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 گفتار پیش
 

و  در امور نخبگان سازي سند راهبردي کشور بنیاد ملی نخبگان در راستاي اجرایی

از سـند   2٤-2-2و  4٣-1-2،  3٢-1-2،  1١-1-1هـاي ملـی    با مـد نظـر قـراردادن اقـدام    

بـه دانشـجویان صـاحب     تحصـیلی  هـاي  هاعطـاي جـایز   ۀنام آیین«مذکور، اقدام به تنظیم 

 ۀنامـ  و شـیوه ) 14/3/1393در تاریخ  امناي بنیاد ملی نخبگان هیئتمصوب (» استعداد برتر

. نمـوده اسـت   )تـا کنـون   1393-94از سـال تحصـیلی   (تحصیلی در هر سال اجرایی آن 

هـا و  هدایت هدفمند و تسهیل مسیر پیشرفت دانشجویان صاحب استعداد برتـر در دانشـگاه  

تسـهیالت متعـددي از قبیـل     و اسـت نامـه  هاي کشور، مهمترین هدف این آیـین پژوهشگاه

، » یـاري  اعتبـار فـن  «، » یـاري  اعتبـار پـژوهش  «، » یـاري  اعتبار آمـوزش «، » راتبۀ دانشجویی«

 ...و »اعتبـار توانمنـدي کـارآفرینی   «، » اعتبار ارتباطات علمی«، » اعتبار توانمندي آموزشی«

بـه دانشـجویان برگزیـده از مقـاطع مختلـف       هـر سـال تحصـیلی   اجرایـی   ۀنامـ شـیوه  مطابق

  .شود تحصیلی اعطا می

،  درخواسـت دانشـجو  ، شـامل مراحـل مختلفـی از ثبـت     ایند اعطاي این تسهیالتفر

آزمـایی و   ، راسـتی  ، بررسـی سـوابق   فناورانه- پژوهشی - دریافت و تکمیل سوابق آموزشی

هـاي  کـه در طـی سـال   متقاضـیان اسـت   بـه  نتـایج  و اعـالم   انتخاب برگزیدگان ،در نهایت

                                                                                                                                         
.
١
زنگري و بازتعریف ضوابط و مقررات مربـوط بـه فراینـدهاي شناسـایی ، جـذب و پشـتیبانی از       با: 1-1-1اقدام   

  .هاي مسئول با تأکید بر رصد فعالیت نخبگانی اجتماع نخبگانی در دستگاه
٢
هـاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـادي بـه اجتمـاع نخبگـانی در قالـب          دهی و گسترش پشتیبانی سامان: 3-1-2اقدام .  

هاي دولتی ، بخش خصوصی و نهادهـاي   هاي مقطعی و پژوهانه از سوي سازمان س ، جایزهبور

  .اي و اثرگذاري آنان منطبق با پایش پیشرفت مرحله) وقف و خیریه(عمومی 
٣
هـاي فـردي وگروهـی بـه منظـور       ریزي براي ارائه خدمات مورد نیـاز بـراي انجـام فعالیـت     برنامه: 4-1-2: اقدام.  

کـردن امکانـات    تأمین منابع علمـی و اطالعـاتی، فـراهم   : مانند(مسیر نخبگی  تسهیل حرکت در

  ).مورد نیاز پژوهشی و آموزشی مربوط به تولید ، ثبت ، انتشار و ارائه محصوالت

.
٤
اي از  رصد دائمـی و پشـتیبانی هدفمنـد و مرحلـه     هاي فعال دانشجویی ،  دهی و توسعۀ هسته سامان: 2-2-2اقدام   

  .هاي نخبه ها به گروه ف تبدیل این هستهها با هد آن
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،  هــات علمــی دانشــگاهاعضــاي هیئــ ةســازند هايبــه تــدریج بــا پیشــنهاد ،گذشــته و حــال

  .مورد اصالح و تکمیل قرار گرفته است جوایز،بنیاد و دانشجویان مشمول  خبرةکارشناسان 

بـرداري مـدیران وکارشناسـان بنیادهـاي نخبگـان       بهـره راهنماي حاضـر بـه منظـور    

تهیـه شـده و    1397-98سال تحصیلی  درکشور  هاي ها و پژوهشگاه استانی و نیز دانشگاه

ایــن  .مقــررات مربــوط ذکــر شــوددر آن سـعی شــده اســت تمــامی نکــات الزم دربـارة   

، در فصـل   نامـه  مبانی نظـري آیـین  در فصل اول : مجموعه شامل هفت فصل اصلی است

هـاي دانشـجویان و در فصـل سـوم فراینـد اجـراي مقـررات بـا          دوم نحوة بررسی فعالیت

. دشـو  امانۀ اطالعاتی بنیاد بیان میکار با س در فصل چهارم نکات اصلی وجزئیات مطرح 

هاي متداول دربارة این برنامه اختصـاص دارد و سـرانجام در    به تبیین پرسش فصل پنجم

  .ششم و هفتم تمامی مستندات مرتبط با مقررات گردآوري شده است هاي فصل

بـا   ،هـاي گذشـته  شـود همچـون سـال   محترم درخواست می گاندر پایان از خوانند

اد گوشزد و نکات اصـالحی  نگاهی منتقدانه و مصلحانه، نواقص راهنماي حاضر را به بنی

شده و همچنین در راستاي بهبـود فراینـد اعطـاي     خود را در خصوص مطالب گردآوري

  .١با بنیاد ملی نخبگان در میان بگذارند ،تسهیالت و مقررات مربوط

  

  حسن ساالریه

  ریزي و نظارت معاون برنامه

1397تابستان  

                                                                                                                                         
.
١
  تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکی، بنیاد ملی نخبگان : نشانی پستی  
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  تاریخچه. 1

حمایـت از نخبگـان و اسـتعدادهاي    «هـاي   دو دستورعمل بـا عنـوان   1386در سال 

حمایـت از نخبگـان و   «و » اعطـاي جـوایز علمـی بـه دانشـجویان دورة کارشناسـی      : برتر

بــه » میلــیکت تحصــیالت دانشــجویان بــه علمــی اعطــاي جــوایز: اســتعدادهاي برتــر

تسهیالت اعطا شده در ایـن  . رسید نخبگان ملیبنیاد  امناي هیئتدائمی  کمیسیون تصویب

ــررا ــامل مق ــجویی «ت، ش ــۀ دانش ــرري ماهان ــک«،  »مق ــۀ کم ــافرت هزین ــی مس ،  »علم

 مجوز«و » هزینۀ سفر عمره کمک«،  »دکتري فرصت مطالعاتی دانشجویان هزینۀ ککم«

  .بود» ودیعه سپردن بدون مسافرت علمی براي ازکشور خروج

هـا نیـز    برخـی آسـیب   ،هاي اعطاي این تسـهیالت، درکنـار مزایـاي حاصـل     سالطی 

  :پدیدار شد؛ از آن جمله

  مخاطبان؛ شدن متوقع و تکلیف لحاظ بدون مخاطبان براي حق ایجاد* 

  ریزي شده؛ اعطاي تسهیالت بدون هدف برنامه* 

  .نخبگانی اجتماع شناسایی در خطا دلیل به مناسب پوشش فقدان* 

نامـۀ   آیـین «، ایـن ضـوابط بـازنگري و    هاي مـذکور  براي رفع اشکال 1388در سال 

 :با تسهیالت زیر به تصویب رسید »نخبگان ملیاعطاي جوایز تحصیلی بنیاد 

 ؛هزینۀ ماهانۀ تحصیلی کمک* 

 ؛هاي علمی هزینۀ مسافرت کمک* 

 ؛نامه پژوهانه براي انجام پایان* 

 ؛هزینۀ فرصت مطالعاتی کمک* 

 .سفر عمرة مفردهاعزام به هزینۀ  کمک* 

با تجربۀ مجموعاً هفت سال اعطاي تسـهیالت بـه دانشـجویان و نیـز تصـویب سـند       

هـاي بنیـاد بـراي ایـن گـروه از       برنامـه  1393راهبردي کشور در امور نخبگـان، در سـال   
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شناسی و بازنگري قرار گرفـت و بـا الهـام از رویکردهـاي      نخبگانی مورد آسیب اجتماع

، » نگـري  یکسـان «اسـتعدادها در مقابـل رویکـرد    » تنـوع «سند راهبردي از قبیل توجه بـه  

بـه   درخشـان  ، دانستن استعداد »اي گلخانه داشت نگه« مقابل در »اي باغچه رشد« رویکرد

 هـاي  فعالیـت « و درنظرگـرفتن تـداوم   »آفـرین  توقـع  مزیتـی « نـه  »تعهـدآور  نعمتی«عنوان 

هـاي تحصـیلی بـه     نامـۀ اعطـاي جـایزه    آیـین «، »نخبگی اصالت« به عنوان شرط »نخبگانی

  .نخبگان رسید ملیامناي بنیاد  به تصویب هیئت» دانشجویان صاحب استعداد برتر
  

 هدف. 2

  :نامۀ جدید عبارت است از هدف از تصویب و اجراي آیین 

  ؛ها برتر در دانشگاه تر اجتماع دانشجویان دقیقشناسایی  .2-1

 ؛هاي علمی خود هاي تخصصی فعالیت در زمینهکشور هدایت دانشجویان برتر  .2-2

 ؛هاي آموزش عالی کشورنخبگانی دانشجویی در سطح مؤسسه هاي پشتیبانی از فعالیت .3- 2

  ؛نخبگانی دانشجویی پیشرفت اجتماع کمک به .2-4

 .در مسیر نخبگیکشور طراحی روند رشد تدریجی و پیوسته دانشجویان برتر  .2-5
  

 رویکردهاي اصلی در شناسایی مستعدان.  3
  

 »نگري یکسان«استعدادها در مقابل رویکرد » تنوع«رویکرد  .1- 3

هم در است سعی شده  برنامهها متنوع است، در این  جا که استعداد انسان از آن

  .ارائه تسهیالت به آنان، به این تنوع توجه شودشناسایی مستعدان و هم در 
 

 »اي گلخانه داشت نگه« مقابل در »اي باغچه رشد« رویکرد .2- 3

انی بایـد در  نخبگـ  وب، تربیـت و توانمنـدکردن اجتمـاع   در نظام نخبگانی مطلـ 

جامعـه و نـه در محیطـی جـدا و منفـک از آن صـورت       محیط واقعی و طبیعـی  

دانشـجویان مشـمول از محـیط دانشـگاه      برنامـه رو در اجراي این  از این. پذیرد
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شوند بلکه با فعالیت در دانشگاه و در کنار سایر دانشجویان، در مسـیر   جدا نمی

  .گیرند توانمندسازي قرار می
 

 »آفرین توقع مزیتی« نه است »تعهدآور نعمتی« درخشان، استعداد داشتن. 3ـ3

ویژه به افـراد بـه صـرف    بر اساس اصول اساسی حاکم بر سند راهبردي، توجه 

بـر اسـاس ایـن    . ها و ایجاد توقع در آنان مردود اسـت  برخورداري از توانمندي

تحصیلی نیز در قبال ارائه خدماتی از سـوي مشـموالن، بـه     هاي جایزهرویکرد، 

 . شود آنان اعطا می

 »نخبگی اصالت« شرط »نخبگانی هاي فعالیت« تداوم. 4ـ3

بلکـه داراي سـطوحی پویـا و     ؛افـراد نیسـت  نخبگی یک ویژگی دائمـی بـراي   

بـا ایـن رویکـرد،    . هاي متناسب بـا شـأن آنـان اسـت     مشروط به استمرار فعالیت

سـاله بـه مشـموالن اعطـا و فراینـد انتخـاب        تحصیلی به صورت یک هاي جایزه

 .شود تکرار می هر سالهمشموالن 

  نامه هاي آیین ویژگی.  4

 نخبگانی دانشجویان در دانشگاههاي  توجه به مجموعۀ فعالیت. 1ـ4

آموزشی ، پژوهشـی و  هاي  مجموعۀ فعالیتدانشجویان بر اساس  برنامهدر این 

) کسـب رتبـه در یـک آزمـون یـا رویـداد       و نه صـرفاً بـر اسـاس   (خود  فناورانۀ

  .گیرند مورد حمایت قرار می و شوند میشناسایی 

در مسـیر   دانشـجوي مسـتعد  توجه به تنوع اسـتعدادها و لـزوم هـدایت هـر     . 2ـ4

 هاي مختص خودش يتوانمندشکوفایی استعدادها و 

اي متفـاوت آموزشـی ،   به استعداده ،هاي تحصیلی در شناسایی و اعطاي جایزه

مسـیر شـکوفایی   اورانۀ هر دانشجو توجه و براي توانمندسازي در فن وپژوهشی 

 .شود اعطا میتسهیالت شده به وي  استعدادهاي شناسایی
 

 توجه به رویکرد نهادمحوري. 3ـ4



٧ 
 

 

خود زیر نظر استاد راهنمـا،   و در دانشگاه و ایفاي وظایف علمیحضور دانشج

یکی از ارکـان   ،به همین دلیل. هاي علمی است  یکی از اصول کاري در محیط

آن اســت کــه هــدایت دانشــجو در دانشــگاه و بــر اســاس   ایــن برنامــهاجــراي 

  . اقتضائات علمی دانشگاه زیر نظر استاد راهنما صورت پذیرد
 

 نامه استانی در نظارت بر اجراي آیین نخبگان استفاده از توان بنیادهاي. 4ـ4

در اسـتان خـود بـا     مقـررات بنیادهاي نخبگـان اسـتانی وظیفـۀ اجـراي صـحیح      

 ملـی ها را بر عهده دارند و تمامی ارتباطات دانشگاه بـا بنیـاد    دانشگاههمکاري 

  .دپذیر نخبگان در این زمینه، از طریق بنیاد استانی صورت می
  

 استفاده از رویکرد توانمندسازي به جاي رویکرد صرفاً حمایتی. 5ـ4

هـاي   يتوانمنـد در مسـیر شـکوفایی اسـتعدادها و     دانشجوي مستعدهر هدایت 

نیـز   برنامـه لـذا تسـهیالت ایـن     ؛اسـت  برنامـه مختص خود، از رویکردهاي این 

  . سازي افراد طراحی شده استتوانمندعموماً با رویکرد 
 

 ایجاد تعهد از طریق ترویج فرهنگ کار و تالش به جاي ایجاد توقع. 6ـ4

دهـد بـه    در قبال خدماتی که دانشجو در دانشگاه انجـام مـی   ،این برنامه تسهیالت

تعهد بیشتر به دلیل برخـورداري  «شود و با این شیوه سعی شده است  وي اعطا می

بـه   ،ایجـاد توقـع حمایـت   «جـایگزین    ،»)البته در قبال دریافـت حقـوق  (از نعمت 

.شــــــــــــــود »برخــــــــــــــورداري از اســــــــــــــتعداد رفصــــــــــــــ
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هـاي تحصـیلی در    متقاضـیان جـایزه   كسازي فرایند بررسی مـدار سانکبه منظور ی

 پرونـدة نکات مربوط به بررسی  است تالش شده فصلدر این  ،بنیادهاي نخبگان استانی

امتیاز اولیه  ،شده صحت اطالعات بارگذاريفرض با  ابتدادر سامانه . شودبیان  متقاضیان

کننـد   کارشناسان بنیاد مدارك متقاضیان را بررسی مـی  ،پس از آن و کند را محاسبه می

 .شده محاسبه شود تا امتیاز نهایی بر اساس اطالعات تأیید

  

 نکات کلی .1

هاي متقاضیان در اجراي اريکمشخصات فردي ، مقاالت و همبنیادهاي استانی  .1-1

) تحصیلیبه جز آخرین مقطع (هاي پژوهشی به همراه سوابق تحصیلی آنان طرح

سایر موارد  .دکنن میبررسی و اصالح و در صورت نیاز به متقاضی اعالم نقص 

ها لحاظ شده است؛ اما در عموماً از سوي بنیاد ملی در پرونده ،داراي امتیاز

متقنی در خصوص  مثبتۀ كمدارمتقاضی و  باشده موردي تأیید نشده کصورتی 

در مورد را ، بنیاد ملیبا هماهنگی بنیاد استانی ، نماید در سامانه درج میآن 

 .کند میسامانه تأیید 

ارشد، گواهی تأییـد رتبـۀ    براي بررسی رتبۀ آزمون سراسري در مقطع کارشناسی .1-2

ارائـه شـده از سـوي سـازمان سـنجش      ) بدون گرایش(کل در مجموعۀ امتحانی 

مـورد  ) گروه پزشـکی  رتبه هاي(مرکز سنجش آموزش پزشکی / آموزش کشور

 .قابل تأیید نیست... تأیید است و درج کارنامه یا تصویر وبگاه یا روزنامه و 

یـا رتبـۀ وي    1000بـیش از  چنانچه رتبۀ آزمون سراسري در مقطع کارشناسی فـردي   .1-3

نشده باشـد،   باشد وگواهی مناسب ارائه 30ارشد باالتر از  در آزمون مقطع کارشناسی

هاي بنیـاد امتیـازي بابـت آن تعلـق      نامه یک از آیین شود؛ زیرا در هیچ اعالم نقص نمی

شـود و   گیرد و اعالم نقـص نیـز نمـی    در این موارد تأیید صورت نمی. نخواهد گرفت
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رتبـه بـاالتر از حـد مجـاز     «بنیاد استانی در بخش توضیحات نقص در سامانه، عبـارت  

 .کند ذکر میرا » است

 .الزم است عدد رتبۀ آزمون درج شده در سامانه با گواهی مطابقت داشته باشد .1-4

 .شود هاي استانی و بنیاد ملی بررسی و تأیید می ، با هماهنگی بنیاداختراعات .1-5

ز در بنیـاد ملـی   کهاي هنري ، ادبی و قرآنی برگزیدگان، به صورت متمرفعالیت .1-6

 .استانی نداردشود و نیاز به بررسی در بنیادهاي بررسی می

هـاي خـود را در سـامانه بارگـذاري      چنانچه متقاضی گواهی هر یک از فعالیت .1-7

شـود و در توضـیحات نقـص بـه      مینکند، براي بار اول به متقاضی اعالم نقص 

 .سطر مربوطه را حذف کند ،نامبرده اعالم شود در صورت نداشتن گواهی

  بررسی سوابق تحصیلی .2

رست متقاضیان هر اسـتان در اختیـار بنیـاد اسـتان قـرار      پس از پایان مهلت ثبت نام، فه .2-1

از آنان از دانشگاه محل تحصـیل اسـتعالم    کگیرد تا آخرین معدل تحصیلی هر یمی

شود و به همین ها لحاظ میدر پرونده ،هادانشگاهاز پس از دریافت پاسخ و شود 

 .شوددلیل در این خصوص به متقاضیان اعالم نقص نمی

تـاریخ شـروع بـه    «گواهی اشتغال به تحصـیل بایـد از سـوي مؤسسـه صـادر و در آن       .2-2

 . ذکر شده باشد» نونک تا فرد میانگین آموزشی« و » تحصیل فرد

گواهی براي سازمان دیگري صـادر شـده و در آن بیـان شـده باشـد کـه تنهـا         چنانچه .2-3

 . براي استفادة همان سازمان است، گواهی مورد تأیید نیست

» کارشناسـی ارشـد پیوسـته   «، بـه اشـتباه   »کارشناسی ارشد«دقت شود اطالعات مقطع  .2-4

و دکتـري  ) پزشکی(اي  جاي مقطع دکتري حرفه همچنین درج جابه. درج نشده باشد
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جـایی مقـاطع، نقـص لحـاظ      تخصصی مورد توجه قرارگرفته و در صورت درج جابه

 .شود می

مؤسسـۀ فـرد باشـد، الزم     چنانچه گواهی به صـورت تصـویري از صـفحه وبگـاه     .2-5

در آن  ،کنـون  تـا کـل فـرد   و میـانگین  ) فراغت/ اشتغال (است وضعیت تحصیلی

 .مشخص باشد

 ها به عنـوان پیوسـت درج شـده باشـد، بایـد وضـعیت تحصـیلی        چنانچه ریز نمره .2-6

و میــانگین کــل در آن موجــود باشــد؛ همچنــین الزم اســت  ) فراغــت/  اشــتغال(

براي تشـخیص تـاریخ شـروع و پایـان، موجـود       سال تحصیلی شروع و پایان، نیم

 .باشد

. در بررسی مدارك تحصیلی، به مقطع ، رشـته ، نـام فـرد و مؤسسـه دقـت شـود       .2-7

