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سمه تعالیاب  
 کشور مستعد تحصيلیدانشجويان  های علمی و فرهنگیپشتيبانی از فعاليتنامة شيوه

 1399-1400 در سال تحصيلی

 مقدمه

هتای لمیتی و فرهن تی دانشتن يات م تتع       پشتيبانی از فعاليت  نامة آيين 5مادة  1ة تبصرو  4مادة  2 و 1های تبصرهبه استناد 

در  نامتة متوک ر  نآيتي  ینامتة اررايت  شتي ه ، (10/5/1397هيئ  امنای بنياد ممی نخب ات در تاريخ  ةمص ب)م ض ع  تحصيمی کش ر

 .اس  ش هت وين  ذيلاد  مطابق م ،1399-1400 سال تحصيمی
 

 هاريفتع .1 ةماد

 ش د:ها میهای کامل آت زين لبارتاختصاری زير، رايهای نامه، لن اتدر اين شي ه

 ؛«نخب ات ممیبنياد »به رای  «ممی بنياد»الف. 

، مصت ب هيئت    های لمیی و فرهن ی دانشن يات م تع  تحصيمی کشت ر نامة پشتيبانی از فعالي آيين»به رای  «نامهآيين» ب.

 ؛«10/5/1397 در تاريخممی امنای بنياد 

 ؛«فناوری، تحقيقات و  وزارت لم م»به رای  «وزارت لم م»ج. 

 ؛«، درمات و آم زش پزشكی وزارت به اش »به رای  «وزارت به اش ». د

، وزارت  مت م کش ر که مطابق ضت اب  وزارت ل  ، پژوهشی و فناوری هر يك از مراکز آم زش لالی» رای به« مؤس ه». ه

 ؛«انقالب فرهن ی، مشغ ل فعالي  ه تن به اش  يا ش رای لالی 

 ؛«بنياد ممی سازاتآين همعاون  »به رای « سازاتآين همعاون  »و. 

 ؛«کش رهایبنيادهای نخب ات استات يك از هر»به رای  «بنياد استانی». ز

 ،کارشناستی پي ستته ، کارشناستی ارشت  پي ستته       هتای دورههای اول تا چهارم تحصيل در سال»به رای « کارشناسی دورة». ح

 ؛«ای و دکتری تخصصی پي ستهدکتری حرفه

هتای پتننت تتا    ، ستال   ستته کارشناسی ارش  ناپي دورةدوم تحصيل در  وهای اول سال»به رای « کارشناسی ارش  دورة»ط. 

کارشناستی ارشت  پي ستته و     هتای دورهتحصتيل در  ششتت   وهتای پتننت   ستال  ، ایدکتری حرفه دورةتحصيل در هفتت 

دکتتری   دورةر )ادامتة تحصتيل د  دکتتری م تتقيت    دورةدوم تحصتيل در   وهتای اول  و ستال  دکتری تخصصتی پي ستته  

 ؛«(کارشناسیتحصيمی  دورةتخصصی م تقيیاً پس از اتیام 
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صتی  دکتتری تخص و  هتای پزشتكی(  )رشتته  تخصص هایدورههای اول تا چهارم تحصيل در سال»به رای « دکتری دورة»ی. 

 دورةهتای ست م تتا ششتت تحصتيل در      ستال  ، پي ستته تخصصتی   دکتری دورةهای هفتت تا دهت تحصيل در ، سال ناپي سته

 ؛«های پزشكی(ف ق تخصص )رشته دورةدر های اول تا س م تحصيل و سال دکتری م تقيت

 «.ش ن می نامه برگزي هشي هن يکه بر اساس ا م تع  تحصيمیيك از دانشن يات  هر»به رای  «برگزي ه»ك. 

 برگزيدگان انتخاب نحوة .2 ةماد

« ح»های متوک ر در بنت    هتای سالدر يل مشغ ل به تحصباي   نامهی اين شي ههاپشتيبانیمن ی از . دانشن يات برای بهره2-1

 .باشن  1مادة « ی»تا 

 ش ن :می برگزي ه صرفاً افراد زير ، کارشناسی دورةسال اول در . 2-2

 ؛م زش و پرورشآ، با معرفی وزارت آم زیکش ری در الیپيادهای ممی دانش ا نقرةي م ال طال دارن گاتالف. 

 رياضی و فنی؛ م لمها در گروه کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اه 100تا  1دارن گات رتبة  ب.

 ها در گروه لم م تنربی؛کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اه 100تا  1دارن گات رتبة ج. 

 ها در گروه لم م ان انی؛کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اه 80تا  1دارن گات رتبة د. 

 ها در گروه هنر.ورود به دانش اه در آزم ت سراسریکش ری  40تا  1دارن گات رتبة  .ه

، بتر استاس   کارشناستی  دورةهای دوم تتا چهتارم   ارش  و دکتری و سالی کارشناس هایدورهدر  برگزي گاتانتخاب . 2-3

 .گيردص رت میپي س   1ش ه از ر ول شیارة امتياز ک ب

 پي س  ک ب نیاين . 1ز ر ول شیارة اامتياز  100، باي  ح اقل هاپشتيبانیمن ی از دانشن يات مشی ل اين بن ، برای بهره. هتبصر

، پتس از الیتال ضترايب    های تحصتيمی هر يك از دوره آم خت یامتياز حاصل از ميان ين کل حين تحصيل يا دانش. 2-4

 گردد.ش د، محاسبه میتعيين میسازات معاون  آين ههای کش ر که از س ی ؤس هم-سازی رشتههی ات

