدم حضوور دانشوجو    محت تحصيت پرداخن مي

 شود.   در دانشگاه محت تحصيت، اين اعتبارات پرداخن 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 سال در  ياد با ساير دانشجويان برگزيده شوود، موي  

مند شود و بايد براي هور سوال، دانشوجو تقاضواي خوود را      ها بهره تواند هرسایه از جايزه

 ها در سامانه  بن 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)

كننود و نووم    ها تبق معيارهاي بنياد معرفي مي مالن بنياد دانشجوياني اسن كه دانشگاه

 .مبناي عمت بنياد نيسننظام آموزشي دانشجويان 
 

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

شوود و سوهمي  آن دانشوگاه )بوراي همو  واحودهاي آن( بوه سوازمان         بله، محسوب موي 

 مركزي دانشگاه اعالم شده اسن.
 

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 ديگوري نوه از سووي بنيواد و نوه از سووي معاونون بوه          با اجراي اين آيين

   شود.دانشجويان اعطا نمي
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