 .)شود جا پیوست می اشتباه یا جابه بعضاً تصویر گواهی، به(

بـا  ) شـده در سـامانه   ثبـت  (الزم است تاریخ شروع به تحصـیل و پایـان تحصـیل     .2-8

  .داشته باشدشده تطبیق  گواهی ارائه

زمـان در دو رشـتۀ متفـاوت     چنانچه متقاضـی در مقطـع کارشناسـی بـه طـور هـم       .2-9

کـل   تحصیل کرده باشد، هرچند سـامانه امتیـاز مربـوط بـه رشـتۀ داراي میـانگین      

هر دو رشته بـه طـور   تحصیل در الزم است اطالعات اما کند  میرا محاسبه  باالتر

 .کامل بررسی شود

 بررسی مقاالت .3

هـاي مجـاز    در آن منتشـر شـده در فهرسـت نشـریه      اي کـه مقالـه   چنانچـه نشـریه    .3-1

، تحقیقات و فنـاوري و وزارت   که هرساله توسط وزارت علوم براساس فهرستی(

امتیـاز آن مقالـه   نباشـد،   )شـود  منتشـر مـی   بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی  

 . شود محاسبه نمی
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هـاي پژوهشـی مـورد     فهرسـت نشـریه  کـه در   هـایی  شده در نشریههاي منتشر مقاله .3-2

 درمعتبـر   هـاي  مقالـه وزارت بهداشت قرار دارنـد بـه عنـوان    / تأیید وزارت علوم

از  2Qو  1Qهـاي فهرسـت    هـاي منتشـر شـده در نشـریه     و مقاله داخلی هاي نشریه

ی المللـ  نیمعتبـرب  ۀیـ نما بـا  هـاي  نشریه در منتشرشده هاي مقالهبه عنوان  SJRنمایۀ 

 .شود و در محاسبۀ امتیاز لحاظ می مورد تأیید است

: اعـم از ، عنـوان مقالـه و ترتیـب نویسـندگان بایـد در تمـامی مسـتندات         عنوان نشریه .3-3

اینترنتـی پیونـد    صـفحۀ  ، فرد در سـامانه  از سويشده  اطالعات درج ، پروندة پیوست

 .یکسان باشد ،)در صورت وجود پیوند و بررسی برخط(مقاله  doiمقاله یا پیوند 

،  »پـذیرش  /سـال چـاپ  «،  »تعـداد کـل نویسـندگان   «،  »جایگاه فـرد «هاي بخش .3-4

ه باید براي هر مقاله ک، پنج موردي هستند»لیکتأیید وضعیت «و » تأیید پیوست«

 .مشخص شود

منـدرج در جـدول اسـتادان    ( باید پس از حذف نام استاد راهنما و مشـاور  جایگاه فرد  .5- 3

  .تعیین و ثبت شود) راهنما و مشاور

المللـی بارگـذاري شـده باشـد، مقالـۀ       اي که در بخش نشریات بـین  چنانچه مقاله .3-6

همایشی باشد که در نشریه نیز به چاپ رسیده است، الزم است به متقاضی اعالم 

نقص شود و از ایشان خواسته شود مقالۀ مربوطـه را در بخـش مقـاالت همایشـی     

 .بارگذاري کند

 ).خالصه یا صفحۀ اول قابل قبول نیست(شد با) Full Paper(املکمقاله باید فایل  .3-7

راري درج شـده  کـ اي بـه صـورت ت   چنانچه پس از بررسی، مشـخص شـد مقالـه    .3-8

از فهرست مقـاالت   ،»حذف«ی از دو مورد با انتخاب گزینۀ کیالزم است است، 

ان درج کـ ه تعـداد مقـاالت زیـاد اسـت، ام    کدقت شود در مواردي . حذف شود
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این موارد با مرتب کردن فهرست بر اساس عنوان  در. راري بیشتر استکتموارد 

 .راري را مالحظه کردکتوان مقاالت ت مقاله، بهتر می

شده، الزامی اسـت و چنانچـه    المللی چاپ قرار دادن پیوند مقاله براي مقاالت بین .3-9

 .پیوند نادرست باشد، ضروري است اصالح یا اعالم نقص شود

داخلـی بـرخط نیسـتند، قـرار دادن پیونـد      هـاي   به این که برخی از نشریهبا توجه  .3-10

چنانچه پیوند نادرست ثبـت  . مقاله براي مقاالت داخلیِ چاپ شده اختیاري است

تأییـد پیونـد نادرسـت     زیـرا  ؛دشـو شده باشد، ضروري است اصـالح یـا حـذف    

 .  آزمایی نشود شود مقاله راستی موجب می

ر دیگـري ارتبـاط داشـته    ضروري است پیوند مقاله به وبگاه نشریه یا وبگـاه معتبـ   .3-11

 ). قابل قبول نیست... و ) وبالگ(و وب نوشت ) فروم(رایگاه(باشد 

بـودن   شـده  ه بتـوان چـاپ  کباشد  صورتیداخلی باید به  شدة قالب پیوست مقالۀ چاپ .3-12

 .آن را احراز کرد

مقاله درج شده  doiدر مرحلۀ پذیرش باشند و  ،شده هاي بارگذاري چنانچه مقاله .3-13

بـراي  ، doiدرج شـود و در صـورت عـدم     به صـورت بـرخط بررسـی مـی     باشد،

  :بررسی گواهی پذیرش الزم است موارد زیر لحاظ شود

 براي مقاالت داخلی، نامه به امضـاي سـردبیر نشـریه و در سـربرگ نشـریه     . الف

چنانچه نـام فـرد در نامـه موجـود باشـد، قابـل       . باشد و الزامی به مهر نیست

ر شـود و فـرد موظـف    کـ وي در نامه نباشد باید نقص ذاگر نام . تأیید است

) حاوي ترتیب نام نویسـندگان (است رونوشت این نامه و صفحۀ اول مقاله 

  .را به امضاي استاد راهنماي خود برساند و ارسال کند

براي مقاالت خارجی، تصویر نامۀ الکترونیکی پـذیرش دریـافتی از نشـانی    . ب

فـرد ، نـام مقالـه و نشـریه و یـا صـفحۀ        ی رسمی نشریه حاوي نامکترونیکال
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اگر نام . برخط محتواي تأیید پذیرش مقاله در وبگاه نشریه قابل قبول است

وي در تصویر نباشد، باید نقص اعـالم شـود و فـرد موظـف اسـت تصـویر       

، بـه  )حاوي ترتیب نام نویسـندگان (شده را به همراه صفحۀ اول مقاله  چاپ

ــا    ــود برس ــاي خ ــتاد راهنم ــاي اس ــد  امض ــال کن ــانی  (ند و ارس ــه نش چنانچ

شده مربوط به متقاضی باشد به عنوان نام فـرد قابـل قبـول     الکترونیکی ثبت

  ).است

اگر نامۀ پذیرش، مهر نشریه یا تأیید استاد راهنما را نداشت ولی نام فـرد در  . ج

آزمایی باید مهـر نشـریه    در راستی توان پذیرفت اما مینامه بود، در بررسی 

  .یا تأیید استاد راهنما روي نامه خواسته شود

الزم ، ها انتخاب شده است آن براي »سایر«المللی که عنوان  در مورد نشریات بین .3-14

و دربـارة مجـالت داخلـی سـایر، در فهرسـت      » رویترز ـتامسون  «در وبگاه است 

  :سوزارت بهداشت جستجو شود و سپ/ وزارت علوم

چنانچه نام نشریه در منابع ذکرشده یافت شد، ابتـدا در فهرسـت نشـریات    . الف

ــر  ــدرج در وب  ،)Black List(غیرمعتب ــوم و وزارت   من ــاه وزارت عل گ

بهداشــت، جســتجو شــود و چنانچــه یافــت شــد، در بخــش توضــیحات   

بــودن آن، درج ) Black List(کارشــناس بــراي ایــن نشــریه، غیرمعتبــر 

در صـورت نبـود   . قرار داده شود» تأییدنشده«شود و وضعیت کلی نیز  می

بـا  مجلـه،   )Q(نشریه در فهرست نشریات غیرمعتبـر، پـس از تعیـین رتبـۀ     

هماهنگی بنیاد ملی، نشریه به فهرست نشریات سامانه افـزوده و سـپس از   

رسـت سـامانه،   شـدن نـام نشـریه بـه فه     فرد خواسته شود با توجه به افزوده

  .نشریه را از فهرست انتخاب کند



١٥ 
 

 

چنانچه نام نشریه در منابع مذکور یافت نشود، در بخش توضیحات بـراي  . ب

شـود و وضـعیت کلـی     ها، درج می نشدن آن در فهرست این نشریه، یافت

   .قرار داده شود» تأییدنشده«نیز 

داخلـی و  (هاي علمی معتبر  هاي منتشرشده در همایش متقاضیانی که داراي مقاله .3-15

از سوي دبیرخانـۀ  (به صورت سخنرانی باید گواهی ارائۀ مقاله  هستند ) المللی بین

دهنـدة   که نشـان ) شده درکتابچۀ همایش صفحۀ چاپمثالً (و نیز سندي  )همایش

شـایان ذکـر اسـت    . کننـد  رگـذاري را در سـامانه با تعداد نویسندگان مقاله باشـد  

اند مورد تأیید نیست و نقص هـم اعـالم    صورت پوستر چاپ شده که به هایی مقاله

 .شود شود و جایگاه فرد صفر درج می نمی

المللـی حتمـاً بررسـی و در صـورت نیـاز       بـین  /عنوان ملی سطح همایش بهالزم است  .3-16

درج شـده اسـت   » سراسـري «هـایی کـه سـطح همـایش آنهـا       مقالـه  .اصالح شـود 

 .شود در نظرگرفته می» همایش ملی«عنوان  به

گیـرد و بـه متقاضـی اعـالم      هاي محلی و دانشجویی مورد تأیید قرار نمی همایش .3-17

ــی  ــز نم ــص نی ــود نق ــوارد  . ش ــن م ــت    در ای ــه از حال ــعیت مقال ــت وض الزم اس

ارشـناس  کدر بخش توضـیحات  تغییر یابد و » نشده تأیید«به حالت » نشده بررسی«

 .شود اشارهبه نوع همایش، نیز 

  هاي پژوهشی  همکاري در اجراي طرحبررسی  .4

چنانچه گواهی از سوي معاون پژوهشی مؤسسه مبنی بر همکـاري متقاضـی در    .4-1

، تـاریخ   هاي پژوهشی ارائه شود و در آن به زمان تصویب طرح پژوهشی طرح

، تعداد همکاران و جایگاه فرد اشاره شده باشـد، مـورد    ، مبلغ طرح پایان طرح

 .شود میتأیید است و در غیر این صورت به متقاضی اعالم نقص 
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، جایگـاه   بایست فیلدهاي مربوط به تعداد همکاران طرح پژوهشی متقاضی می .4-2

صـورت الزم اسـت    فرد و تاریخ پایان طرح را تکمیل کرده باشد؛ در غیـر ایـن  

 .شده تکمیل کند آن را بر اساس گواهی ارائه ندهکن بررسی کارشناس

 



 
  

  ومسفصل 

  مقررات ياجرا نکاتی در خصوص
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هاي تحصیلی بنیاد ملی  تواند در فرایندهاي شناسایی مشموالن جایزه نکات ذیل می

اسـتانی و  نخبگان و اعطاي جوایز به آنـان، مـورد اسـتفادة همکـاران بنیادهـاي نخبگـان       

  .هاي کشور قرار گیرد دانشگاه

 

تیر ماه تا نیمۀ مرداد ماه و ابتداي ها، از  ثبت نام دانشجویان فعلی دانشگاه .1

و  است 1397دانشجویان نوورود، از ابتداي مهر ماه تا تاریخ اواسط مهر ماه سال 

هاي تحصیلی، الزم است اطالعات خود را در سامانۀ دانشجویان متقاضی جایزه

بارگذاري کنند و سپس گزینۀ ) https://sina.bmn.ir :به نشانی(اطالعاتی بنیاد 

ثبت «را در بخش » هاي تحصیلی درخواست بررسی پرونده براي جایزه«

   .نندکي سامانه انتخاب »ها درخواست

اري کبنیادهاي استانی با هم و دشو نمیهاي فوق به هیچ عنوان تمدید تاریخ .1ر کتذ

هاي مناسب رسانی موضوع را به شیوهاطالعموظفند هاي استان خود، دانشگاه

  .شور، از مفاد برنامه آگاه شوندکهاي انجام دهند تا همۀ دانشجویان دانشگاه

امور مربوط به دانشجویان واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمی، بر خالف  .2ر کتذ

شد، در تهران انجام میز در بنیاد استان که به صورت متمرکهاي گذشته  سال

  .شود ربط انجام میدر بنیاد استانی ذي 1397-98سال تحصیلی 

پس از پایان مهلت ثبت نام، فهرست متقاضیان هر استان در اختیار بنیاد استان قرار   .2

از آنان از دانشگاه محل تحصیل  کگیرد تا آخرین معدل تحصیلی هر ی می

  .استعالم شود

در  هاي تمام متقاضیان را بر اساس الگوریتم زیرپروندهبنیادهاي نخبگان استانی  .3

 :نندک میسامانه بررسی 
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هاي  هاي متقاضیان در اجراي طرحاريکمشخصات فردي ، مقاالت و هم. 3-1

) به جز آخرین مقطع تحصیلی(پژوهشی به همراه سوابق تحصیلی آنان 

  .شود میبررسی و اصالح و در صورت نیاز به متقاضی اعالم نقص 

اطالعات مربوط به آخرین مقطع تحصیلی، پس از دریافت پاسخ استعالم . 3-2

شود و به همین دلیل در این خصوص ها لحاظ میها در پروندهاز دانشگاه

  .شودبه متقاضیان اعالم نقص نمی

ها لحاظ سایر موارد داراي امتیاز عموماً از سوي بنیاد ملی در پرونده. 3-3

مثبتۀ متقنی در خصوص آن وجود  كمدار که مگر در مواردي؛ شود می

با هماهنگی و از سوي بنیاد ملی تأیید نشده است که در این صورت،  دارد

  .شود می، در سامانه تأیید بنیاد ملی

ز در بنیاد ملی کهاي هنري ، ادبی و قرآنی برگزیدگان، به صورت متمرفعالیت .4

 .ندارد شود و نیاز به بررسی در بنیادهاي استانیبررسی می

پس از انتخاب نهایی مشموالن در بنیاد ملی، فهرست مشموالن هر استان در اختیار  .5

گیرد تا از طریق دانشگاه محل تحصیل، به آنان اطالع  ربط قرار می بنیاد استانی ذي

 .رسانی شود

مندي از هر یک از جوایز، از  خود را براي بهرهتقاضاهاي دانشجویان منتخب،  .6

 .کنند ارسال می طریق سامانۀ سینا

 و استان بنیاد در مؤسسۀ محل تحصیل دانشجو واز بررسی تقاضا پس  .7

 در جایزه با مرتبط فرایند میلکت بنیاد استان ضمن موضوع، تأیید درصورت

و جداول مرتبط با هر  1 شمارة اربرگک اربرگ پرداخت اعتبار را مطابقک سامانه،

  . ندکمی ریزي ارسال معاونت برنامهو رونوشت آن را به ه توسع معاونت جایزه به

ت مبـالغ مربـوط بـه هـر جـایزه را      هاي پرداخـ  الزم است بنیادهاي استانی درخواست .3تذکر 

  .ی ارسال کنندبه بنیاد مل) ماه هر انتهاي (نوبت در ماه  کی
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پـس از انعقـاد بـین مؤسسـه و      ،یـاري فـن / یاريپژوهش/ یاري آموزش هايقرارداد .8

اي از  نمونه. دشو نۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاري میدر ساما دانشگاه،، از سوي دانشجو

سـال تحصـیلی    براي هر نـیم  ها این قرارداد. آمده استفصل ششم این قراردادها در 

 .باید عقد شود

ــوزش      .9 ــرارداد آم ــۀ ق ــراي ارائ ــی ب ــیالت تکمیل ــاطع تحص ــجویان مق ــاري دانش / ی

سـال   و بـراي نـیم   1397ماه سـال   بهمنسال اول، تا پایان  یاري نیم فن/ یاري پژوهش

یاري تابستان، تا  فن/ یاري و براي قراردادهاي پژوهش 1398ماه  ، تا پایان مرداددوم

 .فرصت دارند 1398پایان مهرماه 

 9هـاي مـذکور در بنـد     الزم است بنیادهاي استانی حداکثر یک ماه پـس از مهلـت   .10

شـده را   یاري موارد تأییـد  فن/ یاري پژوهش/ یاري هاي پرداخت اعتبار آموزش نامه

 .به معاونت توسعۀ بنیاد ملی ارسال کنند

هـاي آموزشـی    کارگاه/ها براي شرکت دانشجو در دورهمندي آموزشی  اعتبار توان .11

...) افزارهـاي تخصصـی، آمـوزش زبـان و      هاي آموزش نرم مانند کالس(موردنیاز 

هزینـۀ  ) قـبض (گواهی بایـد  جودانشمندي از این اعتبار،  براي بهره .قابل هزینه است

شرکت در دوره یا کارگاه آموزشی همراه با مهر مؤسسۀ برگزارکننـدة دوره را در  

 .کندسامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاري و ارسال می

 ، الزم است درخواسـت خـود  مندي کارآفرینی از اعتبار توانمندي  براي بهرهدانشجو  .12

کـرد در سـامانه بارگـذاري     شرکت در دوره و اسناد هزینه) قبض(را به همراه گواهی 

 .کند

منـدي از   نامۀ خـود، درخواسـت بهـره    پایان/ موضوع رساله تصویبدانشجو پس از  .13

نامۀ خود  پایان/ این اعتبار را به همراه طرح پیشنهادي و نامۀ تصویب موضوع رساله



٢١ 
 

 
 

. کنـد  در سـامانه بارگـذاري مـی   ) بـل دریافـت اسـت   که از سامانه قا بر اساس قالبی(

اسـت کـه بـه تأییـد      3شـمارة  کاربرگ  نامه بر اساس پایان/ هاي رساله پرداخت هزینه

 .استاد راهنما رسیده باشد

دریافت جایزة تحصـیلی باشـد امـا موضـوع      چنانچه دانشجو در حال حاضر مشمول .4تذکر 

توانـد از ایـن اعتبـار     پایان نامۀ خود را پیشتر به تصـویب رسـانده باشـد، مـی    / رساله

  .مند شود بهره

از اعتبـار فرصــت مطالعـاتی داخلـی، مراحـل زیـر طــی       دانشـجو  منـدي  ه بـراي بهـر   .14

 :شود می

ه دانشجو درخواسـت خـود را بـراي گذرانـدن دورة فرصـت مطالعـاتی بـ        .1- 12

نامـۀ   موافقـت «، » نامۀ موافقت استاد راهنمـا «الزم مشتمل بر  كهمراه مدار

در » پـذیرش مؤسسـۀ مقصـد   نامـۀ  «و  »)4کـاربرگ شـمارة   (مؤسسۀ مبـدأ  

 .کند سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاري می

تأییــد، را بررسـی و درصـورت    مـدارك مؤسسـۀ محـل تحصـیل دانشـجو      .2- 12

 .کند می اعالممراتب را به بنیاد 

» نقـص مـدارك  «و یا » عدم تأیید«، » تأیید«تقاضا را بررسی و نتیجۀ  استان بنیاد .3- 12

 .کند را از طریق سامانه به متقاضی اعالم می

در صورت تأییـد درخواسـت و گذشـت سـه مـاه از دوره، متقاضـی گـزارش         .4- 12

ماهۀ فرصت را پس از تأیید مؤسسۀ محل تحصیل، از طریـق سـامانه ارسـال     سه

 .کند می

 اســتان ضــمن تکمیــل فراینــد مــرتبط بــا جــایزه در ســامانه، درخواســت بنیــاد  .5- 12

 توسـعه مـدیریت و منـابع بنیـاد ملـی      معاونـت  را به ماهۀ اول اعتبار سه پرداخت

 .کند ارسال می
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ماهـه از دانشـجو و تأییـد    هاي بعدي با دریافت گـزارش سـه   ماهه اعتبار سه .6- 12

 .شود مؤسسه و بنیاد استان، پرداخت می

الزم است آخرین گزارش دانشجو، پس از اتمـام دورة فرصـت ارسـال شـود و در      .5تذکر 

 .آن تاریخ آغاز و پایان دورة فرصت مطالعاتی ذکر شود

از زمان شروع دورة فرصت مطالعاتی تـا پایـان دوره، راتبـۀ دانشـجویی و اعتبـارات       .6تذکر 