تبتة لمیتی   نامتة ارتقتای مر  کتاب، بر اساس آيين در محاسبة امتياز هر مقاله وتع اد و ترتيب ن ي ن گات  مرب ط بهضريب . 2-5

هتای  ش د. هیچنين در محاسبة امتيتاز طترح  الضای هيئ  لمیی )مص ب وزارت لم م ، تحقيقات و فناوری( محاسبه می

در نظتر  يتز  ن ، م ت زمتات ارترای طترح و مبمتح طترح      ضريب مرب ط به تع اد و ترتيب هیكارات لحاظلالوه بر پژوهشی، 

 ش د.میگرفته 

 ش د.در هر هیايش، ح اکثر به دو مقاله امتياز داده می. 2-6

شتن يات  ثر پتن  مقالته و دان  امتيتاز حت اک   کارشناسی ارش ،کارشناسی و های هدانشن يات دور منی ع امتياز مقاالتمحاسبة در . 2-7

 ش د.می نظر گرفته رای متقاضی دارن ، دربترين امتيازات را دورة دکتری، ح اکثر ده مقاله که بيش
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شت د؛ ضتیناً   نظر گرفتته متی   يافته باش ، امتياز درای از آت، خاتیهط ر کامل يا مرحمههای پژوهشی که به. صرفاً برای طرح2-8

ان ، در ص رت م افق  يا رضاي  استاد راهنیتای متقاضتی در زمتات    هايی که در دورات دانشن يی اررا ش هامتياز طرح

 ش د.میاررای طرح، لحاظ 

هتايی بتا م ضت لات    شت د و بترای کتتاب   های لمیی مترتب  بتا تخصتص متقاضتی لحتاظ متی      ها برای کتاب. امتياز کتاب2-9

 ش د.ها، امتيازی در نظر گرفته نییالی ائل و نظاير آتها ، حلها و آزم تمنی لة پرسش

 ت اس .سازا. تعيين فهرس  انتشارات م رد تأيي  بنياد با معاون  آين ه2-10

کتر  ذپي ست    1ها در ر ول شتیارة  روي ادهای نخب انی م رد تأيي  بنياد ممی که لن ات آت دريافتی ازسقف امتياز . 2-11

   ش د.نش ه اس ، بر اساس مقررات مص ب بنياد ممی، تعيين و در امتيازهای متقاضيات لحاظ می

، «ژوهشتی ، فناورانته و فرهن تی   ، پ آم زشتی هتای  ساير فعالي »پي س  برای  1شیارة ش ه در ر ول رديف منظ ر. 2-12

يشترف   الیممی ، هیكاری با نهادهای ممی و استانی در راستای رشت  و پ برای م اردی هیچ ت ک ب ر ايز معتبر بين

ز ايتن  ها، در نظرگرفته ش ه که به دليل لی مي  ن اشتن، در ر ول لحاظ نشت ه است . امتيتا   کش ر و م ارد نظير آت

 ش د.می تعيين سازاتمعاون  آين ه شخيصبا ترديف برای متقاضی، 

هتای  ، از کتارگروه  پي ست  1ن  برای ت قيق امتيازهای هر يك از متقاضيات بر اساس رت ول شتیارة   ت ای میممبنياد . 2-13

 ن .نظرات دانش اهی استفاده کز صاحبتخصصی متشكل ا

 تسهيالت اعتبارها و .3ة ماد

ستاس رت ول   کارشناستی ارشت  بتر ا    دورةدر ،  2کارشناسی بر استاس رت ول شتیارة     دورةبرگزي گات در  پشتيبانی از .1-3

 ش د.می اننامپي س   4دکتری بر اساس ر ول شیارة  دورةدر و  3شیارة 

هتای آم زشتی و بتا هت ت ارتقتای      هتا وکارگتاه  در دوره برگزيت ه برای شرک   ،«من ی آم زشیت ات» هزينةکیك .2-3

ارائتة   ، منت ط بته  هزينته کیتك . الطای ايتن  ش دهای تخصصی مرتب  با تحصيل الطا میهای وی در م ض عت انايی

کترد مبتنتی بتر مت ارك مثبتتة      های آم زشی مرب ط اس  و بر اساس ميزات هزينهها و دورهگ اهی شرک  درکارگاه

 ش د.مالی پرداخ  می

،  وکتتارک تتبانتت ازیهتتای آم زشتتی راهدر دوره هبرگزيتت شتترک   ، بتترای«کتتارآفرينیمنتت یتتت ات» هزينتتةکیتتك .3-3

نت آوری وکتارآفرينی    ةدر زمينت  ویهای ، حق ق مالكي  فكری و مشابه آت و با ه ت ارتقای ت انايی سازیتناری

است   مربت ط  های آم زشی دوره ياها هگ اهی شرک  درکارگا، من ط به ارائة هزينهکیكش د. الطای اين الطا می

 .ش د  میپرداخکرد مبتنی بر م ارك مثبتة مالی بر اساس ميزات هزينهو 

لضت ي  در  »، « اشتتراك نشتريات لمیتی داخمتی و ختارری     »هزينتة  کیتك شتامل   ،«ارتباطات لمیتی »هزينة کیك .4-3

 و« هتتاهتتای اطاللتتاتی تخصصتتی و دسترستتی بتته آتلضتت ي  در پاي تتاه» ،« هتتای لمیتتی داخمتتی و ختتارریاننیتتن
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کرد مبتنی بتر  ميزات هزينهبر اساس  و اس « یتحصيمرشتة های تخصصی مرتب  با در م ض ع های لمییخري کتاب»

 .ش دپرداخ  میم ارك مثبتة مالی 

هتا و  )هیتايش  ر منتام  بترای حضت ر د   ،ارتباطتات لمیتی   ةهزينت کیتك ت انن  از کارشناسی می دورةبرگزي گات . 1تبصرة 

 .ن نیاينيز استفاده  لمیی (یهاکارگاه

  تة مؤسدانشتن  در   ه/ رستالة نامت پايات ة، من ط به تص يب طرح پيشنهاد«رساله /نامهاررای پايات» ةهزينکیكالطای  .5-3

ي شت ه از ست ی استتاد    تأي )غيرپرسنمی( هایهزينهفهرس  و بر اساس  اس  1400 تا پيش از پايات شهري ر ماه متب ع 

 ش د.، به دانشن  پرداخ  می(1400)تا پايات شهري ر ماه  سال تحصيمی  لدر ط ،راهنیا

 ،«يتاری فتن »و  «یياررا-یلمی یهایهیكار»، « ياریآم زش»های ب فعالي الدر قبال هیكاری در ق ،«دستياری»التبار   .6-3

کته   لمیتی مؤس تة متبت ع   الضتای هيئت    از ست ی  صادرشت ه گ اهی لیمكرد تأيي ش ه در ميزات هیكاری بر اساس 

 ، بته برگزيت ه  پي ست   4و  3هتای شتیارة   شت ه در رت ول  تا سقف تعيين ،را بر له ه داشته اس  آناتدستياری شن  دان

 ش د.پرداخ  می

بتتا  ، عمتبتت مؤس تتةلمیتتی نظتتر يكتتی از الضتتای هيئتت  زيتتر هبرگزيتت دستتتياری آم زشتتی  ،«يتتاریآمتت زش» .1-6-3

در  ن يات ، کیكهای دانشهای حل تیرين ، کیك در تصحيح برگهبرگزاری کالس از قبيلی هايفعالي 

ن يات درس در بازديت های  هیراهتی دانشت   ،نامته  بته صت رت درس  درسی استاد برای ارائته   دهی مطالبسازمات

 اس .و م ارد مشابه ام ر کارگاهی  ،های مي انی لمیی ، فعالي 

 هتای فعاليت  ب در قالت ، متب ع مؤس ة لمییهيئ  الضای با هبرگزي  هیكاری ،«یياررا-یلمی یهایهیكار» .2-6-3

 هتا( ز آتاحیاي  در چتارچ ب هتر يتك     تع اد برگزي گات قابل پي س  )با ت ره به 5موک ر در ر ول شیارة 

 اس .

لمیتی مؤس ته متبت ع بتا     ، دستياری فناوری برگزي ه در شترک  زايشتی يكتی از الضتای هيئت      «ياریفن» .3-6-3

هتتای ن آورانتته ، کیتتك در فراينتت   هتتايی از قبيتتل کیتتك در ت ليتت  دانتتش فنتتی ، کیتتك در فعاليتت   فعاليتت 

ستازی محصت الت و خت مات و ستاير مت ارد      محص الت و خ مات ، کیتك در تنتاری  سازی صنعتینيیه

 مشابه اس .

 ش د.مح  ب نیی یياررا-یلمی یهایهیكارنامه/ رساله، رزء های مرب ط به اننام پاياتفعالي  . 2تبصرة 

تاب تتات )مترتب  بتا     فصتل  دريتاری  ررايتی و فتن  ا-هتای لمیتی  هیكتاری در قالب  های برگزي هدر ص رت ادامة فعالي . 3تبصرة 

قابتل   نيز تاب تات ماهةسه برای التبار دستياری سازات،ن همعاون  آي تأيي  و سال دوم(ش ه در نيتاننامهای فعالي 

 پرداخ  اس .

 برگزي ه باي  با تأيي  استاد راهنیای وی باش . دستياریهای هیة فعالي  .4تبصرة 
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کننت ه در رويت ادهای رقتابتی مت رد     شترک   هایتيتاي  از به منظ ر حی ،«هزينة شرک  در روي ادهای رقابتیکیك» .7-3

 دراد بنيت رئتيس  ، مصت ب  بابتايی( مح ر )طترح شتهي    ابتی م ئمهنامة حیاي  از روي ادهای رقشي هتأيي  بنياد بر اساس 

 ش د.الطا می شامل برگزي ه تيت، به 22/2/1399 تاريخ

نامة حیايت   شي ه»بر اساس  فناورانه /پژوهشی ة تهبه منظ ر تشكيل  ،«مح ر پژوهشی/ فناورانهه تة م ئمه هزينةکیك» .8-3

 ةشتیار  ةم ضت ع ابالغيت  )، مصت ب رئتيس بنيتاد    «محت ر )طترح شتهي  احیت ی روشتن(     های دانشتن يی م تئمه  از ه ته

 .ش دبه برگزي گات الطا می ،(29/10/1398د م رخ /55217/5

کارشناسی ارشت  و دکتتری    هایدورهبرگزي گات به منظ ر شرک   ،«شرک  در منام  لمیی داخمی» هزينةکیك .9-3

 تهيل ارتباطتات   ت( و بتا هت ت   پ سترص رت سخنرانی يا به مقاله )هیراه با ارائةداخل کش ر  ی لمییهاهیايش در

ن ي ی و حضت ر  مبنی بر نامکرد مبتنی بر م ارك مثبتة مالی بر اساس ميزات هزينه و با تأيي  استاد راهنیا ،آنات پژوهشی

 .ش دمیپرداخ  در منی ، 

کارشناستی ارشت  و    هتای دورهبرگزيت گات  بته منظت ر شترک      ،«شرک  در منام  لمیتی ختارری  »هزينة کیك  .10-3

ل بتا هت ت ت تهي    و( هیراه با ارائة مقاله به ص رت سخنرانی يا پ سترلمیی خارج ازکش ر ) هایهیايش دکتری در