شـجو پرداخـت   محـور بـه دان   یاري یا هستۀ مسـئله  یاري، فن یاري ، پژوهش آموزش

  .شودنمی

 :شود ، مراحل زیر طی میمندي دانشجو از اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی ه براي بهر .13

درخواست خود را براي گذراندن دورة فرصـت مطالعـاتی بـه همـراه     دانشجو  .1- 13

 و» )5کـاربرگ شـمارة   ( نامۀ موافقت مؤسسـه مبـدأ  «الزم مشتمل بر  كمدار

  .ندکرا در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاري می »نامۀ پذیرش مؤسسۀ مقصد«

 کـم در سال میالدي زمان اعزام، در دسـت ه کاي باشدمؤسسۀ مقصد باید مؤسسه. 7تذکر 

و ) Times(، تـایمز   )Shanghai(شـانگهاي  : بنـدي  سـه نظـام رتبـه   از دو نظام 

  .باشد 200 تر از کمداراي رتبۀ  )QS. (اس.کیو

باشـد، الزم اسـت   ) نـه دانشـگاهی  (ز پژوهشـی  کی از مراکدانشجو یچنانچه مقصد . 8تذکر 

ـتان          مؤسسه مبدأ، اطالعات زیـر را دربـارة مؤسسـۀ مقصـد مشـخص و بـه بنیـاد اس

 :ندکاعالم 

  ؛ز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتیکدلیل انتخاب مر. الف

  هاي علمی؛هاي برتر بودن مؤسسۀ مقصد نسبت به سایر مؤسسهشاخص. ب

  .ژة مؤسسۀ مقصد امکانات و تجهیزات وی. ج
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مؤسسه مدارك را بررسی و درصورت تأیید، مراتب را بـه بنیـاد اسـتان اعـالم      .2- 13

 .کند می

کشـور   هـاي علـم و فنـاوري    بنیاد ملی بر اساس منـابع اعتبـاري بنیـاد و اولویـت     .3- 13

هـاي دریـافتی از بنیادهـاي اسـتانی را بررسـی و نتیجـۀ نهـایی را بـه          درخواست

 .کند دهاي استانی اعالم میبنیا

 .کند بنیاد استان، نتیجۀ نهایی را به دانشجو اعالم می .4- 13

دانشجو در صورت تأییـد درخواسـت از سـوي بنیـاد، الزم اسـت تصـویر        .5- 13

 .شده از کشور مقصد را از طریق سامانه ارسال کند روادید دریافت

فرصـت  ماهـۀ اول   در صورت تأیید روادید، بنیاد استان پرداخت اعتبار سـه  .6- 13

 .کند شده در بنیاد ملی، به معاونت توسعه ارسال می را بر اساس مبلغ تعیین

ماهـۀ اول و تأییـد مؤسسـۀ     ماهۀ دوم، پس از دریافت گزارش سـه  اعتبار سه .7- 13

 .شود محل تحصیل و بنیاد استانی پرداخت می

الزم است دانشجو پس از اتمام دوره، تأییدیۀ مؤسسۀ محل مبنی بر تـاریخ   .8- 13

 .ان دوره، از طریق سامانه ارسال کندآغاز و پای

پس از پرداخت اعتبار مرحلۀ اول اعزام به فرصت مطالعـاتی خـارجی، هرگونـه    . 9تذکر 

، منوط به اتمـام  )به جز اعتبار مرحلۀ دوم فرصت مطالعاتی(پرداخت به دانشجو 

دوره و ارائه تأییدیۀ تاریخ آغاز و پایان دوره از سـوي مؤسسـۀ محـل تحصـیل     

  .بودخواهد 

در صورتی که دانشجو از فرصت مطالعاتی استفاده نکند یا مدت استفادة وي . 10تذکر 

شده باشد، الزم است مبلـغ اضـافه را بـه     تر از زمان متناظر با اعتبار پرداخت کم

  .بنیاد برگرداند

  



٢٤ 
 

 
 

 
دانشجو ، الزم است یمندي اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی یا خارج براي بهره .14

را بـه همـراه   خـود  درخواسـت   ومقالـه را از دبیرخانـۀ مجمـع دریافـت      نامۀ پذیرش

تا در صورت تأیید، از سوي مؤسسه به بنیـاد   مدارك زیر در سامانه بارگذاري کند

 :استان ارجاع شود

متن کامل مقاله و نامۀ پذیرش مقاله در مجمع داخلی یا خارجی یا نامۀ تأییـد  . الف

  کارگاه آموزشی خارج از کشور؛استاد راهنما مبنی بر شرکت در 

یـا گـواهی   ) بـه صـورت سـخنرانی یـا پوسـتر     (گواهی ارائه مقالـه در همـایش   . ب

  ه آموزشی؛کارگاحضور در 

  .کرد مستندات مربوط به هزینه. ج

را بـه  خـود  دانشـجو درخواسـت   الزم اسـت  مندي از اعتبار ارتباطات علمـی،   براي بهره .15

اشتراك نشریات علمـی داخلـی و   «مبنی بر ) مبلغقبض واریز (همراه مدارك مثبتۀ مالی 

» هـاي تخصصـی علمـی     استفاده از پایگاه«،  »هاي علمی عضویت در انجمن«، » خارجی

 .ندکدر سامانه بارگذاري » هاي علمی خرید کتاب«و 

شـبکۀ آزمایشـگاهی، الزم اسـت    تسـهیالت  از اعتبـار اسـتفاده از    يمنـد بهـره  يبرا .16

ــجو  ــهدانش ــاه وب ب ــب« گ ــگاهیآزما ۀکش ــاور یش ــايفن ــرد يه ــه »يراهب ــان ب  ینش

www.labsnet.ir مـرتبط  محل ،هکشب عضو یشگاهیآزما زکمرا انیم از و مراجعه 

 ياعتبار مبلغ تا دانشجو. ندک مراجعه آن به زهیجا نیا از منديبهره يبرا و انتخاب را

 گـزارش  زکـ مرا نیـ ا و شـود  منـد بهـره  ورکمـذ  زکـ مرا خـدمات  از تواندیم شده نییتع

 بـه  پرداخـت  يبـرا  را یلیتحصـ  زیجوا مشموالن توسط شده افتیدر خدمات ردک نهیهز

 .نندکیم اعالمملی  ادیبن
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 ،سـال  مندي از راتبۀ دانشجویی، الزم است مؤسسه محل تحصـیل، در هـر نـیم    براي بهره .17

به بنیاد استان معرفـی   6دانشجویی را بر اساس کاربرگ شمارة دانشجویان متقاضی کار 

در سـامانه،   ضمن تکمیل فراینـد مـرتبط بـا جـایزه    و بنیاد استانی، در صورت تأیید،  کند 

توسعه مـدیریت و منـابع بنیـاد     معاونت را به سال مورد نظر راتبۀ نیم پرداخت درخواست

 .کند ارسال می ملی

ـیم الزم است بنیاد استان، ن .18 مـاه   تـا پایـان اسـفند    را  دانشـجویان  اول سـال  امۀ پرداخت راتبۀ ن

بـه معاونـت    1398ماه سـال   تا پایان شهریوررا  سال دوم و نامۀ پرداخت راتبۀ نیم 1397سال 

 .توسعۀ بنیاد ملی ارسال نماید
 

شود که بر اساس اعالم دانشـگاه   صرفاً به مشموالنی پرداخت می راتبۀ دانشجویی .11تذکر 

 .ساعت کار دانشجویی انجام دهند 20محل تحصیل، ماهانه 

،  یـاري  فـن  /یاري پژوهش/ یاري آموزش هاياعتباریکی از چنانچه دانشجو از  .12تذکر 

در زمـان برخـورداري از   ، کنـد  اسـتفاده  محور فرصت مطالعاتی یا هستۀ مسئله

  .شودراتبه به وي پرداخت نمیاعتبار، 

دانشجو باید متأهـل باشـد و الزم اسـت    مندي از وام ودیعۀ اجارة مسکن،  براي بهره .19

مندي از وام را به همراه تصویر صفحات شناسنامۀ خود و همسرش  درخواست بهره

ندوق رفاه دانشـجویی  صبه  پرداخت کند تا در صورت تأیید، برايدر سامانه درج 

مـورد تأییـد   نهادهـاي مـالی معتبـر     یا وزارت بهداشت، صندوق رفاه  وزارت علوم

  .شود معرفیبنیاد 
  

تحصیلی در اختیار دانشجو خواهد بـود و پـس    مقطعتا پایان  تسهیالتاین   .13تذکر 

 تسـویه وزارت بهداشت / آموختگی، مطابق مقررات وزارت علوم از دانش

  .شود می
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چنانچه دانشجو پس از اتمـام تحصـیل، بالفاصـله در مقطـع بعـدي پذیرفتـه        .14تذکر 

بعـد در اختیـار او قـرار     مقطـع شود، وام ودیعـۀ مسـکن همچنـان تـا پایـان      

 .خواهد داشت

چنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جایزة تحصیلی باشـند، صـرفاً بـه     .15تذکر 

  .یابد یکی از آنان وام تعلق می

  .شود مبلغ ودیعۀ مسکن براساس شهر محل تحصیل دانشجو تعیین می .16تذکر 

/ رونوشـت سـند ازدواج  (دانشجو باید مدرك ازدواج مندي از هدیۀ ازدواج،  براي بهره .20

 .را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاري کند) رونوشت صفحۀ دوم شناسنامه

بــه جــز راتبــۀ ( تحصــیلیهــاي  منــدي از جــایزه هــا و مســتندات بــراي بهــره درخواســت .21

یـاري ، اعتبـار اعـزام بـه فرصـت       فـن / یـاري  پـژوهش / یاري دانشجویی ، اعتبار آموزش

هـاي مـرتبط بـا     کـه فعالیـت  ) رساله/ نامه پایانخارجی و اعتبار اجراي / مطالعاتی داخلی

از مشـموالن   1398مـاه سـال    شـود، تـا پایـان مهـر     ها در زمـان مشـمولیت انجـام مـی     آن

 1398مـاه سـال    الزم است بنیادهاي استانی حـداکثر تـا پایـان آبـان    . شود پذیرفته می

 .شده را به معاونت توسعۀ بنیاد ملی ارسال کنند هاي پرداخت موارد تأیید نامه

بـراي حـل   » محـور پژوهشـی   هسـتۀ مسـئله  «طرح شـهید احمـدي روشـن در قالـب      .22

اي فناورانـه انجـام    هبراي حل مسـئل » محور فناورانه هستۀ مسئله«اي پژوهشی یا  مسئله

 :نکات اصلی این طرح به شرح زیر است .شود می

محور پژوهشی حول موضوعی پژوهشی و زیر نظر یکـی از   هاي مسئله هسته .1- 24

شـود و   هـاي کشـور تشـکیل مـی     پژوهشگاه/ ها علمی دانشگاه اعضاي هیئت

افزا براي فعالیـت تحقیقـاتی دانشـجویان برتـر و      هدف آن ایجاد محیطی هم

 .اي علمی است مسئلهحل 
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محور فناورانه حول موضوعی فناورانـه و زیـر نظـر یکـی از      هاي مسئله هسته .2- 24

خـدماتی تشـکیل   / هـاي تولیـدي   مدیره شـرکت  رئیس هیئت/ مدیران عامل

هـاي فناورانــۀ   افـزا بــراي فعالیـت   شـود و هـدف آن ایجــاد محیطـی هـم     مـی 

  .اي نوآورانه است دانشجویان برتر و حل مسئله

محـور فناورانـه، بـر اسـاس      محور پژوهشـی و مسـئله   هاي مسئله ستهتشکیل ه .3- 24

شـوند و   سال تشـکیل مـی   ها حداکثر به مدت یک فراخوان بنیاد ملی و هسته

  .ها از سوي بنیاد ملی است تعیین سرپرست هسته
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  چهارمفصل 

  

  کار با چگونگی

 )سینا( اطالعاتی بنیاد ۀسامان 
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  مقدمه

ه فراینـد ثبـت اطالعـات و    کـ هـاي مختلفـی اسـت     شـامل بخـش   اطالعاتی بنیادسامانۀ 

هـا را در بـر    هـاي دریـافتی و اعطـاي جـایزه     اربران ، بررسـی درخواسـت  کـ هـاي   درخواست

  . پردازد به معرفی سامانه میر شده در این فصل کمباحث ذ. گیرد می

  

    ورودکاربري. الف

صفحۀ ورود به سـامانه  ) https://sina.bmn.irبه نشانی (با ورود به صفحۀ اصلی سامانه 

دریافت نـام کـاربري و کلمـۀ عبـور از طریـق ثبـت نـام در        . 6شود مینمایش داده  1در شکل 

اربري از قبـل،  ک در صورت وجود حساب. نویسی متقاضی، انجام می شود در  زبانۀ نام سامانه

 .بازیابی خواهد بودقابل  »اید ردهکلمۀ عبور را فراموش ک«مشخصات ورود از طریق پیوند  

    

  
  صفحۀ ورود کاربر .1شکل 

                                                                                                                                         
 .استفاده کنید Google Chromeیا  Firefox  Mozillaاز مرورگرهاي براي کار با سامانه .  6
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 پوشۀ شخصی

 کلیکبا  .شودنمایش داده می 2پس از ورودکاربر، صفحۀ شخصی وي مطابق شکل 

ارپوشۀ شخصی، دسترسی به صفحات مختلف سامانه کهاي باالي صفحۀ 

هاي  گام .شود سامانه نمایش داده می، راهنماي استفاده از زبانۀ اولدر . 

ر کالزم در ثبت اطالعات و ارسال و بررسی درخواست تا حصول نتیجه، در این راهنما ذ

  

 صفحۀکارپوشۀ شخصی .2شکل 

  

 

  

پوشۀ شخصیکار.ب

پس از ورودکاربر، صفحۀ شخصی وي مطابق شکل 

هاي باالي صفحۀ  بر روي زبانه

. فراهم خواهد شد

الزم در ثبت اطالعات و ارسال و بررسی درخواست تا حصول نتیجه، در این راهنما ذ

  .شده است
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ه در کـ هاي در حال گـردش متقاضـی    ار، وضعیت درخواستکبا انتخاب زبانۀ میز

ارپوشــۀ شخصــی وي قــرار دارد در ردیــف کحــال حاضــر بــراي اصــالح یــا ارســال در 

  .قابل مشاهده است 3ل کاین زبانه در ش. شود ارهاي من، مشاهده می

  

  

  

 ارکمیز صفحۀ .3شکل 

هـاي   ، دسترسی بـه صـفحات بارگـذاري فعالیـت    كروي زبانۀ ثبت مدار

قابـل مشـاهده    4ل کاین زبانه در شـ . دشو پژوهشی براي متقاضیان ممکن می

سـب رتبـه در آزمـون    ک«مـرتبط بـا فعالیـت     كبـه منظـور درج مـدار    ،

. می شـود  کلیکل کمطابق ش روي گزینۀ مربوط» )یکهاي پزش رشته(

اطالعات این فعالیـت درج  قابل مشاهده است،  5ل کمطابق آنچه در ش 

 .و ذخیره می شوند

 

با انتخاب زبانۀ میز

حــال حاضــر بــراي اصــالح یــا ارســال در 

ارهاي من، مشاهده میک

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

روي زبانۀ ثبت مدار کلیکبا 

پژوهشی براي متقاضیان ممکن میشی و آموز

،براي مثـال . است

(پذیرش دستیاري

 ،در صفحۀ بعدي

و ذخیره می شوند
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  كزبانۀ ثبت مدار .4شکل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

 یکصفحۀ ثبت رتبۀ آزمون پذیرش دستیاري پزش .5شکل 
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انتخاب گزینۀ مشخصات متقاضی در زبانۀ اشخاص، مشاهده و ویـرایش مشخصـات   با 

  .خواهد شد ممکنفردي متقاضی 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 صفحۀ مشخصات فردي متقاضی .6شکل 
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 هاي تحصیلیجایزه براي بررسی درخواست ارسال. 2

ایجـاد  صفحۀ ارسال درخواسـت   روي زبانۀ ثبت درخواست، دسترسی به کلیکبا 

شـده   اربر پیش از ارسال درخواست بازبینیکشدة  در این صفحه اطالعات درج. شود می

در پایین صفحه، درخواسـت بررسـی ارسـال    » ثبت نهایی درخواست«و با انتخاب گزینۀ 

  .ستقابل مشاهده ا  7ل کاین صفحه در ش. خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

 صفحۀ ثبت درخواست .7شکل 
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 هاي تحصیلیدرخواست جایزه

شـده در   داده بنیاد نخبگان استان، صفحۀ نمایش ارتابلکار در کبا ورود به زبانۀ میز

مـورد بررسـی در    ردیـف مرحلـۀ  بـر روي   کلیـ کپـس از  . قابل مشاهده است

و » شده به نقش مـن  داده اختصاص«هاي  ارتابل، دو جدول با عنوانکنارة سمت راست 

 کلیـ کا ننده بک اربر بررسیک. شود در وسط صفحه ظاهر می»  شده به من

شده به نقـش   داده اختصاص«از جدول » اعمال«در ستون » تخصیص به من

رده و سـپس بـا   کـ منتقـل  » شده به من داده اختصاص«ندة مورد نظر را به جدول 

بر روي سطر مشخصـات فـرد مـورد نظـر در ایـن جـدول، وارد صـفحۀ بررسـی         

  .پروندة فرد خواهد شد

  

  

 صفحۀ بررسی درخواست .8شکل 

 

درخواست جایزه بررسی. 3

با ورود به زبانۀ میز

قابل مشاهده است ، 8ل کش

نارة سمت راست ک

شده به من داده اختصاص«

تخصیص به من«بر روي پیوند 

ندة مورد نظر را به جدول ، پرو»من

بر روي سطر مشخصـات فـرد مـورد نظـر در ایـن جـدول، وارد صـفحۀ بررسـی          کلیک

پروندة فرد خواهد شد
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قابل مشاهده است، اطالعات پروندة فـرد   9ل که در شکدر صفحۀ بررسی پرونده 

ن بررسی در هـر سـطر از   کبر روي آی کلیکبا . شود در جداول مختلف نمایش داده می

 ه حاوي جزئیات مربـوط بـه  کجداول، فرم بررسی بر روي صفحه نمایش ظاهر می شود 

در پـایین ایـن فـرم،    . قابـل مشـاهده اسـت    10ل کاین فرم در ش. سطر مورد بررسی است

و  كتأییـد اصـل مـدار    ۀ، گزین س وضعیت براي تعیین وضعیت تأیید اطالعات

پــس از تعیــین وضــعیت، بــه منظــور ثبــت . در دســترس خواهــد بــود ،محــل درج نقــص

روزرسانی فـرم   پس از انجام عمل بهو  کلیکروزرسانی در پایین فرم  مۀ به

مــۀ کپــس از بررســی اطالعــات همــۀ جــداول در صــفحۀ بررســی درخواســت، د  

شـود تـا محاسـبۀ امتیـاز تأییدشـده بـراي فـرد         مـی  کلیـ کروزرسانی در پایین صـفحه  

 .این امتیاز در پایین صفحۀ بررسی قابل مشاهده خواهد بود

 

 
در صفحۀ بررسی پرونده 

در جداول مختلف نمایش داده می

جداول، فرم بررسی بر روي صفحه نمایش ظاهر می شود 

سطر مورد بررسی است

س وضعیت براي تعیین وضعیت تأیید اطالعاتکشوباک

محــل درج نقــص

مۀ بهکاطالعات، د

  .شود بسته می

پــس از بررســی اطالعــات همــۀ جــداول در صــفحۀ بررســی درخواســت، د  

روزرسانی در پایین صـفحه   به

این امتیاز در پایین صفحۀ بررسی قابل مشاهده خواهد بود. صورت گیرد
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3  

 صفحۀ بررسی درخواست .9شکل 

  

  

  

 صفحۀ ثبت درخواست .10شکل 

 هاي تحصیلیجایزهدریافت درخواست 

تواند  میهاي تحصیلی انتخاب شده باشد،  عنوان برگزیدة جایزه هه فرد بک

درخواست دریافت «به صفحۀ زبانۀ ثبت درخواست،  بر روي کلیکبا ، 

تواند جایزه  پس از ورود به این صفحه، فرد برگزیده می. دسترسی یابد »هاي تحصیلی

الزم، درخواست خود را از طریق  كمیل اطالعات و مدارکمورد نظر خود را انتخاب و با ت

 .قابل مشاهده است 12ل کاین صفحه در ش. ندکمۀ ذخیره در پایین صفحه، ارسال 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