ی بتر  مبنت کترد مبتنتی بتر مت ارك مثبتتة متالی       بر اساس ميتزات هزينته  و تأيي  استاد راهنیا  با ،آنات ارتباطات پژوهشی

 .ش دمیپرداخ   ن ي ی و حض ر در منی ،نام

 اورانتة بتا نهادهتای لمیتی و فن   گزيت گات  برنتاد ارتبتاط   اي با ه ت ،«مطالعاتی داخمی زام به فرص ال» هزينةکیك  .11-3

و   هتاد مقصت  نپتويرش از   ،متبت ع   مؤس تة که پس از تص يب استفاده از فرصت  مطالعتاتی در   ش د الطا میکش ر 

 ش د.  دکتری پرداخ  می دورةبرگزي گات به ، محل تحصيلتأيي  بنياد استانی 

انتة  فناوری لمیتی و  بتا نهادهتا  برگزيت گات  ايناد ارتباط  با ه ت ،«فرص  مطالعاتی خارریلزام به ا» هزينةکیك  .12-3

رش از پتوي  ،متبت ع   مؤس تة پس از تص يب فرصت  مطالعتاتی در    ،ة فرص  مطالعاتیدر قالب دورکش ر  خارج از

 رةدوبرگزيت گات  تعت ادی از  بته  س بنيتاد،  شت ه از ست ی رئتي   بر اساس ظرفيت  تعيتين   ،ممی و تأيي  بنياد  نهاد مقص

 ش د.می الطا دکتری

 بته  بتا ت رته  ، ميتزات حیايت  از آنتات   تعيتين  و ختارری   هزينة التزام بته فرصت  مطالعتاتی    کیكانتخاب مشی الت . 5تبصرة 

و ميتزات   ستفر  طت ل مت ت   ، کشت ر  ختارج از  وامكانتات و تنهيتزات داختل     های لمت و فناوری کشت ر ، اول ي 

 .اس سازات معاون  آين ه با ،های بنياد ممیاز پشتيبانی 1399-1400در سال تحصيمی  های قبمی برگزي همن یبهره

 هتا دانشت اه  ي  يكی ازبا وینهاد مقص  ارری، خهزينة الزام به فرص  مطالعاتی یكکمن ی برگزي ه از برای بهره .6تبصرة 

)بتا   بتر استاس م ضت ع پتژوهش برگزيت ه      تبريا مراکز پژوهشی مع های رهانیبن یدر رتبه 200تر از با رتبة کت

 باش .  سازات(تأيي  معاون  آين ه

 من  ش د.مطالعاتی خارری بهره الزام به فرص هزينة کیكت ان  از صرفاً يك بار می ،دکتری دورةدر ط ل  ،هر برگزي ه .7تبصرة 
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رک  در شت و يتا   من ی از فرص  مطالعتاتی شرک  در منام  لمیی، بهره خروج از کش ر به منظ ربرای  ،هبرگزي   .13-3

 ر ت نظتام وظيفته بترای ختروج از کشت     ن  از ت هيالت ادر ص رت تأيي  بنياد ممی، می، های لمییها و دورهکارگاه

 ن .ب وت سپردت وثيقه استفاده ک

آزمايشت اهی   شتبكة »نتات  از امكابرگزي گات من ی به منظ ر بهره ،«آزمايش اهیالتبار استفاده از ت هيالت شبكة »  .14-3

از امكانتات شتبكه، تتا ستقف     برگزي ه من ی هزينة هر بار بهرهدرص  از  60ش د که الطا می« های راهبردیفناوری

 .اس بنياد ممی  بر له ة ،پي س  4و  3های شیارة مبمح موک ر در ر ول

ستال  کتار    40ستال تحصتيمی، در قبتال ماهانته     کته در هتر نتيت   هزينة معيشتی اس کیكشامل ،«راتبة دانشن يی»  .15-3

 ش د.پرداخ  می برگزي گاتمؤس ه، به رب  در ذیدانشن يی در مؤس ة متب ع، با تأيي  معاون  

 هی تر و فرزنت ات وی  برگزي ه و  های درمانیز هزينهکه برای ربرات بخشی اای اس شامل بيیه ،«درمات بيیة تكیيمی»  .16-3

 30و   کنت  را بنيتاد ممتی تقبتل متی    ه ق بيیحدرص  مبمح  70 گيرد.، م رد استفاده قرار میگر پايه ني  در تعه  بيیه که

متی بتا   يیته، بتر استاس قترارداد بنيتاد م     شراي  و مبمح حتق ب  ش د.ک ر میبرگزي ه الطايی به مبالح مان ه، از درص  باقی

 ش د.  شرک  بيیة طرت قرارداد تعيين می

تأمين  بيلق)از  های پاية درماتبيیه، باي  دارای يكی از ان اع درمات ة تكیيمیبرای استفاده از بيی ،برگزي گات. 8تبصرة 

 .باشن  ارتیالی ، خ مات درمانی ، نيروهای م مح ، سالم  و ...(

گزيت ه  برر ازدواج ارائة اسناد مثبته مبنی بو در ص رت  با ه ت ترغيب سن  ح نة تشكيل خان اده ،«ه ية ازدواج»  .17-3

 .ش دالطا میوی به  ،پي س  4تا  2های شیارة موک ر در ر ول در بازة زمانی

 ،های رفتاه دانشتن يی وزارت لمت م    الح نه از طريق صن وقبه ص رت وام قرض ،«وديعة ارارة م كن»ت هيالت   .18-3

وق صتن  س مقتررات  متأهل، بتر استا  برگزي گات يا ساير نهادهای م رد تأيي  بنياد ممی و صرفاً به وزارت به اش  و 

پتس از   مرحمته، در يتك  ت، بازپرداخ  ايتن ت تهيال   .ش دالطا میارارة م كن،  مؤي و با ارائه م ارك دهن ه وام

 .دش می اننام دهن هو بر اساس مقررات صن وق وام برگزي ه آم خت یدانش
 

محت ر پژوهشتی/   ة م تئمه ه تت »، « ياریدستت »التبارهتای  بيش از يكی از از  ،سال تحصيمیدر هر نيتت ان  نییبرگزي ه . 9تبصرة 

 من  ش د.بهره« انشن يیراتبة د» و« خارری مطالعاتیالزام به فرص  »، « الزام به فرص  مطالعاتی داخمی»، « فناورانه

 فرايند اجرا .4ة ماد
 

 ش د:می های ذيل طینامه،گامشي ه اين اررای برای

 کن .یمتعيين را  1399-1400سال تحصيمی  دانشن يات در پشتيبانی ازظرفي   ،رئيس بنياد. 4-1

 کن .را الالم می الالم نتاي نام ، بررسی و ثب فراخ ات ، بن ی ، زماتسازاتآين ه. معاون  4-2
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هتای استتات متبت ع التالم و     مؤس ته نام و مقتررات را بته   بن ی ثب رد الزم از قبيل زماتم ا ،. هر يك از بنيادهای استانی4-3

 رسانی ش د.اطالعدانشن يات به  ،مقتضی هایروش با ،کنن  م ارد موک ردرخ اس  می

منت ی از    خت د را بترای بهتره   پرون ة خ د را در سامانة اطاللاتی بنياد ممتی تكیيتل و درخ است    ،متقاضياتهر يك از . 4-4

  .نیايمی ، در سامانه ثب 1399-1400سال تحصيمی  هایپشتيبانی

لتالوه   بنياد ارائه کرده است ،  ها مشخص ش د متقاضی اطاللاتی خالت واق  را بهچنانچه در هر مرحمه از بررسی .1ة تبصر

های بنياد، محروم و لت م صت اق  وی بته    ي ، از ساير ت هيالت و حیانامههای اين شي هبر محرومي  از پشتيبانی

ص رت حق قی نيز برای بنياد ممی محف ظ خ اهت  بت د.   گيری م ض ع بهش د و حق پیم میرب ، الالمرار  ذی

 سازات اس .بر له ة معاون  آين ه ،مصاديق مرب ط به اين بن  تشخيص

 کنن .میی بررسمتقاضيات را های پرون ههر استات،  هایمؤس ه هیكاریبا  ،بنيادهای استانی. 4-5

 کن .فهرس  نهايی برگزي گات را تعيين می ،ارراش ه ن يرافبا بررسی  ،سازاتمعاون  آين ه. 4-6

 پوير اس .تهرگ نه تغيير در فهرس  نهايی برگزي گات، صرفاً با تأيي  ش رای معاونات بنياد ممی امكا .2ة تبصر

برگزي گات از ، نامهاد اين شي همفو بر اساس  برگزي گات متب عِ هایهمؤس به ط ر م تقيت يا از طريق  ،بنيادهای استانی. 4-7

  .ننکمی پشتيبانی

 نظارت ، موارد خاص و  تفسير مفاد .5ة ماد

 م ارد ختا،، گيری در ات و تشخيص و تصیيتسازبر له ة معاون  آين ه ،نامهشرح م ارد م ك ت و تف ير مفاد اين شي ه. 5-1

 .بر له ة ش رای معاونات بنياد ممی اس 

رزيتابی نتتاي  آت را   استات متب ع و اهای نامه در مؤس هشي هاين نامه و وظيفة نظارت بر حُ ن اررای آيين ،. بنيادهای استانی5-2

 های استتات خت د  نامه در مؤس هنامه و شي هبر له ه دارن  و الزم اس  پس از پايات سال تحصيمی، گزارشی از اررای آيين

 ارسال کنن . سازاتمعاون  آين هبه  را

بنت ی نتتاي  آت در   ه در بنيادهای استانی و ریت  نامنامه و اين شي هوظيفة نظارت بر حُ ن اررای آيين ،سازاتمعاون  آين ه. 5-3

و نامته  های بنيادهتای استتانی، گزارشتی از ارترای آيتين     سطح کش ر را بر له ه دارد و الزم اس  پس از درياف  گزارش

 به رئيس بنياد ارائه کن .نامه، شي ه

 تصويب و اجرا .6ة ماد

به تصت يب رئتيس    3/3/1399 در تاريخ ،ر ول پي س  ششو  تبصره دوازده ،ه ماد ششمق مه ، يك مشتیل بر  ،نامهاين شي ه

 .ش داررا می 1399-1400رای سال تحصيمی و ب نخب ات رسي  ممیبنياد 

 

 سورنا ستاری

 معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری 

 و رئيس بنياد ملی نخبگان
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 و فرهنگی فناورانه ،، پژوهشی آموزشی هاي امتياز حاصل از فعاليت .1 شمارة جدول

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 دانشجويان ضريب اعتبار زماني 

 كارشناسي دورۀ

 دورۀدانشجويان 

 كارشناسي ارشد

 دانشجويان

 دكتري دورۀ

 هاي آموزشيفعاليت 

المپيادهاي 

 علمي

 آموزيدانش
 

)صرفاً يك المپياد كه 

بيشترين امتياز را براي فرد 

 شود.(گرفته ميدارد، در نظر 

 جهاني

 25امتياز با ضريب در دورۀ كارشناسي،  100 200 1000 طال 

درصد در سال، از زمان شروع دوره، 

 يابد.هش ميطور ساليانه كابه

هاي كارشناسي ارشد و )در دوره 

دكتري، ضريب اعتبار زماني لحاظ 

 شود.(نمي

 80 150 900 نقره 

 60 120 800 برنز

 ملي

 50 100 700 طال 

 40 80 500 نقره 

 30 60 300 برنز

 دانشجويي

 