درخواست  ارسال. 4

ک در صورتی

، 11ل کمطابق ش

هاي تحصیلی جایزه

مورد نظر خود را انتخاب و با ت

مۀ ذخیره در پایین صفحه، ارسال کد
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 دسترسی به صفحۀ درخواست دریافت جایزه .11شکل 

 صفحۀ درخواست دریافت جایزه .12شکل 
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3  

3  

اعتبارهـاي  بـه جـز   ( هـاي تحصـیلی  جایزهدریافت  هاي درخواست

 )یاري و راتبۀ دانشجویی فن/ یاري پژوهش

شـده در   داده د نخبگـان اسـتان، صـفحۀ نمـایش    ارتابـل بنیـا  کار در ک ورود به زبانۀ میز

نـارة  کمـورد بررسـی در    ۀبـر روي ردیـف مرحلـ    کلیـ کپس از . شود می

ــ ــا عنــوانارتاب ــه نقــش مــن داده اختصــاص«هــاي  ل، دو جــدول ب و » شــده ب

 کلیـ کننـده بـا   ک اربر بررسـی کـ . شـود  در وسط صفحه ظاهر می»  شده به من

، »شده بـه نقـش مـن    داده اختصاص«از جدول » اعمال«در ستون » تخصیص به من

روي  کلیـ کو سپس بـا   شدهمنتقل » شده به من داده اختصاص«واست دریافتی به جدول 

  .خواهد شدباز سطر درخواست مورد نظر در این جدول، صفحۀ بررسی درخواست فرد 

  

  

  

 

  

درخواست بررسی. 5

پژوهش/ یاري آموزش

ورود به زبانۀ میز با

میمشاهده  13ل کش

ارتابــکســمت راســت 

شده به من داده اختصاص«

تخصیص به من«روي پیوند 

واست دریافتی به جدول درخ

سطر درخواست مورد نظر در این جدول، صفحۀ بررسی درخواست فرد 
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3  

 صفحۀ تخصیص درخواست دریافت جایزه .13شکل 

ننـده  ک ه دانشگاه فـرد درخواسـت  ک شده، در صورتی هاي دریافت در بررسی درخواست

بنیـاد  در دانشـگاه  و سـپس    درداراي دسترسی بررسی باشد، بررسـی اولیـه   

در غیر این صـورت، بررسـی دانشـگاه     ؛نخبگان استان محل تحصیل، صورت خواهد گرفت

  . دشو انجام  می بنیاد نخبگان استان محل تحصیل

، بـراي  )درخواست مورد نظـر شامل جزئیات (صفحۀ بررسی درخواست دریافت جایزه 

در ایـن  . شود مشاهده می 15 لکبه صورت شبنیاد استان  و براي 14به صورت شکل 

» )اصـالح متقاضـی  ( عدم تأییـد «مۀ کارجاع به متقاضی از طریق دان درج نقص و 

د، درخواسـت از طریـق   ومشـاهده نشـ   كه نقصی در مدارک همچنین در صورتی

مـۀ  کشـود انتخـاب د   یـادآور مـی  . شـود  بـه مرحلـۀ بعـدي هـدایت مـی     »  

  .تأیید، الزامی استمرحلۀ نقص یا  روزرسانی در پایین صفحه، پیش از ارسال به

  

  

  

  

  

  

 

  

 
در بررسی درخواست

داراي دسترسی بررسی باشد، بررسـی اولیـه    هاي جزء دانشگاه

نخبگان استان محل تحصیل، صورت خواهد گرفت

بنیاد نخبگان استان محل تحصیل درنیز 

صفحۀ بررسی درخواست دریافت جایزه 

به صورت شکل دانشگاه 

ان درج نقص و کصفحه ام

همچنین در صورتی. داردوجود 

»  تأییـد شـد  «مۀ کد

روزرسانی در پایین صفحه، پیش از ارسال به به
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3  

3  

 موردي در دانشگاه هاي هصفحۀ بررسی درخواست دریافت جایز .14

  

  

  

 موردي در بنیاد استان هاي هصفحۀ بررسی درخواست دریافت جایز 

به منظور ثبت شمارة نامه، پس از تخصـیص درخواسـت و ورود بـه صـفحۀ ثبـت نامـه،       

 کلیـ کبـا  . در پایین صفحه مراجعـه شـود  » مربوط به جوایز موردي ۀنام«به جدول 

در ایـن  . بر روي ردیف شمارة نامه در این جدول، فرم درج شمارة نامـه نمایـان خواهـد شـد    

بـه  » روزرسـانی  به«مۀ کسپس د. شود میل و نوع جایزه انتخاب میکشماره و تاریخ نامه ت

 

14شکل 

  

   

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .15شکل 

 
به منظور ثبت شمارة نامه، پس از تخصـیص درخواسـت و ورود بـه صـفحۀ ثبـت نامـه،       

به جدول الزم است 

بر روي ردیف شمارة نامه در این جدول، فرم درج شمارة نامـه نمایـان خواهـد شـد    

شماره و تاریخ نامه ت ،فرم
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3  

3  

بستن این فرم، بـراي اتمـام عملیـات و    پس از  .شود منظور ثبت این شماره و تاریخ انتخاب می

  .ودش کلیکدر باالي صفحۀ ثبت نامه،» تأیید شد«مۀ کدالزم است  ،رسانی به متقاضی

  

  

  

 درخواست دریافت جایزه موردي صفحۀ ثبت نامۀ .16شکل 

اعتبارهـاي  ( ماهانـه  هـاي تحصـیلی  جـایزه دریافـت  درخواسـت  

 )یاري و راتبۀ دانشجویی فن/ یاري پژوهش

زبانۀ ثبت درخواست در صفحۀ دانشگاه و یا بنیاد استان، دسترسی به  روي

  .شود می ایجاد، 17ل کشهاي ماهانۀ تحصیلی، مطابق  صفحۀ اعطاي جایزه

 

منظور ثبت این شماره و تاریخ انتخاب می

رسانی به متقاضی اطالع

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

شکل 

درخواسـت   بررسی. 6

پژوهش/ یاري آموزش

روي کلیکبا 

صفحۀ اعطاي جایزه
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  صفحۀ تخصیص درخواست دریافت جایزه ماهانه .17شکل 

با تعیین شرایط  )شود دیده می 18ل کچه در ش مانند آن( پس از ورود به این صفحه

هاي  سکشوباکسال و سال تحصیلی از طریق  دانشگاه ، نوع جایزه ، مقطع تحصیلی و نیم

افراد مورد نظر . شود مرحله نمایش داده می داخلِ در جدولِ ،موجودمرحله، فهرست افراد 

براي بنیاد » تأیید بنیاد« کبراي دانشگاه و تی» تأیید دانشگاه« کبا انتخاب تیتوان  را می

ارتابل کبراي . درج کردبراي ایشان را نامه  استان، انتخاب و پیوست الزم مطابق شیوه

 بهدر پایین صفحه، درخواست افراد تأییدشده، » ذخیره«مۀ کبر روي د کلیکدانشگاه، با 

  . بنیاد استان ارسال خواهد شد
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 صفحۀ ارسال درخواست دریافت جایزه ماهانه .18کل ش

اطالعـات مربـوط بـه    الزم است ، »ذخیره«مۀ کپیش از انتخاب د ،ارتابل بنیاد استان

» ذخیـره «مـۀ  کمیل و سـپس بـر روي د  کدر ذیل جدول ت) مانند شمارة نامه و تاریخ نامه

ثبـت   ،شـده در جـدول   شمارة نامه و تاریخ نامه براي افراد انتخاب که با این کار،

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

ارتابل بنیاد استانکدر 

مانند شمارة نامه و تاریخ نامه(نامه 

که با این کار، شود کلیک

  .خواهد شد
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 صفحۀ ثبت نامۀ درخواست دریافت جایزه ماهانه .19شکل 

  

  

  

  

  



 
  

  پنجم فصل

  گانپرسش
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هـاي   کردن ابهامات احتمالی در مقررات اعطاي جـایزه  برطرف وسازي  به منظور شفاف

  .ها در این فصل ارائه شده است هاي آن هاي متداول و پاسخ تحصیلی، برخی از پرسش
  

 

 کیست؟ نخبه .1

،  در خلـق و گسـترش علـم   شود که  اطالق میمد ي برجسته و کارآفردواژة نخبه به 

هـاي اسـالمی    ، فرهنگ و مدیریت کشـور در چـارچوب ارزش   ، ادب ، هنر يفناور

هـاي وي بـر پایـۀ هـوش ، خالقیـت ،       و همچنین فعالیـت  داشته باشداثرگذاري بارز 

هـاي   سـو و خبرگـی ، تخصـص و توانمنـدي     هـاي ذاتـی از یـک    انگیزه و توانمنـدي 

  .بخشیدن به پیشرفت و اعتالي کشور شود اکتسابی از سوي دیگر، موجب سرعت

 ؟کیست )مستعد برتر(استعداد برتر  صاحب .2

نیافتـه و مسـتلزم فراینـد     که مستعد نخبگی است لیکن هنـوز بـه آن شـرایط دسـت     فردي

دانشـجویان  . هدایت و تواناسازي براي کسب خبرگی و نهایتاً اثرگذاري بر محیط است

 .توانند در گروه مستعدان برتر قرار گیرند مطلقاً می

 کرد؟ را اطالق» نخبه«لفظ  یانتوان به دانشجو آیا می .3

شـدن راهـی    تـا نخبـه   کـه دانشـجویان   با توجه به تعریف فـوق، مشـخص اسـت    ؛خیر

  .دانست» مستعد برتر«توان آنها را  طوالنی در پیش دارند، ولی می

 اري باید انجام دهند؟ک دانشجویان متقاضی دریافت جایزه چه .4

ــدا   ــیان ابتـ ــبامتقاضـ ــود را   دیـ ــدة خـ ــامان درپرونـ ــات ۀسـ ــبن یاطالعـ ــه ادیـ ــان بـ  ینشـ

https://sina.bmn.ir شـده از سـوي    پیش از اتمـام بـازة زمـانی اعـالم     تکمیل و سپس

ثبـت  «را در بخـش  » هـاي تحصـیلی   درخواست بررسی پرونده بـراي جـایزه  «گزینۀ  ،بنیاد

شــدن، امکــان ارســال  و در صــورت برگزیــده ننــدک انتخــاب ي ســامانه»هــا درخواســت

  .شود هاي دریافت هر یک از جوایز، در کارتابل فرد در سامانه ایجاد می درخواست
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  ؟شود بررسی پرونده و انتخاب برگزیدگان به چه صورتی انجام می .5

محـل   هـاي  کمـک دانشـگاه   بـا را شـده از سـوي متقاضـیان     بارگـذاري اطالعـات  بنیاد 

، برتـرین  شـده  تعیـین  تعـداد آزمـایی و سـپس بـر اسـاس      راستیبررسی و  آنان،تحصیل 

  . کند میانتخاب را دانشجویان 

 شود؟یم داده اطالع انیمتقاض به چگونه هاپرونده نواقص .6

  .شودرسانی میدر زمان بررسی، نواقص پرونده از طریق سامانه به متقاضی اطالع

  نند؟ک دایپ اطالع خود درخواست نتیجۀ از توانندیم چگونه انیدانشجو .7

  .شود رسانی می شدن یا نشدن متقاضی، از طریق سامانه به وي اطالع نتیجه برگزیده
  

نیـاز بـه ارسـال    جـوایز تحصـیلی    مندي از براي بهرهاگر دانشجو عضو بنیاد باشد آیا  .8

 ؟درخواست دارد

در خصـوص  بلکـه بـه عنـوان نهـادي حـاکمیتی       ؛نخبگـان عضـو نـدارد    ملـی بنیاد 

کــارگیري و  ســازي مســتعدان و بــهشناســایی و توانمند در زمینــۀگــذاري  سیاســت

بنابراین اصالتاً هیچ دانشجویی عضـو  . کند الگوسازي نخبگان در جامعه فعالیت می

هـاي   مشـمول جـایزه    بنیاد نیست و دانشجویان بر اساس مقررات و معیارهاي بنیـاد 

   .تحصیلی خواهند شد

شـوند یـا    مـی  هاي تحصـیلی  جایزهها مشمول  دانشجویان روزانۀ دانشگاه فقطآیا  .9

تواننـد از ایـن جـوایز     نیـز مـی  ...) حضوري و  ، نیمه نوبت دوم(سایردانشجویان 

 مند شوند؟ بهره

، پژوهشـی  هاي آموزشی  فرد بر اساس مجموعه فعالیت شدن برگزیده ؛مالك بنیاد

  .استویان برتر در فرایند شناسایی دانشجو فناورانۀ وي 

ان کام) غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد اسالمی(هاي غیردولتی  آیا دانشجویان دانشگاه .10

 مندي از جوایز تحصیلی را دارند؟ بهره
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ان شـرکت در ایـن   کـ شور اعم از دولتی و غیردولتـی ام کهاي  دانشجویان دانشگاه تمام

  .شوند مند می بهرهشدن، از جوایز  در صورت برگزیدهو  رقابت را دارند

امتیـاز  تـري تخصصـی   کورود بـه مقطـع د   هـاي  برتـر آزمـون   چرا براي کسب رتبۀ  .11

 است؟نشده  درنظرگرفته 

هاي ورود بـه دورة دکتـري تخصصـی، بـین داوطلبـان معـدود و بـه صـورت          آزمون

شود که کسب رتبه در آن مـالك مناسـبی    هاي مختلف برگزار می جداگانه در رشته

 . هاي دانشجوي مقطع دکتري تخصصی نیست براي ارزیابی ظرفیت

 است؟امتیاز در نظر گرفته نشده  ها ورودي در بین هم اولۀ سب رتبک چرا براي .12

شده براي میانگین کل دروس گذرانـده کـه بـا توجـه بـه رشـته و        امتیاز در نظرگرفته

دهنـدة میـزان    شـود، نشـان   سـازي نیـز مـی    دانشگاه محل تحصیل دانشجویان، همسـان 

مندي آموزشی دانشجو به صورت مستقل است؛ در حالی کـه رتبـۀ دانشـجو در     توان

ضـمناً   .هاي دانشـجو اسـت   دوره مندي هم نهاي خود، وابسته به میزان توا دوره بین هم

لحاظ امتیاز براي کسب رتبۀ اول، در کنار لحاظ امتیاز براي میـانگین کـل تحصـیلی،    

شـده    نظرگرفتـه  از این رو امتیاز در. در واقع لحاظ دو بار امتیاز براي یک فعالیت است

 .کند براي میانگین آموزشی، براي این موضوع کفایت می

 دانشگاه، امتیاز در نظر گرفته نشده است؟در  درخشانسب عنوان استعداد ک چرا براي .13

هـاي   مشـابه  مـالك   ،استعداد درخشـان  انتخاب دانشجویانهاي دانشگاه براي  مالك

لحـاظ امتیـاز   از ایـن رو  . هاي تحصیلی بنیاد اسـت  جایزهنامه  جدول شماره یک شیوه

هـاي   دوبار امتیـاز بـراي فعالیـت   استعداد درخشان ، در واقع لحاظ کسب عنوان براي 

  .متقاضی استو فناورانۀ پژوهشی  ، آموزشی

  دارد؟ آنتأثیري در امتیاز  مسئول بودن در مقاله آیا نویسندة .14
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  .خیر

 ؟مطلع شدالمللی  هاي بین نشریه )Q(رتبه  توان از چگونه می .15

  .ها مطلع شد توان از رتبۀ نشریه می www.scimagojr.comبا مراجعه به نشانی اینترنتی 

چگونـه   )نامـه  شـیوه  1ردیف آخـر جـدول شـمارة    ( هاي نخبگانی امتیاز سایر فعالیت .16

 شود؟ محاسبه می

نـد و بنیـاد اسـتانی پـس از     ک مورد نظر خود را در سامانه بارگذاري مـی   دانشجو فعالیت

دهد و بررسی و تأیید نهایی بـا   میبه بنیاد ملی پیشنهاد ) امتیاز 100ثرکحدا(بررسی امتیاز 

 .بنیاد ملی خواهد بود

امکـان   ،ها اسـتفاده کـرده باشـد   از این جایزه یچنانچه دانشجو در یک مقطع تحصیل .17

  مجدد در مقطع تحصیلی دیگر وجود دارد؟ ةاستفاد

هـا در مقـاطع تحصـیلی مختلـف وجـود       محدودیتی براي استفاده از این جـایزه  ؛بله

بـا سـایر متقاضـیان     رقابـت ندارد و چنانچه دانشجو بتواند در هر سـال تحصـیلی در   

  .مند شودها بهرهتواند از این جایزهشود و می ، انتخاب میبرگزیده شود

هـا  واند از این جـایزه تکه هر دانشجو در یک مقطع از تحصیل می تعداد دفعاتی .18

  کند، چند مورد است؟ استفاده

-اگر دانشجو در هر سال تحصیلی در رقابت با سایر دانشجویان برگزیده شود، می

 .مند شودها بهره تواند هرساله از جایزه

 شود؟ راتبۀ دانشجویی به چه شکلی پرداخت می .19

در  متقاضـی کـار دانشـجویی    ةسال تحصیلی به دانشجویان برگزیـد  این راتبه در هر نیم

 20ماهانـه  بایـد  ، راتبـه دریافـت ایـن    برايدانشجویان مشمول . شود اعطا می سال آن نیم

دانشجویی در دانشگاه محل تحصیل خود داشته باشند و دانشـگاه گـزارش    ساعت کار

  سال در سامانۀ سینا بارگذاري کند آن را قبل از پایان نیم
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 مندي از راتبه چیست؟ بهرهکارهاي دانشجویی براي  مصادیق .20

توان بـه   ها می اند که از جملۀ آن ها تعریف شده کارهاي مختلف دانشجویی در دانشگاه

راکـز فرهنگـی   ،کـار در م  ،کـار در خوابگـاه   ،کـار در مرکـز رایانـه    خانه کار در کتاب 

  .اشاره کرد... و مراسم و  همایشاري در برگزاري کهم دانشگاه ،کار در مسجد و

هاي خصوصی غیرمرتبط با دانشـگاه انجـام   آیاکاري راکه دانشجویان در شرکت .21

راتبـۀ  «منـدي از  توان به عنوان ساعات کار دانشـجویی بـراي بهـره   دهند می می

 محسوب کرد؟» دانشجویی

این است که دانشجو از محیط دانشـگاه خـارج نشـود و     برنامهروح حاکم بر  ؛خیر

...) خانـه و   از قبیـل آزمایشـگاه، کتـاب   (کار دانشجویی خـود را در همـان محـیط    

  .انجام دهد

 یـاري  فن/ یاري پژوهش/ یاري آموزش هايتوانند از اعتبار دانشجویان چگونه می .22

 مند شوند؟ بهره

ـین دانشـجو و دانشـگاه بـر اسـاس مفـاد       براي دریافت این اعتبارات، پس از عقد قـراردا  د ب

افـراد مشـمول را بـه     درخواسـت  دانشگاهالزم است هاي تحصیلی،  نامۀ اعطاي جایزه شیوه

  .به بنیاد نخبگان استان ارسال کند همراه تصویر قرارداد آنان، 

توان دستیار آموزشی دانشگاهی غیـر از   مییاري  براي دریافت اعتبار آموزشآیا  .23

 خود بود؟محل تحصیل 

عضاي هیئـت علمـی دانشـگاه    صرفاً بابت دستیاري آموزشی ا یاري آموزش اعتبار ؛خیر

 .شود متقاضی پرداخت می محل تحصیل

دیگـري  محل تحصیل یـا دانشـگاه   التدریس در دانشگاه  صورت حق اگر دانشجویی به .24

نظـر  توان به عنوان دسـتیار آموزشـی در    تدریس کند، آیا این فعالیت دانشجو را می

  گرفت؟
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دانشجو باید زیر نظر یکی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه محـل تحصـیل خـود و     ؛خیر

بـه عنـوان    ،کنـد  منعقـد مـی   ويبراساس قـراردادي کـه دانشـگاه بـا      ،در همان دانشگاه

  .مند شود تا از این اعتبار بهره دستیار آموزشی فعالیت کند

 رسالۀ خود باشد؟/ نامه کار بر پایان تواند یاري می آیا فعالیت دانشجو براي پژوهش .25

  .خیر

 یارِ وي چیست؟ شرایط عضو هیئت علمی براي فعالیت دانشجو به عنوان پژوهش .26

یارِ وي است یا بایـد یـک طـرح تحقیقـاتی      عضو هیئت علمی که دانشجو پژوهش

داشته باشد یا در آزمایشگاه نیاز به دستیار داشته باشد و یا در تـدوین یـک کتـاب    

  .کمک داشته باشد نیاز به

رشتۀ پزشکی  کارورزي پیش و کارورزي هاي که دانشجویان دوره با توجه به این .27

فعالیـت  تـوان آن را بـه عنـوان     هستند، آیا مـی در مراکز درمانی مشغول به کار 

 در نظرگرفت؟ یاري یاري یا پژوهش آموزش

 .رخی
 

بنیـان مسـتقر    دانشهاي هاي علم و فناوري و شرکتتوان از طریق پاركآیا می .28

 یاري استفاده کرد؟مندي از اعتبار فندر آن براي بهره

هـاي  در یکـی از شـرکت   يدانشـجو بایـد دسـتیار فنـاور     اعتبـار ایـن   دریافتبراي 

کـه  در صـورتی  بـر ایـن اسـاس،    .زایشی مرتبط با دانشگاه محل تحصیل خود باشد

فنـاوري وابسـته بـه دانشـگاه     استاد میزبان دانشجو در مرکز رشد یـا پـارك علـم و    

  .حضور داشته باشد، بله

کارشناسـی   مقطـع  یـاري بـه دانشـجویان   فن/ یاري  پژوهش/ یاريچرا اعتبار آموزش .29

 شود؟ پرداخت نمی
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در ایــن مقطــع بــا فضــاي انتظــار دارد کــه کارشناســی از دانشــجویان مقطــع بنیــاد 

صـورت جـدي وارد    ، پژوهش و فناوري آشنا شوند تا در مقاطع باالتر بـه آموزش

 .این فضا شوند

ۀ آزمایشـگاهی  کتوانند از اعتبار استفاده از شبتحصیلی چگونه می هاي جایزه نمشموال .30

  مند شوند؟ بهره

 يهـا ياورفنـ  یشـگاه یآزما ۀکشب گاه وب به ، دانشجو بایداعتبار نیا از يمندبهره يبرا

 عضـو  یشـگاه یآزما زکـ مرا انیـ م از و مراجعـه  )www.labsnet.ir ینشـان  به( يراهبرد

شـبکه   .نـد کمراجعه آن به زهیجا نیا از يمندبهره يبرا و انتخاب را مرتبط محل ،هکشب

  .ندک پرداخت به بنیاد ملی اعالم میشده را براي  کرد خدمات دریافت گزارش هزینه

اعتبـار   راتبـۀ دانشـجویی ،    بـه جـز  (سایر جوایز توانند از  دانشجویان چگونه می .31

 )یـاري و اعتبـار اسـتفاده از شـبکۀ آزمایشـگاهی      فن/ یاري پژوهش/ یاري آموزش

 مند شوند؟ بهره

و درخواسـت خـود را از    بارگـذاري  سینامدارك مثبته را در سامانۀ دانشجو الزم است 

  . واریز شود ويبه حساب  مورد نظر، مبلغ تا در صورت تأیید کند طریق سامانه ارسال 
 

شـدن بـه    لۀ خود را در سال قبل از برگزیدهرسا نامه یا اگر دانشجو موضوع پایان .32

رسـاله باشـد،   / نامه تصویب رسانده باشد و در سال مشمولیت در حال انجام پایان

 مند شود؟  بهرهرساله / نامه اجراي پایانتواند از اعتبار  آیا می

 .بله
 

اي در همـایش   فرد باید مقالهآیا براي استفاده از اعتبار شرکت در مجامع علمی  .33

 ؟ارائه کرده باشد یا صرفاً حضور در همایش کافی است

هـاي علمـی    تواند از این اعتبـار بـراي شـرکت در همـایش     دانشجو در صورتی می

را در همایش ارائه کرده باشد و باید  مند شود که در همایش مقاله داشته و آن بهره

مدارك خود مبنی بـر پـذیرش مقالـه از سـوي همـایش و نیـز گـواهی حضـور در         
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آموزشی را در سامانۀ سینا بارگذاري کند تـا در صـورت تأییـد،     کارگاه یاهمایش 

  . اعتبار به حساب وي واریز شود

هـاي علمـی خـارج از کشـور نیـز اعتبـار        ها و دوره آیا براي شرکت در کارگاه .34

 شود؟ شرکت در مجامع علمی پرداخت می

  .خیر

چه معیارها و شرایطی وجـود  مطالعاتی داخلی،  به منظور استفاده از اعتبار فرصت .35

 دارد؟

منــدي از اعتبــار فرصــت مطالعــاتی داخلــی، چنانچــه دانشــجو مشــمول  بــراي بهــره

هاي تحصیلی باشد،  باید از یکی از نهادهاي علمی و فناورانۀ داخـلِ کشـور    جایزه

چنانچه دانشگاه محل تحصیل با فرصت مطالعاتی دانشجو و . پذیرش دریافت کند

مطالعاتی موافقت کنـد و مقصـد مـورد تأییـد بنیـاد باشـد،        محل گذراندن فرصت

بـراي اسـتفاده از تسـهیالت فرصـت     . تواند از این اعتبـار اسـتفاده کنـد    دانشجو می

هـاي سـتادهاي راهبـردي توسـعۀ فنـاوري       هاي مرتبط با اولویت مطالعاتی، موضوع

  .ي ریاست جمهوري در اولویت استمعاونت علمی و فناور

ر مقطع دکتري تخصصی بیش از یک سال تحصـیلی برگزیـده   چنانچه دانشجو د .36

تواند در طول مقطع، بیش از یک بار از اعتبار فرصت مطالعاتی  شده باشد، آیا می

 مند شود؟ بهره

بـدون توجـه بـه ایـن کـه قـبالً بـه        (دانشجو در هر سال تحصیلی که برگزیده شـود  

سـال از اعتبـار اعـزام بـه     تواند در آن  می) فرصت مطالعاتی اعزام شده است یا خیر

مند شود؛ اما اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی  فرصت مطالعاتی داخلی بهره

 .شود صرفاً یک بار در طول تحصیل دانشجو به وي اعطا می

هاي دام نظامک ،فرصت مطالعاتی خارجی  مؤسسه مقصد 200براي اطالع از رتبۀ زیر  .37

 بندي مورد نظر بنیاد است؟رتبه
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و  )Times( تـایمز ،  )Shanghai( شـانگهاي : بنـدي  رتبۀ مؤسسۀ مقصد در سه نظام رتبـه 

» رتبـۀ دانشـگاه در رشـتۀ تخصصـی    «و » رتبۀ کلی دانشـگاه «از دو منظر  )QS( .اس.کیو

بنـدي از یکـی از دو منظـر     شود که رتبۀ دانشگاه باید حداقل در دو نظام رتبهبررسی می

ایـن شـرط الزم را    دانشـجو  صـورتی کـه دانشـگاه مقصـد    در . باشد 200تر از  فوق کم

 ،هـاي داراي شـرط الزم   داشته باشد، درخواست متقاضـی بـه همـراه سـایر درخواسـت     

تعدادي بـراي برخـورداري از    )شده بر اساس بودجۀ کلی تعیین(ها  بررسی و از میان آن

  .شوند این اعتبار انتخاب می
  

بندي  مطالعاتی خارجی در یک نظام رتبهچنانچه رتبۀ کلی دانشگاه مقصد فرصت  .38

باشـد، آیـا    200تر از  و رتبۀ آن در رشتۀ تخصصی در نظام دیگر کم 200تر از  کم

 شود؟ پذیرفته می درخواست

رتبۀ دانشگاه در «و » رتبۀ کلی دانشگاه«حتماً باید حداقل در یکی از دو منظر  خیر؛

  .بندي باشد دو نظام رتبهدر حداقل  200تر از  داراي رتبۀ کم» رشتۀ تخصصی
  

) نـه دانشـگاهی  (، نهادي پژوهشی فرصت مطالعاتی خارجی چنانچه مؤسسۀ مقصد .39

  ان استفاده از جایزة فرصت مطالعاتی وجود دارد؟کباشد آیا ام

الزم است دانشگاه محل تحصیل دانشجو، اطالعات زیر را دربـارة   در این صورت

نـد تـا موضـوع در بنیـاد بررسـی و      کنهاد مقصد مشخص و بـه بنیـاد اسـتان اعـالم     

 :گیري شود تصمیم

  وهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی؛ز پژکدلیل انتخاب مر. 1

  ؛هاي علمیهاي برتر بودن مؤسسۀ مقصد نسبت به سایر مؤسسهشاخص. 2

  .ژة مؤسسۀ مقصد امکانات و تجهیزات وی. 3

از گـروه  چنانچه دانشـجو بـراي گذرانـدن دورة فرصـت مطالعـاتی خـارجی،        .40

تخصصی متفاوت با رشتۀ تحصیلی خود پذیرش دریافت کنـد، رتبـۀ دانشـگاه در    

 گیرد یا رتبۀ آن در رشتۀ مقصد؟ رشتۀ مبدأ مدنظر قرار می

  .شود در این صورت، رتبۀ دانشگاه در رشتۀ مقصد بررسی می
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 شود؟ چگونه پرداخت می داخلی اعتبار فرصت مطالعاتی .41

دانشـجو و تأییـد    ه ازپس از دریافت گزارش سه ماهـ ) ماهسه (مبلغ اعتبار هر دوره 

  .شود دانشگاه، پرداخت می

 شود؟ چگونه پرداخت می خارجی اعتبار فرصت مطالعاتی .42

بـه  ) بـدون توجـه بـه وضـعیت تأهـل دانشـجو      (سـه مـاه    اعتباردر مرحلۀ اول، مبلغ 

 شـود  پرداخت می پس از دریافت روادید از کشور مقصد،الحساب و  صورت علی

ی مبنـی بـر همراهـی همسـر در سـفر،      کدر صورت ارائۀ مدار  و پس از آغاز سفر،

ماهـۀ بعـدي بـا دریافـت گـزارش       سـه  اعتبار. شود التفاوت متأهلی پرداخت میمابه

در صـورتی کـه دانشـجو از    . شود ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می سه

 تـر از اعتبـار پرداخـت    دة وي کمزمان استفا فرصت مطالعاتی استفاده نکند یا مدت

  . دریافتی را به بنیاد برگرداندشده باشد، الزم است مبلغ اضافی 

اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی در سال غیرمشمولیت وي باشـد چـه    .43

 باید کرد؟

بـه  اعزام  براياقدام  1398تا پایان شهریور سال  1397از مهر ماه سال دانشجو باید 

عـدم صـدور   ماننـد  (به دالیـل خـاص   در صورتی که فرصت را انجام داده باشد و 

تاریخ اعزام وي به تأخیر افتد، موضوع تا مدت زمان معقول قابـل   ،)موقع روادید به

  .بررسی است

باشـد، آیـا    1397اگر زمان اعزام دانشجو به دورة فرصت مطالعاتی قبل از مهرماه  .44

 ؟یابداین اعتبار به وي تعلق می

تـا   1397یکـم مهـر مـاه    از دانشـجو  ، مندي از اعتبار در بنیـاد  در صورت تأیید بهره

به مدت حداکثر نُه ماه براي فرصت مطالعاتی داخلی و حداکثر (  تاریخ پایان دوره

  .شود مند می ، از این اعتبار بهره)شش ماه براي فرصت مطالعاتی خارجی
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زمـان تصـویب پروپـوزال مشـمول     که ممکن اسـت دانشـجو در    توجه به این با .45

شود ولی دفاع نهایی آن بعد از اتمام مشمولیت فـرد انجـام    ي تحصیلیها جایزه

 شود؟  پرداخت می ويرساله به / نامه شود، آیا اعتبار پایان

نامه یا رساله، با تأیید استاد راهنما از ایـن   تواند تا زمان دفاع از پایان دانشجو می ؛بله

 .شودمند  اعتبار بهره

 و فناورانه چه شرایطی دارد؟ پژوهشیمحور  هاي مسئله هسته مندي از اعتبار بهره .46

مختلفـی   فناورانـۀ هاي پژوهشـی و   سال تحصیلی موضوع هر بنیاد ملی نخبگان در طول

مشخصـات  پـس از تعیـین سرپرسـت هسـته از سـوي بنیـاد ملـی،         کند و مشخص میرا 

مختلـف، در اختیـار سرپرسـت هسـته قـرار      هـاي   دانشجویان واجد شـرایط از دانشـگاه  

  .گیرد تا اعضاي هسته را انتخاب کند می
 

 وام ودیعۀ مسکن به دانشجویان مشمول چگونه اعطا می شود؟ .47

مشـمول را  متقاضـیان  بنیاد اسامی  . شود صرفاً به دانشجویان متأهل اعطا می واماین 

یا سایر نهادهاي  وزارت بهداشت/ هاي رفاه دانشجویی در وزارت علوم به صندوق

دانشجو مدارك مربوط به اجـارة مسـکن را    و کند مالی مورد تأیید خود اعالم می

  .شود مند می کند و از وام بهره به صندوق رفاه دانشجویی ارائه می
  

تواننـد   مـی آیا تحصیلی باشند،  هاي هر دو مشمول جایزه اگر دانشجو و همسرش .48

 د؟دو بار از وام ودیعۀ مسکن استفاده کنن

  .یابد اي تعلق می صرفاً یک وام ودیعۀ مسکن به چنین خانواده خیر؛

 شود؟ آیا هدیۀ ازدواج به همۀ مشموالن متأهل اعطا می .49

از ابتـداي مهـر   که تـاریخ عقدشـان   شود ج صرفاً به مشموالنی اعطا میهدیۀ ازدوا خیر؛

  .باشد 1398تا پایان شهریور ماه  1397ماه 
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بـه هـر دو    ،همسرش هر دو مشمول جایزه تحصیلی باشنده دانشجو و ک صورتی آیا در .50

 ؟گیرد تعلق میازدواج  هدیۀ

و تـاریخ   ه دانشجو و همسرش هر دو مشـمول جـایزه تحصـیلی باشـند    ک درصورتی ؛بله

بـه هـر دو هدیـۀ     باشـد،  1398تـا پایـان شـهریور مـاه      1397از ابتداي مهر مـاه  عقدشان 

  .شودمیاعطا ازدواج 

 یابد؟  آیا به همۀ مشموالن جوایز تحصیلی، بیمۀ تکمیلی تعلق می .51

  .دانشجو دریافت شودطریق سامانۀ سینا از ست آن از ولی باید درخوا ؛بله

 تفاوت خدمات درمانی بیمۀ تکمیلی و بیمۀ پایه چیست؟ .52

هاي درمانی ناشی از بیمـاري و یـا حادثـه     بیمۀ تکمیلی براي جبران بخشی از هزینه

، سـالمت   ، ایرانیـان  ، خـدمات درمـانی   تـأمین اجتمـاعی  (گر پایه  که در تعهد بیمه

کنـد   تعهداتی را که بیمۀ پایه تقبـل نمـی  و  گیرد ، مورد استفاده قرار مینیست...) و

تواننـد از ایـن    مـی افرادي  البته .دهد پوشش می ،)شود ییا بخشی از آن را متقبل م(

 . باشندداراي بیمۀ پایه  بیمه استفاده کنند که

 



 

  

  

  ششمفصل 

  ها پیوست

  



 
  

  

  1پیوست 

هاي تحصیلی به  نامۀ اعطاي جایزه آیین

  دانشجویان صاحب استعداد برتر
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  مقدمه

، 3ــ 1ــ 2، 1ــ 1ــ 1 ملـی هـاي   نخبگان و در اجراي اقـدام  ملیاساسنامۀ بنیاد  3مادة  1به استناد بند 

شور در امور نخبگان و به منظور هدایت هدفمنـد دانشـجویان   کاز سند راهبردي  2ـ2ـ2و  4ـ1ـ2

ـین  فنـاور هـا و مراکـز    ها، پژوهشـگاه  صاحب استعداد برتر در دانشگاه نامـۀ اعطـاي    ي کشـور، آی

 :شود هاي تحصیلی مطابق مواد زیر تدوین می یزهجا

  ها  تعریف: 1مادة

  :شود نامه رعایت می هاي زیر در این آیین براي رعایت اختصار، تعریف

  .نخبگان است ملیمنظور بنیاد : بنیاد. الف

  .ي استفناورمنظور وزارت علوم، تحقیقات و : وزارت علوم. ب

  .ی استکبهداشت، درمان و آموزش پزشمنظور وزارت : وزارت بهداشت .ج

کـه مطـابق    ي کشوراسـت فنـاور منظور هریک از مراکز آموزش عالی، پژوهشی و  :مؤسسه. د

ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شوراي عالی انقالب فرهنگی به فعالیـت مشـغول   

 .هستند

  هدف: 2مادة

  :نامه به شرح زیر است هدف از اجراي این آیین

  هاي علمی خود هاي تخصصی فعالیت دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینههدایت . الف

  کشور هاي پشتیبانی از فعالیت نخبگانی دانشجویی در سطح مؤسسه. ب

  رفع موانع پیشرفت اجتماعات نخبگانی دانشجویی. ج

  طراحی روند رشد تدریجی و پیوستۀ دانشجویان صاحب استعداد برتر در مسیر نخبگی. د
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جایزة تحصیلی: 3ةماد  

بنیاد هرساله به تعـدادي از دانشـجویان صـاحب اسـتعداد برتـر در مقـاطع مختلـف تحصـیلی،         

  :کند ایرانی اعطا می ـ هایی را در چهار دستۀ زیر و به نام یکی از دانشمندان اسالمی جایزه

با هدف تسـهیل مسـیر آموزشـی و هـدایت دانشـجویان بـراي ورود بـه         :جایزة آموزش .الف

  عرصۀ آموزش

با هدف تسهیل مسیر پژوهشی و هدایت دانشجویان براي ورود بـه عرصـۀ    :جایزة پژوهش .ب

  پژوهش

انه و نوآورانه و هـدایت دانشـجویان بـراي ورود    فناوربا هدف تسهیل مسیر  :يفناورجایزة  .ج

  به عرصۀکارآفرینی

و رفـع   ملـی یـت  تقویـت هو   با هـدف ارتقـاي فرهنـگ اسـالمی ـ ایرانـی،      : جایزة فرهنگ. د

  نیازهاي مادي و اجتماعی دانشجویان

 
  معیارهاي شناسایی دانشجویان برگزیده: 4مادة 

هـاي زیـر و حـائز بیشـترین      کم یکی از ویژگی نامه باید داراي دست دانشجویان مشمول آیین

  :هاي نخبگانی باشند امتیاز از فعالیت

بـا  (آمـوزي   دانـش  ملـی هاي طـال، نقـره و برنـز کشـوري از المپیادهـاي       دارندگان نشان. الف

  )معرفی وزارت آموزش و پرورش

هـــاي سراســـري ورود بـــه مؤسســـه هـــاي کشـــور در مقـــاطع   برگزیـــدگان آزمـــون. ب  

اي بر اساس نمرة تراز آزمـون بـیش    ارشد ناپیوسته و دکتري حرفه کارشناسی،کارشناسی

بـا معرفـی وزارت   ( ننـدگان در آزمـون   ک تکل شـر کـ راف معیار از میانگین انح 5/2از 

  )علوم، یا وزارت بهداشت یا دانشگاه آزاد اسالمی
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بـا معرفـی وزارت   (دانشـجویی   ملـی هاي اول تا سوم کشوري از المپیادهاي  دارندگان رتبه. ج

   )علوم و وزارت بهداشت حسب مورد

ــون. د  ــدگان آزم ــیش  برگزی ــاي جــامع، پ هــاي پزشــکی،  ارورزي، دســتیاري در رشــتهکــ ه

ــا معرفــی وزارت (پزشــکی و داروســازي و دســتیاري فــوق تخصصــی پزشــکی   دنــدان ب

  )بهداشت

  )نامۀ شناسایی دانشجویان ممتاز مطابق مفاد آیین(دانشجویان ممتاز مؤسسه . هـ 

و ارشـد   برگزیدگان مرحلۀ کشوري دانشجویان نمونـه در مقـاطع کارشناسـی، کارشناسـی    . و

  )با معرفی وزارت علوم  یا وزارت بهداشت و تأیید بنیاد(دکتري 

مطــابق مفــاد (انــه مــورد تأییــد بنیــاد فناورهــاي علمــی، پژوهشــی و  برگزیــدگان جشــنواره. ز 

  )ملیهاي  نامۀ شناسایی و تأیید جشنواره آیین

ن مسـابقات  نامـۀ پشـتیبانی از برگزیـدگا    مطابق مفـاد آیـین  (هاي قرآنی  برگزیدگان مسابقه. ح 