 با معرفي وزارت علوم 

 100 200 300 اول 

- 

 75 150 200 دوم

 50 75 100 سوم

با معرفي 

وزارت 

 بهداشت 

هاي رتبه

 انفرادي

 100 200 300 طال

 75 150 200 نقره

 50 75 100 برنز

هاي رتبه

 گروهي

 )هر نفر(

 75 150 200 طال

 50 100 150 هنقر 

 25 50 75 برنز 

 آزمون سراسري ورود به دانشگاه از دورۀ تحصيلي متوسطه

 شود.()صرفاً يك آزمون كه بيشترين امتياز را براي فرد دارد، در نظر گرفته مي

 (1001 –)رتبه  × 7/0

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10  

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20   

 )تا صفر(

 25امتياز با ضريب در دورۀ كارشناسي، 

درصد در سال، از زمان شروع دوره، 

 يابد.هش ميطور ساليانه كابه

هاي كارشناسي ارشد و )در دوره 

دكتري، ضريب اعتبار زماني لحاظ 

 شود.(نمي

درصد در سال، از  25امتياز با ضريب  (صفر تا) 330 – 30×  رتبه كارورزي پزشكيزمون پيشآپزشكي و داروسازي و هاي جامع علوم پاية پزشكي ، دندانآزمون

طور سال پس از احراز موفقيت، به

درصد  25يابد و ساليانه كاهش مي

 ماند. امتياز، به طور دائمي باقي مي

 100× كل(  ميانگين - 17) - آموختگي دورۀ كارشناسيميانگين كل دانش

 - - كارشناسي ارشدآموختگي دورۀ ميانگين كل دانش
يانگين كل( م - 5/17)

 ×75 

 ميانگين كل در طول تحصيل
يانگين كل( م - 17)× 

150 

يانگين كل( م -5/17)× 

100 

يانگين كل( م - 18)× 

60 

امتياز در دورۀ كارشناسي، در ضريب 

هاي گذرانده تقسيم بر كل تعداد سال»

 شود.ضرب مي« هاي مجازسال

 هاي پژوهشيفعاليت 

 مقاالت

شده براي انتشار در هاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 الملليتبر بينهاي با نماية معنشريه

 رهاي بسيار معتبدر نشريه

 (Scienceو  Natureاز قبيل )
 ضريب جايگاه نويسنده×  100هر مقاله: 

- 

 ضريب جايگاه نويسنده×  50هر مقاله:  Q1در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  40هر مقاله:  Q2در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  25هر مقاله:  Q3در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  Q4در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  30هر مقاله:  ژوهشيپ -هاي علمي شده براي انتشار در نشريهپذيرفته هاي منتشرشده/مقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  رويجيت -هاي علمي در نشريه شده براي انتشارهاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 جايگاه نويسنده ضريب×  10هر مقاله:  المللي(و بين هاي  معتبر علمي )داخليشده به صورت سخنراني در همايشهاي ارائهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  المللي(ي و بينهاي  معتبر علمي )داخلشده به صورت پوستر در همايشهاي ارائهمقاله

 هاهاي پژوهشي مصوب مؤسسههمكاري در اجراي طرح
 ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح×  50هر طرح: 

 براي دكتري( 150براي كارشناسي ارشد و  100براي كارشناسي ،  50)در مجموع، 

 هاكتاب

 نگارش كتاب كامل علمي

 ضريب جايگاه نويسنده×  100 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 ساير انتشارات

اثر برگزيدۀ كتاب سال 

 حوزهجمهوري اسالمي/ 
 ضريب جايگاه نويسنده×  100

 نويسنده ضريب جايگاه×  10 ي علميهاساير كتاب

 ضريب جايگاه نويسنده×  20 معتبر علمي  نگارش فصل كتاب

 ترجمة  كتاب كامل علمي
 ضريب جايگاه نويسنده×  25 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 ضريب جايگاه نويسنده×  5 ساير انتشارات

 دانشجويان نمونة كشوري
دكتري ا ي، تخصص  40ارشد: ، كارشناسي  30اي: كارشناسي و دكتري حرفه

 70و مجموعاً:  50تخصصي: 

برگزيدگان هنري/ 

 ادبي/ قرآني

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي( 100 مستعد برتر

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي( 150 سرآمد

-هاي علميفعاليت

 اجتماعي و فرهنگي 

 45سال( و مجموعاٌ ازاي هر نيم)به 15 جرايي يا فناورانه در دانشگاه )با تأييد بنياد( ا-هاي علميدستياري آموزشي ، فعاليت

 طرح شهيد احمدي روشن(محور پژوهشي/ فناورانه )هاي مسئلهعضويت در هسته
 100هاي مختلف و مجموع سال 100هر سال 

 )بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و  مدير طرح(

 20 مجموعاً و 5ازاي هر سال عضويت به ريطجوز از نهادهاي ذيمهاي علمي تخصصي داراي عضويت در هيئت مديرۀ انجمن

 20و  مجموعاً  5هر سال  هاي علمي دانشجوييدبيري انجمن

 10 مجموعاً و 5 يك هر هاي دانشجويي )با تأييد دانشگاه و بنياد(هاي فرهنگي و تشكلعضويت در كانون