  هاي مرتبط ، مشروط بر ادامه تحصیل در رشته)قرآنی

ــی . ط  نامــۀ پشــتیبانی از برگزیــدگان هنــري و   مطــابق مفــاد آیــین(برگزیــدگان هنــري و ادب

 هاي مرتبط ،  مشروط بر ادامه  تحصیل در رشته)برگزیدگان ادبی کشور

تیبانی از برگزیـدگان  نامـۀ پشـ   مطـابق مفـاد آیـین   (هـاي ملّـی مهـارت     برگزیـدگان مسـابقه  . ي

  )المللی مهارت هاي ملّی و بین مسابقه

  )هاي برگزیده نامۀ شناسایی و پشتیبانی از اختراع مطابق مفاد آیین(مخترعان برگزیده . ك

هـاي فـردي و گروهـی     هاي نخبگانی دانشجویان بر اساس فعالیـت  ارزیابی فعالیت  :1تبصرة 

انـه و فرهنگـی مطـابق بـا     فناورهاي مختلـف آموزشـی، پژوهشـی،     آنان در حوزه

  .رسد ه به تصویب بنیاد میکاي است  نامه شیوه

اد تعیـین  بنیـ  ها ساالنه از سوي  تعداد برگزیدگان، نوع، میزان و شرایط اعطاي جایزه :2تبصرة 

  .شود می
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  فرایند اجرا: 5مادة 

نامـه را در شـش ماهـۀ اول     آیـین  بنیاد هرساله اطالعات اولیۀ مربوط به دانشجویان مشمول ایـن 

تطبیــق آن بــا شــرایط نهــایی، فهرســت  و ربــط دریافــت و پــس از بررســی ســال از مبــادي ذي

  .کند تحصیلی اعالم میزمان با آغاز سال  هاي هریک را هم برگزیدگان نهایی و جایزه

  .رسد بنیاد می اي است که به تصویب  نامه نامه بر اساس شیوه اجراي آیین :1تبصرة 

نامـه، بـه آنـان     هاي متبـوعِ مشـموالن آیـین    هاي بنیاد ترجیحاً از طریق مؤسسه جایزه :2تبصرة 

  .شود اعطا می

  تصویب و اجرا: 6مادة 

بـه   31/2/1393نامه مشتمل بـر یـک مقدمـه، شـش مـاده و چهـار تبصـره در تـاریخ         این آیین

نامـۀ   آیـین  3مـادة   1تبصـرة  (امنـا   تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبۀ جلسۀ پنجم هیئت

نخبگـان رسـید و    ملـی به تصویب هیئت امنـاي بنیـاد    14/3/1393در تاریخ) کمیسیون دائمی

نخبگان بـه دانشـجویان نخبـه و اسـتعداد      ملیاي جوایز تحصیلی بنیاد نامۀ اعط آیین«جایگزین 

نخبگـان در   ملـی هفتم کمیسیون دائمی هیئـت امنـاي بنیـاد     و ، موضوع مصوبۀ جلسۀ سی»برتر

  .الزم است 1/7/1393شود و اجراي آن از تاریخ  ، می28/11/1388تاریخ 
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  2پیوست 

هاي تحصیلی به  اعطاي جایزهنامۀ  شیوه

  دانشجویان صاحب استعداد برتر 

  1396- 97در سال تحصیلی 
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  مقدمه

هاي تحصـیلی بنیـاد ملـی نخبگـان بـه       نامۀ اعطاي جایزه آیین 4مادة  3و  2هاي  به استناد تبصره

، 14/3/1393دانشجویان صاحب استعداد برتر، مصوب هیئت امناي بنیاد ملـی نخبگـان در تـاریخ    

  .، مطابق مواد زیر تدوین شده است1397- 98نامۀ مذکور در سال تحصیلی  نامۀ اجراي آیین شیوه
  

  ها تعریف. 1مادة 

  :شود ها می هاي کامل آن گزین عبارتاختصاري زیر، جایهاي  نامه، عنوان در این شیوه

  ؛»بنیاد ملی نخبگان«به جاي » بنیاد ملی«. الف

هاي تحصیلی بنیاد ملـی نخبگـان بـه دانشـجویان      نامۀ اعطاي جایزه آیین«به جاي » نامه آیین« .ب

  ؛»14/3/1393صاحب استعداد برتر، مصوب هیئت امناي بنیاد در تاریخ 

  ؛»وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري«به جاي » وزارت علوم«. ج

  ؛»وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی«به جاي » وزارت بهداشت«. د

هر یک از مراکز آموزش عـالی ، پژوهشـی و فنـاوري کشـور کـه مطـابق       «به جاي » مؤسسه«. ه

ضوابط وزارت علوم ، وزارت بهداشت یا شوراي عالی انقالب فرهنگـی، مشـغول فعالیـت    

  ؛»هستند

  ؛»ریزي و نظارت بنیاد ملی معاونت برنامه«به جاي » ریزي معاونت برنامه«. و

  ؛»کشور هاي یادهاي نخبگان استانهر یک از بن«به جاي » بنیاد استانی«. ز

هاي اول تا چهـارم تحصـیل در مقـاطع تحصـیلی کارشناسـی       سال«به جاي » مقطع کارشناسی«. ح

  ؛»اي و دکتري تخصصی پیوسته دکتري حرفه پیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته ،

ــه جــاي » مقطــع کارشناســی ارشــد«. ط هــاي اول و دوم تحصــیل در مقطــع تحصــیلی   ســال«ب

هـاي پـنجم تـا هفـتم تحصـیل در مقطـع تحصـیلی دکتـري          کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال
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هاي پنجم و ششم تحصیل در مقـاطع تحصـیلی کارشناسـی ارشـد پیوسـته و       اي ، سال حرفه

تحصیل در مقطع تحصیلی دکتري مسـتقیم   هاي اول و دوم دکتري تخصصی پیوسته و سال

ادامۀ تحصیل در مقطع تحصیلی دکتـري تخصصـی مسـتقیماً پـس از اتمـام مقطـع تحصـیلی        (

  ؛»)کارشناسی

هاي اول تا چهارم تحصیل در مقاطع تحصیلی دکتري تخصصـی   سال«به جاي » مقطع دکتري«. ي

تخصصـی پیوسـته و    هاي هفـتم تـا دهـم تحصـیل در مقطـع تحصـیلی دکتـري        ناپیوسته ، سال

  ؛»هاي سوم تا ششم تحصیل در مقطع تحصیلی دکتري مستقیم سال

  .»شوند نامه برگزیده می هر یک از دانشجویان برتر که بر اساس این شیوه«به جاي » دانشجو«. ك

  برگزیدگان انتخاب نحوة. 2مادة 

ات مـذکور در  هـا بایـد مشـغول بـه تحصـیل در سـنو       مندي از جایزه دانشجویان براي بهره. 2-1

  .باشند 1مادة » ي«تا » ح«بندهاي 

  :شوند هاي تحصیلی می مشمول جایزهصرفاً افراد زیر در سال اول مقطع کارشناسی، . 2-2

  آموزي؛ کشوري در المپیادهاي ملی دانش دارندگان مدال طال یا نقرة. الف

در  هـا  سراسـري ورود بـه دانشـگاه   در آزمـون  کشـوري   100تا  1رتبۀ  دارندگان .ب

  گروه ریاضی و فنی؛

هـا در   کشـوري در آزمـون سراسـري ورود بـه دانشـگاه      100تا  1دارندگان رتبۀ  .ج

  گروه علوم تجربی؛

ها در گـروه   کشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاه 80تا  1دارندگان رتبۀ  .د

  علوم انسانی؛

ها در گـروه   ورود به دانشگاه در آزمون سراسريکشوري  40تا  1دارندگان رتبۀ . ه

 .هنر
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هـاي   انتخاب دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشـد و دکتـري و سـال   . 2-3

پیوسـت   1شـده از جـدول شـمارة     ، بر اساس امتیاز کسـب  دوم تا چهارم مقطع کارشناسی

  .پذیرد صورت می

 
سال اول تحصیل در مقطع دکتري، بدون برگزیدگان جایزة شهید احدي بنیاد ملی، در . تبصره

  .شوند هاي تحصیلی می محاسبۀ امتیاز، مشمول جایزه

ضـرایب   پـس از اعمـال  آمـوختگی،   از میانگین کل حین تحصـیل یـا دانـش    حاصلامتیاز . 2-4

شـود، محاسـبه    کشور که از سـوي بنیـاد ملـی تعیـین مـی      هاي مؤسسه-سازي رشته همسان

  .گردد می

تر از صفر لحاظ  ، کم1، در جدول شمارة هاي آموزشی متقاضیان از فعالیتمجموع امتیاز . 2-5

  .شود نمی

نامۀ  بر اساس آیینضریب حاصل از تعداد و ترتیب نویسندگان در محاسبۀ امتیاز هر مقاله . 2-6

. شـود  محاسـبه مـی  ) مصـوب وزارت علـوم  (ارتقـاي مرتبـۀ علمـی اعضـاي هیئـت علمـی       

هاي پژوهشی تعداد و ترتیـب همکـاران و مبلـغ طـرح در      همچنین در محاسبۀ امتیاز طرح

  .شود نظر گرفته می

هـا در   مورد تأیید بنیاد ملی که عنوان آن سقف امتیاز برگزیدگی در رویدادهاي نخبگانی. 2-7

در  ذکـر نشـده اسـت، بـر اسـاس مقـررات مصـوب بنیـاد ملـی، تعیـین و           1جدول شمارة 

  . شود امتیازهاي متقاضیان لحاظ می

، »هـاي علمـی ، پژوهشـی و فناورانـه     سایر فعالیـت «براي  1جدول شمارة  شده در ردیف منظور. 2-8

 ، Scienceو Nature از قبیـل (هـاي بسـیار معتبـر     مقاله در نشـریه براي مواردي همچون  انتشار 

المللـی و مـوارد دیگـري نظیـر      ، کسب جـوایز معتبـر بـین   ) پس از بررسی و تأیید در بنیاد ملی
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امتیـاز ایـن   . ها، در نظرگرفته شده که به دلیل عمومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است آن

  .شود ربط و تأیید بنیاد ملی لحاظ می ردیف براي متقاضی به پیشنهاد بنیاد استانی ذي

، 1هر یک از متقاضیان بر اساس جـدول شـمارة    تواند براي تدقیق امتیازهاي بنیاد ملی می. 2-9

  .ندنظران دانشگاهی استفاده ک ز صاحبهاي تخصصی متشکل ا هاز کارگرو

ها مشخص شود متقاضی اطالعـاتی خـالف واقـع را بـه      چه در هر مرحله از بررسی چنان. 2-10

هـاي   هاي تحصیلی، از سایر تسـهیالت و حمایـت   بنیاد ارائه کرده است، عالوه بر جایزه

گیـري   شـود و حـق پـی    اعـالم مـی  ربط،  و عدم صداقت وي به مراجع ذيبنیاد، محروم 

نهـایی  گیـري   تصمیم .موضوع به صورت حقوقی نیز براي بنیاد ملی محفوظ خواهد بود

  .ریزي است خصوص، بر عهدة معاونت برنامه در این

  هاي تحصیلی جایزه. 3مادة 

، دانشـجویان مقطـع    2هاي دانشجویان مقطع کارشناسی بـر اسـاس جـدول شـمارة      جایزه .3-1

و دانشجویان مقطع دکتري بـر اسـاس جـدول     3کارشناسی ارشد بر اساس جدول شمارة 

 .شود به مشموالن اعطا میپیوست،  4شمارة 

بـا   هاي آموزشی و ها وکارگاه براي شرکت دانشجو در دوره» مندي آموزشی توان«اعتبار  .3-2

. شـود  هاي تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا مـی  هاي وي در موضوع هدف ارتقاي توانایی

هـاي آموزشـی    هـا و دوره  اعطاي این اعتبار، منـوط بـه ارائـۀ گـواهی شـرکت درکارگـاه      

 .شود کرد مبتنی بر مدارك مثبتۀ مالی پرداخت می مربوط است و بر اساس میزان هزینه

هــاي آموزشـــی   بـــراي شــرکت دانشــجو در دوره   ،»کــارآفرینی  منــدي  تــوان «اعتبــار   .3-3

سازي ، حقـوق مالکیـت فکـري و مشـابه آن و بـا هـدف        وکار ، تجاري کسب  اندازي راه

اعطـاي ایـن اعتبـار،    . شود هاي وي در زمینۀ نوآوري وکارآفرینی اعطا می ارتقاي توانایی

و بر اسـاس  هاي آموزشی مربوط است  دوره یاها  منوط به ارائۀ گواهی شرکت درکارگاه

 .شود کرد مبتنی بر مدارك مثبتۀ مالی پرداخت می میزان هزینه

، » اشتراك نشریات علمی داخلی و خـارجی «هزینۀ  کمکشامل » ارتباطات علمی«اعتبار  .3-4

هـاي اطالعـاتی    عضـویت در پایگـاه  « ،» هاي علمی داخلی و خارجی عضویت در انجمن«
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اســت و بــر اســاس میــزان » لمــیهــاي ع خریــدکتاب«و » هــا تخصصــی و دسترســی بــه آن

 .شود کرد مبتنی بر مدارك مثبتۀ مالی پرداخت می هزینه

تواننـد از اعتبـار ارتباطـات علمـی بـراي حضـور در        دانشجویان مقطـع کارشناسـی مـی   . 1تبصرة 

 .مجامع علمی نیز استفاده کنند

رسالۀ / نامه ، منوط به تصویب طرح پیشنهادي پایان»رساله/ نامه اجراي پایان«اعطاي اعتبار  .3-5

فهرسـت  اسـت و بـر اسـاس     1398تا پیش از پایان شهریور مـاه  متبوع  مؤسسۀدانشجو در 

، بـه دانشـجو   رسـاله / نامـه  ، تا زمان دفاع از پایانهاي تأییدشده از سوي استاد راهنما هزینه

 .دشو پرداخت می

کارمزد دستیاري آموزشی دانشجو زیر نظـر یکـی از اعضـاي     شامل» یاري آموزش«اعتبار  .3-6

، در هـر  ملـی  یاري مورد تأیید بنیـاد  متبوع و بر اساس قرارداد آموزش مؤسسۀعلمی  هیئت

یاري به میزان هشت ساعت در هفته، به دانشـجو   در قبال فعالیت آموزشسال تحصیلی  نیم

هـاي حـل تمـرین ،     برگـزاري کـالس  : یاري شامل هاي آموزش فعالیت. شود می پرداخت

دهـی مطالـب درسـی اسـتاد      هاي دانشجویان ، کمک در سازمان کمک در تصحیح برگه

براي ارائـه در محـیط الکترونیکـی ، همراهـی دانشـجویان درس در بازدیـدهاي علمـی ،        

 .هاي میدانی ، امور کارگاهی و موارد مشابه است فعالیت

شامل کارمزد دستیاري پژوهشی دانشجو زیر نظـر یکـی از اعضـاي    » یاري شپژوه«اعتبار  .3-7

، در هـر  ملـی  یاري مورد تأیید بنیـاد  متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش مؤسسۀعلمی  هیئت

به دانشـجو   یاري به میزان هشت ساعت در هفته، در قبال فعالیت پژوهشسال تحصیلی  نیم

هـاي پژوهشـی    کمک در اجراي طـرح : شامل یاري هاي پژوهش فعالیت. شود می پرداخت

پژوهشـی ، کمـک در   / هـاي آموزشـی   انـدازي آزمایشـگاه   ، کمک در راه مؤسسهمصوب 

از قبیـل  ( مؤسسـه هـاي پژوهشـی    هاي علمی و تخصصی و کمـک در فعالیـت   تدوین کتاب

سـازي نشـریات علمـی     هـاي آموزشـی و آمـاده    هـاي علمـی ، کارگـاه    برگزاري کنفـرانس 

 .موارد مشابه است وسایر) مؤسسه
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یـاري   هـاي پـژوهش   رسـاله، جـزء فعالیـت   / نامـه  هاي مربـوط بـه انجـام پایـان     فعالیت. 2تبصرة 

 .شود محسوب نمی

شـامل کـارمزد دسـتیاري فنـاوري دانشـجو در شـرکت زایشـی یکـی از         » یاري فن«اعتبار  .3-8

، در ملـی  یاري مورد تأییـد بنیـاد   متبوع و بر اساس قرارداد فن مؤسسهعلمی  اعضاي هیئت

بـه دانشـجو    یاري به میزان هشت ساعت در هفتـه،  در قبال فعالیت فنسال تحصیلی  هر نیم

کمـک در تولیـد دانـش فنـی ، کمـک در      : یاري شامل هاي فن فعالیت. شود می پرداخت

سازي محصوالت و خدمات ، کمـک   صنعتی هاي نوآورانه ، کمک در فرایند نیمه فعالیت

 .خدمات و سایر موارد مشابه استسازي محصوالت و  در تجاري

در صــورت ادامــۀ فعالیــت دانشــجو در فصــل تابســتان و تأییــد بنیــاد ملــی، اعتبــار   . 3ة تبصــر

 .شود پرداخت میماهۀ تابستان نیز  یاري براي سه فن /یاري پژوهش

  .یار باید با تأیید استاد راهنماي دانشجو باشد فن/ یار پژوهش/ یار هاي آموزش همۀ فعالیت .3-9

بـه منظـور شـرکت دانشـجویان مقـاطع کارشناسـی       » شرکت در مجامع علمی داخلی«اعتبار   .10- 3

ــا پوســتر  (هــا  ارشــد و دکتــري در همــایش ــه صــورت ســخنرانی ی ــه ب ــۀ مقال ــا ارائ ) همــراه ب

هــاي علمــی درون کشــور و بــا هــدف تســهیل ارتباطــات پژوهشــی دانشــجو اعطــا  وکارگــاه

کـرد   ا تأیید استاد راهنما و بر اساس میـزان هزینـه  که براي هر دانشجو حداکثر دو بار ب شود می

 .شود نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می مبتنی بر مدارك مثبتۀ مالی مبنی بر نام

ــار شــرکت در مجــامع علمــی خــارجی «  .3-11 ــه منظــور شــرکت دانشــجو » اعتب ــاطع ب یان مق

بـه   همراه با ارائۀ مقاله(علمی خارج ازکشور  هاي همایش کارشناسی ارشد و دکتري در

شـود   اعطا مـی تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجو  و با هدف) سخنرانی یا پوسترصورت 

کرد مبتنی بـر مـدارك مثبتـۀ مـالی      بار با تأیید استاد راهنما بر اساس میزان هزینه که یک

 .شود پرداخت می نویسی و حضور در مجمع، مبنی بر نام

به منظـور ایجـاد ارتبـاط بـا نهادهـاي علمـی و       » مطالعاتی داخلی  اعزام به فرصت«اعتبار   .3-12

 ،متبـوع   مؤسسـۀ که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در  فناورانۀ کشور است
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 انماه به دانشـجوی  حداکثر به مدت نُه ربط، نهاد مقصد و تأیید بنیاد استانی ذيپذیرش از 

 . شود مقطع دکتري پرداخت می

به منظور ایجاد ارتبـاط بـا نهادهـاي علمـی و فناورانـۀ      » اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی«  .13- 3

خارج ازکشور است که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسـۀ متبـوع ، پـذیرش از نهـاد     

مقصد و تأیید بنیاد ملی، بر اساس نرخ رسمی مصوب بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران،    

 .شود ماه به دانشجویان مقطع دکتري اعطا می ششحداکثر به مدت 

تـر از   هاي علمـی بـا رتبـۀ کـم     نهاد مقصد فرصت مطالعاتی خارجی باید یکی از مؤسسه  .3-14

هـا، مـرتبط بـا     هـایی کـه موضـوع آن    ضمناً فرصـت . هاي جهانی باشد بندي در رتبه 200

 .گیرند هاي علم و فناوري کشور باشد، در اولویت قرار می اولویت

فرصـت مطالعـاتی   اعتبـار اعـزام بـه    اضافه مبلغ مربـوط بـه دانشـجویان متأهـل مشـمول        .3-15

 .کند شود که همسر دانشجو در سفر او را همراهی خارجی، به دانشجویانی پرداخت می

  توانـد از اعتبـار اعـزام بـه فرصـت      دانشجو در طول مقطـع دکتـري صـرفاً یـک بـار مـی        .3-16

 .مند شود مطالعاتی خارجی بهره

منـدي از   شـرکت در مجـامع علمـی ، بهـره     براي خروج از کشور به منظـور یان دانشجو  .3-17

هـاي علمـی خـارج ازکشـور، در      هـا و دوره  شـرکت در کارگـاه   و یـا  فرصت مطالعـاتی 

توانند از تسهیالت نظام وظیفه براي خـروج از کشـور بـدون     صورت تأیید بنیاد ملی، می

 .سپردن وثیقه استفاده کنند

منــدي دانشــجو از  بــه منظــور بهــره» تســهیالت شــبکۀ آزمایشــگاهی اعتبــار اســتفاده از«  .3-18

درصد از هزینۀ  60شود که  اعطا می» هاي راهبردي آزمایشگاهی فناوري شبکۀ«امکانات 

هاي شـمارة   مندي دانشجو از امکانات شبکه، تا سقف مبلغ مذکور در جدول هر بار بهره

 .شود ، به دانشجو پرداخت می4و  3

اي بـر اسـاس مقـررات     به منظور تشکیل هسته» فناورانه/ محور پژوهشی سئلهاعتبار هستۀ م«  .3-19

  .شود اعطا می »طرح شهید احمدي روشن«
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سال تحصـیلی، در قبـال    که در هر نیم هزینۀ معیشتی است کمک شامل» راتبۀ دانشجویی«  .3-20

ساعت کار دانشجویی در مؤسسۀ متبوع، با تأیید معاونت دانشـجویی مؤسسـه،    20ماهانه 

 .شود پرداخت می ه دانشجوب

کـه   هاي درمانی که براي جبران بخشی از هزینه اي است شامل بیمه» درمان بیمۀ تکمیلی«  .3-21

را بنیاد ه درصد مبلغ حق بیم 70. گیرد ، مورد استفاده قرار میگر پایه نیست در تعهد بیمه

 .شـود  مـی مانده، از جایزة اعطـایی بـه دانشـجو کسـر      درصد باقی 30کند و  ملی تقبل می

شرایط و مبلغ حق بیمه، بر اساس قرارداد بنیاد ملی با شرکت بیمـۀ طـرف قـرارداد بنیـاد     

 . شود تعیین می

هـاي پایـۀ    دانشجو براي استفاده از بیمۀ تکمیلی درمان، بایـد داراي یکـی از انـواع بیمـه      .3-22

 .باشد ...)از قبیل تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهاي مسلح ، سالمت و (درمان 

با هدف ترغیب سنت حسنۀ تشکیل خـانواده و در صـورت ارائـۀ اسـناد     » هدیۀ ازدواج«  .3-23

بـه  ، 4تـا   2هـاي شـمارة    مـذکور در جـدول   مثبته مبنی بر ازدواج دانشجو در بازة زمـانی 

  .شود اعطا میدانشجو 

هـاي رفـاه    الحسنه از طریق صندوق به صورت وام قرض» ودیعۀ اجارة مسکن«تسهیالت   .3-24

ویی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و یا سایر نهادهاي مـورد تأییـد بنیـاد ملـی و     دانشج

و با ارائه مدارك مبنـی  دهنده  صرفاً به دانشجویان متأهل، بر اساس مقررات صندوق وام

ــه دانشــجو   ــر اجــارة مســکن، ب ــس از  . شــود اعطــا مــیب ــن تســهیالت، پ بازپرداخــت ای

 .پذیرد دهنده صورت می ندوق وامآموختگی دانشجو و بر اساس مقررات ص دانش

آمـوختگی بالفاصـله    پس از دانش )کارشناسی یا کارشناسی ارشد( چه دانشجو چنان .4تبصرة 

وارد مقطع تحصیلی باالتر شود، مدت استفادة وي از تسهیالت ودیعۀ اجارة مسـکن،  

 .شود تا پایان مقطع تحصیلی جدید، تمدید می
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، » یـاري  آمـوزش «زمـان از بـیش از یکـی از اعتبارهـاي      تواند بـه صـورت هـم    دانشجو نمی .3-25

اعـزام بـه فرصـت    «، » فناورانـه / محـور پژوهشـی   هستۀ مسئله«، » یاري فن«، » یاري پژوهش«

 . مند شود بهره» راتبۀ دانشجویی«و » اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی«، » مطالعاتی داخلی

  فرایند اجرا. 4مادة 
  

  :شود هاي ذیل طی می نامه،گام براي اجراي شیوه

 1397-98هاي تحصیلی به دانشجویان در سال تحصـیلی   رئیس بنیاد ظرفیت اعطاي جایزه. 4-1

  .کند را تعیین می

  .کند نام ، بررسی و اعالم نتایج را اعالم می بندي فراخوان ، ثبت ریزي، زمان معاونت برنامه. 4-2

نـام و مقـررات اعطـاي     بنـدي ثبـت   هر یک از بنیادهاي اسـتانی مـوارد الزم از قبیـل زمـان    . 4-3

کنند موارد مـذکور از طـرق    درخواست میهاي استان متبوع اعالم و  ها را به مؤسسه جایزه

  .رسانی شود اطالع مؤسسهمقتضی به شاغالن به تحصیل در 

اتی بنیاد ملی تکمیل و درخواست خود را بـراي  متقاضیان پروندة خود را در سامانۀ اطالع. 4-4

  .نمایند ، در سامانه ثبت می1397-98هاي سال تحصیلی  مندي از جایزه بهره

  .کنند میبررسی هاي هر استان، پروندة متقاضیان را  مؤسسه همکاريبنیادهاي استانی با . 4-5

  .کند برگزیدگان را تعیین می ریزي، با بررسی فرایند اجراشده، فهرست نهایی معاونت برنامه. 4-6

در فهرست نهایی برگزیدگان، صرفاً با تأیید شـوراي معاونـان بنیـاد ملـی      هرگونه تغییر .تبصره

  .پذیر است امکان

متبـوع   مؤسسـۀ با انتخاب برگزیدگان نهایی، بنیادهاي استانی به طور مستقیم یـا از طریـق   . 4-7

  .دننک را به دانشجویان اعطا می ها جایزه، نامه مفاد این شیوهدانشجو و بر اساس 

هاي اسـتان   مؤسسهنامه در  نامه و شیوه بنیادهاي استانی وظیفۀ نظارت بر حسن اجراي آیین. 4-8

متبوع و ارزیابی نتایج آن را بر عهـده دارنـد و الزم اسـت پـس از پایـان سـال تحصـیلی،        
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ستان خود، بـه بنیـاد ملـی ارسـال     هاي ا مؤسسهدر نامه  و شیوهنامه  گزارشی از اجراي آیین

  .کنند

نامـه در بنیادهـاي    نامـه و ایـن شـیوه    ریزي وظیفۀ نظارت بر حسن اجراي آیین معاونت برنامه. 4-9

بندي نتایج آن در سطح کشور را بر عهده دارد و الزم است پـس از دریافـت    استانی و جمع

  .ه رئیس بنیاد ارائه کندنامه ب هاي بنیادهاي استانی، گزارشی از اجراي آیین گزارش

  تفسیر مفاد. 5ة ماد

  .ریزي است نامه بر عهدة معاونت برنامه د مسکوت و تفسیر مفاد این شیوهرشرح موا

  تصویب و اجرا. 6مادة 

، در و چهار جدول پیوسـت  شش تبصره ،نامه، مشتمل بر یک مقدمه ، شش ماده  این شیوه

 1397-98نخبگان رسید و براي سال تحصـیلی  به تصویب رئیس بنیاد ملی  24/2/1397تاریخ 

 شود اجرا می
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 فناورانه و پژوهشی ، علمی هاي فعالیت از حاصل امتیاز .1شمارة  جدول
  

 عنوان فعالیت 

 حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار  

 زمانی
  دانشجویان مقطع

 کارشناسی

  دانشجویان مقطع

 ارشد کارشناسی

  دانشجویان مقطع

 تخصصیدکتري 

هاي  فعالیت 

 آموزشی

المپیادها

 ي علمی

ش
دان

 
ي

وز
آم

 
 

)
ه 

 ک
اد

پی
لم

ک ا
اً ی

رف
ص

د 
فر

ي 
را

ا ب
 ر

از
تی

ام
ن 

ری
شت

بی

ی
 م

ته
رف

 گ
ظر

ر ن
 د

د،
ار

د
 

ود
ش

(.
 

 جهانی

 100 200 1000 طال 

ب 
ری

ض
با 

ز 
یا

مت
ا

25 
ر 

طو
ه 

، ب
ی

یل
ص

ح
ع ت

ط
مق

ر 
 ه

ي
دا

بت
ز ا

ل ا
سا

ر 
 د

د
ص

در

ه 
یان

سال
ک

ی
 م

ش
اه

 
و 

د 
یاب

25 
ز، 

یا
مت

د ا
ص

در
ی

 م
ی

اق
ی ب

ئم
دا

ر 
طو

ه 
ب

 
د

مان
.

 

 80 150 900 نقره 

 60 120 800 برنز

 ملی

 40 80 700 طال 

 30 60 500 نقره 

 20 50 300 برنز

  دانشجویی
با معرفی وزارت علوم یا 

  وزارت بهداشت
 )هاي انفرادي رتبه(

 100 200 300 اول 

 75 150 200 دوم

 50 75 100 سوم

ها آزمون

ي ورودي 

ه دانشگاه

 ا

مقطع برگزیدة آزمون سراسري ورود به دانشگاه از 

  تحصیلی متوسطه

صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را براي فرد (

 .)شود دارد، در نظر گرفته می

  701 -رتبه 

 )تا صفر(

  101 -رتبه 

 )تا صفر(

  51 -رتبه 

 )تا صفر(

ارشناسی کبرگزیدة آزمون ورود به مقطع تحصیلی 

  ارشد ناپیوسته

فرد صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را براي (

 .)شود دارد، در نظر گرفته می

- 
  200 - 25× رتبه 

 )تا صفر(

  120 - 15× رتبه 

 )تا صفر(

 

ها آزمون

ي علوم 

 پزشکی

هاي جامع علوم پایۀ پزشکی ،  برگزیدة آزمون

کارورزي  پزشکی و داروسازي و آزمون پیش دندان

 پزشکی

  440 - 40× رتبه 

 )تا صفر(

  330 - 30× رتبه 

 )تا صفر(

  110 - 10× رتبه 

 )تا صفر(

امتیاز با ضریب 

درصد از  25

سال پس از 

احراز موفقیت، 

به طور سالیانه 

یابد و  اهش میک

درصد امتیاز،  25

به طور دائمی 

 .ماند باقی می

ستیار پزشکی و برگزیدة آزمون پذیرش د

 پزشکی دندان
- - 

  550 -  50× رتبه 

 )تا صفر(

 100× ) میانگین کل - 17( - ارشناسیکآموختگی  میانگین کل دانش

 - - ارشناسی ارشدکآموختگی  میانگین کل دانش
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امتیاز در مقطع 

کارشناسی، در 

تعداد «ضریب 

هاي  سال

 گذرانده تقسیم

هاي  بر کل سال

ضرب » مجاز

 .شود می
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 عنوان فعالیت 

 حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار  

 زمانی
  دانشجویان مقطع

 کارشناسی

  دانشجویان مقطع

 ارشد کارشناسی

  دانشجویان مقطع

 تخصصیدکتري 

هاي  فعالیت 

 پژوهشی

شده  پذیرفته/ هاي منتشرشده مقاله

هاي با نمایۀ  یهبراي انتشار در نشر

  یالملل معتبر بین

 

در نشریۀ داراي رتبۀ 

Q1 
 هر مقالهضریب جایگاه ×  50: هر مقاله 0

هاي  صرفاً فعالیت

پنج سال اخیر 

در نظر گرفته 

 .شود می

در نشریۀ داراي رتبۀ 

Q2  
 ضریب جایگاه نویسنده×  40: هر مقاله 0

 شده براي انتشار در پذیرفته/ شدههاي منتشر مقاله

 پژوهشی -هاي علمی  نشریه
 ضریب جایگاه نویسنده×  25: هر مقاله 0

هاي علمی  شده به صورت سخنرانی در همایش هاي ارائه مقاله

  معتبر

 )المللی بینداخلی و (

0 
  ضریب جایگاه نویسنده×  10: هر مقالۀ کامل

 )مقاله 4تا سقف (

 هاي پژوهشی مصوب مؤسسه همکاري در اجراي طرح
  ضریب جایگاه همکار و مبلغ طرح×  50: هر طرح

 امتیاز 150تا سقف 

هاي  جشنواره

مورد تأیید 

 بنیاد ملی

 خوارزمی 

 آموزي  دانش

 سهم مشارکت×  70 رتبه اول

امتیاز با ضریب 

درصد در  25

سال از ابتداي 

هر مقطع 

تحصیلی، به طور 

اهش کسالیانه 

 25یابد و  می

درصد امتیاز، به 

طور دائمی باقی 

 .ماند می

 سهم مشارکت×  50 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  30 رتبه سوم

 دانشجویی و آزاد

 سهم مشارکت×  120 رتبه اول

 سهم مشارکت×  100 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبه سوم

 المللی بین

 سهم مشارکت×  350 رتبه اول

 سهم مشارکت×  300 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  250 رتبه سوم

 فارابی 

 جوان

 سهم مشارکت×  120 رتبه اول

 سهم مشارکت×  100 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبه سوم

 بزرگسال

 سهم مشارکت×  350 رتبه اول

 سهم مشارکت×  300 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  250 رتبه سوم

 رازي 

 محقق برگزیده

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

  هاي برگزیدة اختراع

 بنیاد ملی

 سهم مشارکت×  200 1اختراع سطح 

 سهم مشارکت×  150 2اختراع سطح 

 سهم مشارکت×  70 3اختراع سطح 

 250 قرآنی، با تأیید بنیاد ملی/ ادبی/ المللی هنري برگزیدگان مسابقات ملی و بین

 100 دانشجویان نمونۀ کشوري

 - 100 هاي علمی ، پژوهشی و فناورانه سایر فعالیت
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  کارشناسی مقطع دانشجویان  هاي جایزه .2شمارة  جدول

 
  زمان مشمولیت  سقف جایزه  عنوان جایزه  ردیف

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,4  مندي آموزشی اعتبار توان  1

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,4  مندي کارآفرینی اعتبار توان  2

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,4  اعتبار ارتباطات علمی  3

  ریال 000,000,6  نامۀ کارشناسی اعتبار اجراي پایان  4
- 3با رعایت بند (نامه  از زمان تصویب طرح پیشنهادي تا زمان دفاع از پایان

  )3مادة  5

5  
/ محور پژوهشی اعتبار هستۀ مسئله

  فناورانه
  بر اساس مقررات طرح شهید احمدي روشن  ریال 000,000,4ماهانه 

  راتبۀ دانشجویی  6

ریال براي  000,500,2ماهانه 

  دانشجویان مجرد و

ریال براي دانشجویان  000,500,3

  متأهل

  1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه 

  1398تا پایان آذرماه سال  1397ماه  دي از اول  مطابق مقررات بنیاد  بیمۀ تکمیلی درمان  7

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,30  هدیۀ ازدواج  8

  وام ودیعۀ اجارة مسکن  9

ریال براي شهر تهران  000,000,250

  و

ریال براي سایر  000,000,150

  شهرها

و بازپرداخت  1398سال تا پایان خردادماه  1397مندي از اول مهرماه  بهره

  آموختگی در زمان دانش

  مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان  هاي فرهنگی برنامه  10
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 ارشناسی ارشدمقطع کدانشجویان  هاي جایزه .3 شمارة جدول

 

 

 

 

  زمان مشمولیت  سقف جایزه  عنوان جایزه  ردیف

1  
/ یاري پژوهش/ یاري اعتبار آموزش

  یاري فن
  1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,5ماهانه 

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,5  مندي آموزشی اعتبار توان  2

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,5  کارآفرینی مندي اعتبار توان  3

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,5  اعتبار ارتباطات علمی  4

  ریال 000,000,13  نامه اعتبار اجراي پایان  5
با (نامه  از زمان تصویب طرح پیشنهادي تا زمان دفاع از پایان

  )3مادة  5-3رعایت بند 

  1398پایان شهریورماه سال  تا 1397از اول مهرماه   ریال 000,000,3  اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی  6

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,20  اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی  7

8  

مجوز خروج از کشور بدون سپردن 

وظیفه براي شرکت در مجامع  وثیقۀ نظام

  علمی

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   - 

9  
استفاده از تسهیالت شبکۀ اعتبار 

  آزمایشگاهی
  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,15

10  
/ محور پژوهشی اعتبار هستۀ مسئله

  فناورانه
  بر اساس مقررات طرح شهید احمدي روشن  ریال 000,000,6ماهانه 

  راتبۀ دانشجویی  11

ریال براي  000,500,2ماهانه 

  مجرد ودانشجویان 

ریال براي دانشجویان  000,500,3

  متأهل

  1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه 

  1398تا پایان آذرماه سال  1397ماه  از اول دي  مطابق مقررات بنیاد  بیمۀ تکمیلی درمان  12

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,30  هدیۀ ازدواج  13

  ودیعۀ اجارة مسکن  14

ریال براي شهر  000,000,250

  تهران و

ریال براي سایر  000,000,150

  شهرها

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

  آموختگی بازپرداخت در زمان دانش

  مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان  هاي فرهنگی برنامه  15
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  يدانشجویان مقطع دکتر هاي جایزه. 4جدول شمارة 

  زمان مشمولیت  سقف جایزه  عنوان جایزه  ردیف

1  
/ یاري پژوهش/ یاري اعتبار آموزش

  یاري فن
  1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,9ماهانه 

  1398شهریورماه سال تا پایان  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,6  مندي آموزشی اعتبار توان  2

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,6  کارآفرینی مندي اعتبار توان  3

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,7  اعتبار ارتباطات علمی  4

  ریال 000,000,20  اعتبار اجراي رساله  5
پیشنهادي تا زمان دفاع از از زمان تصویب طرح 

  )3مادة  5- 3با رعایت بند (نامه  پایان

6  
اعتبار شرکت در مجامع علمی 

  داخلی
  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,3

7  
اعتبار شرکت در مجامع علمی 

  خارجی
  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,20

8  
اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی 

  داخلی

ریال براي دانشجویان مجرد  000,000,12ماهانه حداکثر 

  و حداکثر 

  ریال براي دانشجویان متأهل 000,000,16

حداکثر به مدت (تا پایان سفر  1397از اول مهرماه 

، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان )ماه 9

  .باشد 1398شهریورماه 

9  
تبار اعزام به فرصت مطالعاتی اع

  خارجی

یورو براي دانشجویان  850ماهانه معادل ریالی حداکثر 

  یورو براي دانشجویان متأهل 1200مجرد و حداکثر 

  )16- 3با رعایت بند (

حداکثر به مدت (تا پایان سفر  1397از اول مهرماه 

، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان )ماه 6

  .اشدب 1398ماه  آذر

10  

مجوز خروج از کشور بدون سپردن 

وظیفه براي شرکت در  وثیقۀ نظام

مجامع علمی یا دورة فرصت 

  مطالعاتی

 -  

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه 

براي شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذرماه سال 

  براي شرکت در دورة فرصت مطالعاتی 1398

11  
تسهیالت شبکۀ اعتبار استفاده از 

  آزمایشگاهی
  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,15

12  
/ محور پژوهشی اعتبار هستۀ مسئله

  فناورانه
  بر اساس مقررات طرح شهید احمدي روشن  ریال 000,000,10ماهانه 

  راتبۀ دانشجویی  13
  ریال براي دانشجویان مجرد و 000,500,2ماهانه 

  ریال براي دانشجویان متأهل 000,500,3
  1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه 

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397ماه  از اول دي  مطابق مقررات بنیاد  بیمۀ تکمیلی درمان  14

  1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه   ریال 000,000,30  هدیۀ ازدواج  15

  اجارة مسکنودیعۀ   16
  ریال براي شهر تهران و 000,000,250

  ریال براي سایر شهرها 000,000,150

تا پایان خردادماه  1397مندي از اول مهرماه  بهره

  آموختگی و بازپرداخت در زمان دانش 1398سال 

  مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان  هاي فرهنگی برنامه  17



 

  

  

  

  

  3پیوست 

  یاري قرارداد آموزشالگوي 
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  یاري قرارداد آموزش
  

  طرفین قرارداد. 1 مادة

 بــه منظــور اســتفاده از تــوان آموزشــی دانشــجویان تحصــیالت تکمیلــی در پیشــبرد اهــداف  

 جنــاب آقــاي / خــانم  ســرکار ، ایــن قــرارداد میــان  ........................دانشــگاه  آموزشــی

........................... جنــاب آقــاي / خانم ، معــاون آموزشــی دانشــگاه و ســرکار.......................