  50و مجموعاً  10هر يك  شركت در اردوهاي جهادي )اعزامي از سوي بنياد(
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 و فرهنگی فناورانه ،، پژوهشی  آموزشیهاي . امتياز حاصل از فعاليت1 شمارة جدولادامة 

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 دانشجويان ضريب اعتبار زماني 

 كارشناسي دورۀ

 دانشجويان دورۀ

 ارشدكارشناسي 

 دانشجويان

 دكتري دورۀ

هاي مورد جشنواره

 تأييد بنياد ملي

 خوارزمي 

 جوان

 آموزيدانش

 سهم مشاركت×  70 رتبه اول

بيشينة درصد از   25با ضريب  امتياز

يك »و « زمان شروع دورۀ كارشناسي»

طور ، به«سال پس از احراز موفقيت

درصد  25يابد و ساليانه كاهش مي

 ماند.دائمي باقي ميامتياز، به طور 
 

 سهم مشاركت×  50 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  20 رتبه سوم

 دانشجويي و آزاد

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبه سوم

 الملليبين

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 مشاركت سهم×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم

 رازي

 محقق برگزيده

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

 هاي رقابتي()بخش فارابي

 جوان

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبه سوم

 بزرگسال

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 سهم مشاركت×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم

 سلمان فارسي

 )نيروهاي مسلح(

هاي علمي طرح اي ،هاي سامانهطرح

 و محققين و دانشي

 سهم مشاركت×  120 رتبة اول

 سهم مشاركت×  100 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبة سوم

 سهم مشاركت×  120 هاي فناورانه )طرح برتر(طرح

 شيخ بهايي

 آفريني()فن

 طراحان كسب و كار دانشجويي

 سهم مشاركت×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

 طراحان كسب و كار آزاد

 مشاركتسهم ×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

مسابقات مورد تأييد 

 بنياد ملي

المللي روبوكاپ مسابقات بين

 آزاد ايران

 آموزيدانش

 سهم مشاركت×  35 رتبة اول

 سهم مشاركت×  25 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  15 رتبة سوم

 دانشجويي

 سهم مشاركت×  60 رتبة اول

 سهم مشاركت×  50 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  40 رتبة سوم

 مسابقة ملي فناوري نانو

 )دانشجويي(

 60 رتبة اول تا سوم

 20 هاي چهارم تا دهمرتبه

 آموزي علوم و فناوري نانواالمپياد دانش

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

 هاي تخصصمجموعه رقابت

 وردآفن

 كامپيوتر

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

  16 رتبة سوم

 برق

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

 16 رتبة سوم

 مسابقة رياضي دانشجويي كشور

 100 اول

  50 دوم

 25 سوم

 شده در بنياد مليهاي برگزيدهاختراع

 سهم مشاركت×  100 1اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  60 2اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  30 3اختراع سطح 

 - 100 سازان()به تشخيص معاونت آينده ، پژوهشي ، فناورانه و فرهنگي آموزشيهاي ساير فعاليت

 



 

 13 از 10 صفحه
 

 کارشناسی دورةدانشجويان  پشتيبانی از .2شمارة  جدول

 

 مشموليت زمان تسهيالت /اعتبار سقف تسهيالت /اعتبار عنوان رديف

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,5 من ی آم زشیت ات هزينةکیك 1

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,5 من ی کارآفرينیت ات هزينةکیك 2

 1400پايات شهري رماه تا  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,5 ارتباطات لمیی هزينةکیك 3

 ريال 000,000,10 نامههزينة اررای پاياتکیك 4
از بيشينة زمات تص يب طرح پيشنهادی و اول 

 1400تا پايات شهري رماه  1399مهرماه 

5 
من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثيقة 

 وظيفه برای شرک  در منام  لمیینظام

 های س م و چهارم()ويژة دانشن يات سال

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  -

6 
 هزينة شرک  در روي ادهای رقابتیکیك

 مح رم ئمه

نامة حیاي  از روي ادهای رقابتی بر اساس شي ه

 مح ر )طرح شهي  بابايی(م ئمه
 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه 

7 
مح ر پژوهشی/ هزينة ه تة م ئمهکیك

 فناورانه

 ريال برای دانشن يات منرد و 000,000,12ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,15
 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه 

 راتبة دانشن يی 8
 برای دانشن يات منرد و ريال 000,000,8ماهانه 

 برای دانشن يات متأهل ريال 000,000,10
 1400خردادماه تا پايات  1399از اول مهرماه 

 مطابق مقررات بنياد بيیة تكیيمی درمات 9
تا  1399ماه اول دی بيشينة زمات درخ اس  و از

 1400پايات آذرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهر  ريال 000,000,50 ه ية ازدواج 10

 وام وديعة ارارة م كن 11
 برای شهر تهرات و ريال 000,000,500

 برای ساير شهرها ريال 000,000,300

ماه تا پايات شهري ر 1399من ی از اول مهرماه بهره

 آم خت یو بازپرداخ  در زمات دانش 1400

 6ر ول شیارة  مطابق فرهن ی هایبرنامه 12

 
  



 

 13 از 11 صفحه
 

 ارشناسی ارشدک دورةدانشجويان پشتيبانی از  .3 شمارة جدول
 

 زمان مشموليت تسهيالتسقف اعتبار/  عنوان اعتبار/ تسهيالت رديف

 التبار دستياری 1

ازای شص  سال  فعالي ، ماهانه به

ريال برای دانشن يات منرد  000,000,10

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,13و

 )با 1400تا پايات خردادماه  1399از اول مهرماه 

 (1400، تا پايات شهري رماه 3مادة  3شراي  تبصرة 

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,6 من ی آم زشیت اتهزينة کیك 2