در رشـتۀ   ، دکتـري تخصصـی   اي  ، دکتري حرفه دانشجوي دورة کارشناسی ارشد 

کــه در ایــن ،................: ....................بــه نشـانی ........... ..........ی داراي کـد ملــ ................... ..

  .شود شود، منعقد می نامیده می» یار آموزش«قرارداد 

  موضوع قرارداد. 2 مادة

  :در دانشگاه شامل وظایف زیر »یار آموزش«ایفاي نقش دستیار آموزشی از سوي 

  ،.................... ، ................. هاي  هاي حل تمرین در درس برگزاري کالس. الف

  هاي تمرین ، آزمون و سایر تکالیف درسی دانشجویان کمک در تصحیح برگه. ب

  درسی استاد براي ارائه آن در محیط الکترونیکی دهی مطالب کمک در سازمان. ج

  کارگاهیهاي میدانی و امور علمی ، فعالیتهمراهی دانشجویان درس در بازدیدهاي . د
  

  .ربط باشد مدیرگروه ذي/ ر نظر استاد راهنما یار باید زی هاي آموزش تمامی فعالیت .1تبصرة 

ه، معـادل هشـت سـاعت در    هاي مذکور در این مـاد  راي فعالیتمدت زمان اج .2تبصرة 

  .هفته است

  زمان قرارداد. 3مادة 

  .سال تحصیلی است به مدت یک نیم ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاریخ 

  مبلغ قرارداد. 4 مادة

، چهل میلیـون و  ریال) 000,500,22(مبلغ قرارداد برابر با بیست و دو میلیون و پانصد هزار 

یـار، مطـابق    که در صورت تأییـد فعالیـت آمـوزش    است ریال) 000,500,40(پانصد هزار 

  .شود مقررات به وي پرداخت می
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  .شود تأمین میی نخبگان اد از محل اعتبارات بنیاد ملتأمین اعتبار مبلغ قرارد .1تبصرة 

یـار،   گروه آمـوزش مـدیر / ، استاد درس ...............جناب آقاي / سرکار خانم  .2تبصرة 

ــرارداد  ــاظر در اجــراي ق ــوان ن ــه عن ــد فعالیــت  ،ب هــاي  وظیفــۀ بررســی و تأیی

  .یار را بر عهده دارد آموزش

  تصویب و اجرا. 5 مادة

دانشجو ، ارزش به امضاي  ه و چهار تبصره در سه نسخۀ هماین قرارداد مشتمل بر پنج ماد

  .االجراست رسید و از تاریخ اجراي قرارداد، الزماستاد درس و معاون آموزشی دانشگاه  

  

...........  

  )یار آموزش( دانشجو

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

  مدیرگروه/ درس استاد

...........  

  معاون آموزشی دانشگاه

  

  

  

  

  

  رونوشت

   .................بنیاد نخبگان استان   ، ) یار آموزش(،   دانشجو  معاونت آموزشی دانشگاه 

      



٨٤ 
 

 

      

  

  4پیوست 

  یاري قرارداد پژوهشالگوي 
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  یاري قرارداد پژوهش

  

  طرفین قرارداد. 1 مادة

 بــه منظــور اســتفاده از تــوان آموزشــی دانشــجویان تحصــیالت تکمیلــی در پیشــبرد اهــداف  

 جنــاب آقــاي / ســرکار خــانم  ، ایــن قــرارداد میــان   ........................دانشــگاه  پژوهشــی

........................... جنـاب آقــاي  / سـرکار خـانم   ، معـاون پژوهشـی دانشـگاه و   .......................

در رشـتۀ   ، دکتـري تخصصـی   اي  ، دکتري حرفه دانشجوي دورة کارشناسی ارشد 

، کـه در  ......................: .................بـه نشـانی  ........................  ملیکد داراي.......................... 

  .شود شود، منعقد می نامیده می» یار پژوهش«این قرارداد 

  موضوع قرارداد. 2 مادة

  :در دانشگاه شامل وظایف زیر »یار پژوهش«ایفاي نقش دستیار پژوهشی از سوي 

  هاي پژوهشی مصوب دانشگاه کمک در اجراي طرح. الف

  پژوهشی/ هاي آموزشی اندازي آزمایشگاه کمک در راه. ب

  هاي علمی و تخصصی زیر نظر استاد راهنما کمک در تدوین کتاب. ج

اي هـ  هـاي علمـی ، کارگـاه    برگـزاري کنفـرانس  (هاي پژوهشی دانشگاه  کمک در فعالیت. د

  )سازي نشریات علمی دانشگاه و سایر موارد مشابه آموزشی ، آماده

  .ربط باشد گروه ذيمدیر/ اید زیر نظر استاد راهنما یار ب هاي پژوهش تمامی فعالیت .1تبصرة 

رسـالۀ دانشـجو   / نامه هاي پژوهشی مرتبط با پایان وظایف فوق باید مستقل از فعالیت .2تبصرة 

  .باشد

هاي مذکور در این ماده، معـادل هشـت سـاعت در هفتـه      زمان اجراي فعالیتمدت  .3تبصرة 

  .است

  زمان قرارداد. 3مادة 

  .سال تحصیلی است به مدت یک نیم ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاریخ 
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  مبلغ قرارداد. 4 مادة

، چهـل میلیـون    ریـال ) 000,500,22(مبلغ قرارداد برابر با بیست و دو میلیون و پانصد هزار 

یـار، مطـابق    است که در صورت تأیید فعالیت پژوهش ریال ) 000,500,40(و پانصد هزار 

  .شود مقررات در دو قسط به وي پرداخت می

  .شود نخبگان تأمین می ملیتأمین اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات بنیاد  .1تبصرة 

یـار، بـه    گروه پـژوهش مـدیر / ، اسـتاد راهنمـا  ............... جناب آقـاي / سرکار خانم  .2تبصرة 

یـار را بـر    هاي پـژوهش  وظیفۀ بررسی و تأیید فعالیت ،عنوان ناظر در اجراي قرارداد

  .عهده دارد

  تصویب و اجرا. 5 مادة

دانشجو ، ارزش به امضاي  ه و چهار تبصره در سه نسخۀ هماین قرارداد مشتمل بر پنج ماد

رسید و از تاریخ اجراي قرارداد،  گروه و معاون پژوهشی دانشگاهمدیر / استاد

  .االجراست الزم

  

  

...........  

  )یار پژوهش( دانشجو

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

  مدیرگروه/ استاد

...........  

  معاون پژوهشی دانشگاه

  

  

  رونوشت

   ..................،   بنیاد نخبگان استان      ) یار پژوهش(،   دانشجو  معاونت پژوهشی دانشگاه 
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  5پیوست 

  یاري الگوي قرارداد فن 
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  یاري قرارداد فن

  

  طرفین قرارداد. 1 مادة

ــبرد        ــی در پیش ــیالت تکمیل ــجویان تحص ــی دانش ــوان آموزش ــتفاده از ت ــور اس ــه منظ ب

ــداف  ــگاه  فناوراه ــۀ دانش ــان  .....................ان ــرارداد می ــن ق ــرکارخانم ، ای ــاب /  س جن

جنـــاب آقـــاي / ، معـــاون پژوهشـــی دانشـــگاه و ســـرکار خـــانم ....................آقـــاي 

ــد  ...........................  ــی ارشـ ــجوي دورة کارشناسـ ــه دانشـ ــري حرفـ ، اي  ، دکتـ

ــی  ــري تخصصــ ــتۀ  دکتــ ــد.............. ....در رشــ ــه ..................... ملیداراي کــ بــ

ــانی ــرارداد   .............................................: ..نشـ ــن قـ ــه در ایـ ــن«،کـ ــار فـ ــده » یـ نامیـ

  .شود شود، منعقد می می

  موضوع قرارداد. 2 مادة

  :در دانشگاه شامل وظایف زیر »یار فن«انه از سوي فناورایفاي نقش دستیار 

  هاي زایشی دانشگاه کمک در تولید دانش فنی در شرکت. الف

  هاي زایشی دانشگاه هاي نوآورانۀ شرکت فعالیتکمک در . ب

  هاي زایشی دانشگاه سازي محصوالت و خدمات شرکت صنعتی کمک در فرایند نیمه. ج

  بنیان دانشگاه هاي دانش سازي محصوالت و خدمات شرکت کمک در تجاري. د

  .ربط باشد گروه ذيمدیر/ اید زیر نظر استادیار ب هاي فن تمامی فعالیت .1تبصرة 

ه، معادل هشت ساعت در هاي مذکور در این ماد راي فعالیتمدت زمان اج .2تبصرة 

  .هفته است

  زمان قرارداد. 3مادة 

  .سال تحصیلی است به مدت یک نیم ...............تا  ..............زمان قرارداد از تاریخ 
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  مبلغ قرارداد. 4مادة

، چهل میلیون و ریال) 000,500,22(پانصد هزار مبلغ قرارداد برابر با بیست و دو میلیون و 

یار، مطابق مقررات  که در صورت تأیید فعالیت فن است ریال) 000,500,40(پانصد هزار 

  .شود در دو قسط به وي پرداخت می

  .شود نخبگان تأمین می ملیتأمین اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات بنیاد  .1تبصرة 

یار، به عنوان ناظر در  گروه فنمدیر/ ، استاد...............جناب آقاي / سرکار خانم . 2تبصرة 

  .یار را بر عهده دارد هاي فن اجراي قرارداد وظیفۀ بررسی و تأیید فعالیت

  تصویب و اجرا. 5مادة

 دانشجو ،ارزش به امضاي  ه و چهار تبصره در سه نسخۀ هماین قرارداد مشتمل بر پنج ماد

رسید و از تاریخ اجراي قرارداد، و معاون پژوهشی دانشگاه مدیر گروه / استاد

  .االجراست الزم

  

  

...........  

  )یار فن( دانشجو

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

  مدیرگروه/ استاد

...........  

  دانشگاه یپژوهشمعاون 

  

  

  

  

  

  رونوشت

   ..................،   بنیاد نخبگان استان     ) یار فن(،   دانشجو  دانشگاه  یپژوهشمعاونت 

  



 

  

  

  

  6پیوست 

  جوایزجدول کدهاي  
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  جوایز هايکدجدول 

 
 د جایزهک عنوان جایزه ردیف

 100 راتبه 1

 110 يیار اعتبار آموزش 2

 120 يیار اعتبار پژوهش 3

 130 يیار اعتبار فن 4

 140 مندي آموزشی اعتبار توان 5

 150 ارتباطات علمیاعتبار  6

 160 علوم پایه فنی وهاي  رساله براي رشته/ نامه اعتبار اجراي پایان 7

 170 ها رشتهسایر  رساله براي/ نامه اعتبار اجراي پایان 8

 180 علمی داخلیاعتبار شرکت در مجامع  9

 190 علمی خارجیاعتبار شرکت در مجامع  10

 200 فرصت مطالعاتی داخلیاعتبار اعزام به  11

 210 فرصت مطالعاتی خارجی اعتبار اعزام به 12

 220 ارآفرینیکمندي   اعتبار توان 13

 230 هرانن براي دانشجویان شهر تکۀ اجارة مسودیعوام  14

 240 ن براي دانشجویان سایر شهرهاکۀ اجارة مسودیعوام  15

 250 ازدواج هدیۀ 16

 260 کشور داخلهاي فرهنگی  برنامهاعتبار  17

 270 هاي فرهنگی خارج از کشور اعتبار برنامه 18

 300 آزمایشگاهی ۀکفاده از شباست اعتبار 19

 330 شهید احمدي روشناعتبار طرح  20
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  هفتمفصل 

  ها  اربرگک 
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 براي دریافت جوایز تحصیلی یانمعرفی دانشجونامۀ  .1اربرگ شمارة ک

 

  ���ه �عا�ی

  ستانیکجناب آقاي دکتر تر

    معاون محترم توسعۀ مدیریت و منابع

  

  با سالم و احترام،

هاي تحصیلی به دانشـجویان صـاحب اسـتعداد برتـر،     نامۀ اعطاي جایزه در اجراي آیین

خواهشــمند اســت مقــرر فرماییــد مبــالغ مــذکور در جــدول پیوســت بابــت پرداخــت اعتبــار  

  . در سال تحصیلی جاري پرداخت شود برگزیدهتحصیلی، به دانشجویان  هاي جایزه

 بنیـاد شـود اطالعـات مـرتبط بـا هـر جـایزه در سـامانۀ اطالعـاتی         همچنین یادآور مـی 

  .شده است بارگذاري

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

  ......رئیس بنیاد نخبگان استان

 
 
 
  

 

  

  رونوشت

 بنیاد؛ریزي و نظارت ، معاون محترم برنامهساالریهتر کجناب آقاي د 

 استان، براي درج شماره و تاریخ  ارشناس محترم جوایز تحصیلی بنیادک،..........جناب آقاي  / خانم ارکسر

  .نامه در پایگاه اطالعاتی مرتبط با جایزه
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  فرصت مطالعاتی خارجیاعزام به دانشجو براي از  حمایت مالی گواهی .2اربرگ شمارة ک

  )دریافت روادید از کشور مقصدبه منظور ( از سوي مؤسسۀ محل تحصیل

  ���ه �عا�ی

  

، در سـال  ..................ملـی  ، بـا شـمارة   ..............خـانم  / شـود آقـا   گواهی مـی 

بـه عنـوان یکـی از دانشـجویان برتـر مقطـع تحصـیلی دکتـري          1397-98تحصیلی 

چه در سال جاري به  اند و چنان شناخته شدهتحصیلی هاي  تخصصی، مشمول جایزه

یـورو در   850ثر معـادل ریـالی   کفرصت مطالعاتی خارج از کشور اعزام شوند، حدا

بـراي  ) یورو، در صورت همراهی همسـر در سـفر   1200ثر کبه اضافۀ ماهانه حدا(ماه 

  .شود پرداخت میبه ایشان مدت حداکثر شش ماه 

مندي از اعتبار مذکور، اعزام به فرصـت مطالعـاتی    شود براي بهره یادآور می

  .صورت پذیرفته باشدملی نخبگان باید مطابق ضوابط دانشگاه و با تأیید بنیاد 

  

........  

  ........پژوهشگاه / دانشگاه....... معاون 
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  رساله/ نامه پایاناجراي کرد بابت  کاربرگ تأیید هزینه .3کاربرگ شمارة 

  ���ه �عا�ی

  

  .........................جناب آقاي / سرکارخانم

  ..............رئیس محترم بنیاد نخبگان استان 

  

جنـاب آقـاي    / رسـالۀ سـرکارخانم  / نامـه  هـاي اجرایـی پایـان    مـوارد زیـر بابـت هزینـه    شـود   تأیید می

، کارشناســی دانشــجوي دورة کارشناســی ............................ بــه شــمارة ملــی ............................. 

هزینـه   ........... .....دانشگاه ................... ، رشتۀ ، دکتري تخصصی اي  ، دکتري حرفهارشد 

  .شده است

  

  توضیحات  )ریال(مبلغ   شرح هزینه  ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

  

  

  استاد راهنما نام و نام خانوادگی

  تاریخ و امضا
  

  )امضا ومهر سمت ، (تأیید دانشگاه 
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 مؤسسهمعرفی دانشجو براي اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی از سوي  .4اربرگ شمارة ک

  ���ه �عا�ی

  ..............جناب آقاي دکتر / خانمسرکار

  ...........رئیس محترم بنیاد نخبگان استان 

  با سالم و احترام،

دانشـجوي دورة دکتـري   ........... جنـاب آقـاي   /خانمارکبه استحضار می رسد درخواست سر

ی نخبگان در سال تحصـیلی  هاي تحصیلی بنیاد مل مشمول جایزهو  پژوهشگاه/ این دانشگاهتخصصی 

رسـیده   پژوهشـگاه / به تأیید ایـن دانشـگاه   »داخلی اعتبار فرصت مطالعاتی«مندي از  جاري، براي بهره

  :استمیلی به شرح زیر کهمچنین اطالعات ت. است

  :اطالعات متقاضی شامل .الف

 ................................... :یشمارة مل .1

 ........................................................ :تحصیلیۀ رشت .2

 :مقصد شاملپژوهشی اطالعات دانشگاه یا مؤسسۀ . ب

 ................................................................ :مؤسسۀ پژوهشی/  نام دانشگاه .1

 ؛)پیوست( مؤسسۀ پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی /دلیل انتخاب دانشگاه  .2

 شـور کهاي علمـی   مؤسسۀ پژوهشی نسبت به سایر مؤسسه /هاي برتر بودن دانشگاه  شاخص .3

 ؛)پیوست(

 ؛)پیوست( نام و سوابق علمی استاد میزبان دانشجو و آزمایشگاه تخصصی نامبرده .4

مبـدأ و مقصـد بـراي     نامـه میـان مؤسسـات    یا تفـاهم  نامۀ موافقت مؤسسۀ مقصدتصویر  .5

 .)پیوست( و تعهدات مبدأ و مقصددانشجو پذیرش فرصت مطالعاتی 
  

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

  ........ پژوهشگاه/ دانشگاه ...........معاون 
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مؤسسهمعرفی دانشجو براي اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی از سوي  .5اربرگ شمارة ک  

  ���ه �عا�ی
 

  

  .................جناب آقاي دکتر / سرکارخانم

  ..............رئیس محترم بنیاد نخبگان استان 
  

  با سالم و احترام،

، دانشــجوي دورة دکتــري ......................آقــاي / رســد درخواســت خــانم بــه استحضــار مــی

نخبگان در سال تحصـیلی  ی هاي تحصیلی بنیاد مل مشمول جایزهو  پژوهشگاه/ تخصصی این دانشگاه

پژوهشـگاه رسـیده   / به تأیید این دانشگاه» اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی«مندي از  جاري، براي بهره

  :استمیلی به شرح زیر کهمچنین اطالعات ت. است

 .................................... :یشمارة مل .1

 .......................................... :گرایش...................................................    :تحصیلیۀ رشت .2

 ............................................................................................... ):پژوهش( موضوع فعالیت .3

 :)متفاوت با رشتۀ تحصیلی متقاضی باشد ،در صورتی که حوزة پژوهش مدنظر( حوزة پژوهش .4

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

 ................................: شور مقصدک .5

 ................................................... :مقصد مؤسسۀ پژوهشی/ نام دانشگاه .6

 ..: ......المللی در سال  بین هاي بندي مقصد در رتبه دانشگاهرتبۀ  .7

  ..... :)QS. (اس.کیو                    ..... :)Times( تایمز  .....               :)Shanghai( شانگهاي

 .........: در سال  متقاضی یِتخصص رشتۀ در المللی بین هاي بندي رتبۀ دانشگاه مقصد در رتبه .8

  ..... :)QS. (اس.کیو.....                     :)Times( تایمز.....                 :)Shanghai( شانگهاي
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در صورت (حوزة پژوهش مدنظر  در المللی بین هاي بندي رتبهرتبۀ دانشگاه مقصد در  .9

 .........: در سال  )تفاوت با رشتۀ تحصیلی دانشجو

  ..... :)QS. (اس.کیو.....                     :)Times( تایمز  .....               :)Shanghai( شانگهاي

 ............................................ :استاد میزباننام و نام خانوادگی  .10

 : ..............استاد میزبان) h-Index(شاخص اچ  .11

 ............................... :تاریخ اعزام .12

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

 ،  خیر    بله: به همراه همسر اعزام .14

: براي اعزام به فرصت بهداشت/ هزینۀ وزارت علوم کمکمندي دانشجو از بهره )مبلغ(میزان  .15

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

 ..........................: هزینۀ مؤسسۀ مقصد مندي دانشجو از کمک بهره) مبلغ(میزان  .16

  

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

 .......................دانشگاه  ............معاون 
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  مؤسسهاز سوي  دریافت راتبۀ دانشجوییمعرفی دانشجو براي  : 6کاربرگ شمارة 

  ���ه �عا�ی

  .................جناب آقاي دکتر / سرکارخانم

  .…رئیس محترم بنیاد نخبگان استان 
  

  با سالم؛

بـا شـماره ملـی    ............................ جناب آقاي / به استحضار می رساند سرکار خانم    

هاي  و برگزیده جایزهاین دانشگاه . ........................مقطع دانشجوي ............................ 

سـال  دوم / اولسـال   در نـیم ،  1397-98تحصیلی بنیاد ملـی نخبگـان در سـال تحصـیلی     

بـا ایـن    ...................سـاعت در   20ماهانـه  به عنـوان کـار دانشـجویی،    ، تحصیلی جاري

  .نماید دانشگاه همکاري می

  

  مهر و امضا

  دانشجویی دانشگاه/ معاون آموزشی
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