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,6 کارآفرينیمن یهزينة ت اتکیك 3

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,6 هزينة ارتباطات لمییکیك 4

 ريال 000,000,18 نامههزينة اررای پاياتکیك 5
از بيشينة زمات تص يب طرح پيشنهادی و اول 

 1400تا پايات شهري رماه  1399مهرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,15بار، در منی ع  دو هزينة شرک  در منام  لمیی داخمیکیك 6

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ي رو 600يك بار،  منام  لمیی خارریهزينة شرک  در کیك 7

8 
من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثيقة 

 وظيفه برای شرک  در منام  لمیینظام
 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  -

9 
هزينة استفاده از ت هيالت شبكة کیك

 آزمايش اهی
 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,20

10 
 هزينة شرک  در روي ادهای رقابتیکیك

 مح رم ئمه

نامة حیاي  از روي ادهای بر اساس شي ه

 مح ر )طرح شهي  بابايی(رقابتی م ئمه
 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه 

 فناورانهمح ر پژوهشی/ هزينة ه تة م ئمهکیك 11
 ريال برای دانشن يات منرد 000,500,13ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,17و 
 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه 

 راتبة دانشن يی 12
 ريال برای دانشن يات منرد 000,000,8ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,10 و
 1400پايات خردادماه تا  1399از اول مهرماه 

 مطابق مقررات بنياد بيیة تكیيمی درمات 13
تا  1399ماه از بيشينة زمات درخ اس  و اول دی

 1400پايات آذرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,50 ه ية ازدواج 14

 وديعة ارارة م كن 15
 ريال برای شهر تهرات و 000,000,500

 ريال برای ساير شهرها 000,000,300

ماه تا پايات شهري ر 1399من ی از اول مهرماه بهره

 آم خت یو بازپرداخ  در زمات دانش 1400

 6ر ول شیارة  مطابق های فرهن یبرنامه 16

 

  



 

 13 از 12 صفحه
 

 یدکتر دورةدانشجويان  پشتيبانی از .4شمارة  جدول
 

 زمان مشموليت سقف اعتبار/ تسهيالت عنوان اعتبار/ تسهيالت رديف

 التبار دستياری 1
ريال برای  000,000,13، ازای شص  سال  فعالي ماهانه به

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,16دانشن يات منرد و 

با ) 1400تا پايات خردادماه  1399از اول مهرماه 

 (1400، تا پايات شهري رماه 3مادة  3شراي  تبصرة 

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,7 آم زشیمن ی هزينة ت اتکیك 2

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,7 کارآفرينیمن یهزينة ت اتکیك 3

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,8 هزينة ارتباطات لمییکیك 4

 ريال 000,000,30 اررای رسالههزينة کیك 5
از بيشينة زمات تص يب طرح پيشنهادی و اول 

 1400تا پايات شهري رماه  1399مهرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,15بار، در منی ع  دو هزينة شرک  در منام  لمیی داخمیکیك 6

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ي رو 600يك بار،  هزينة شرک  در منام  لمیی خارریکیك 7

 هزينة الزام به فرص  مطالعاتی داخمیکیك 8
ل ريا 000,000,20ريال برای دانشن يات منرد و  000,000,15ماهانه 

 1399ماه رماه و تا پايات شهري  9به م ت  برای دانشن يات متأهل، ح اکثر
 1400پايات شهري رماه تا  1399از اول مهرماه 

 هزينة الزام به فرص  مطالعاتی خارریکیك 9

و  دانشن يات منردي رو به لالوة سيص  ميمي ت ريال برای  2500

ريال برای دانشن يات ميمي ت ي رو به لالوة چهارص   3500

 با هیراهی هی رمتأهل 

ة لالوبهي رو  500در ص رت هیراهی فرزن ات، به ازای هر فرزن ، 

 )لالوه بر مبالح ف ق( هفتاد ميمي ت ريال

تا پايات سفر، در ص رتی  1399از اول مهرماه 

که پويرش از مؤس ة مقص ، تا پيش از پايات 

درياف  ش ه و تاريخ الزام،  1400شهري رماه 

 باش . 1400پيش از پايات آذرماه 

10 
وظيفه من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثيقة نظام

 منام  لمیی يا دورة فرص  مطالعاتیبرای شرک  در 
- 

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه 

برای شرک  در منام  لمیی و تا پايات آذرماه 

 برای شرک  در دورة فرص  مطالعاتی 1400

 1400شهري رماه تا پايات  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,20 هزينة استفاده از ت هيالت شبكة آزمايش اهیکیك 11

12 
هزينة شرک  در روي ادهای رقابتی کیك

 مح رم ئمه

 مح رنامة حیاي  از روي ادهای رقابتی م ئمهبر اساس شي ه

 )طرح شهي  بابايی(
 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه 

 مح ر پژوهشی/ فناورانههزينة ه تة م ئمهکیك 13
 دانشن يات منرد وريال برای 000,000,17ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,20
 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه 

 راتبة دانشن يی 14
 ريال برای دانشن يات منرد و 000,000,8ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,10
 1400تا پايات خردادماه  1399از اول مهرماه 

 مطابق مقررات بنياد درماتبيیة تكیيمی  15
 تا 1399ماه از بيشينة زمات درخ اس  و اول دی

 1400پايات آذرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399از اول مهرماه  ريال 000,000,50 ه ية ازدواج 16

 وديعة ارارة م كن 17
 ريال برای شهر تهرات و 000,000,500

 ريال برای ساير شهرها 000,000,300

تا پايات  1399من ی از اول مهرماه بهره

و بازپرداخ  در زمات  1400شهري رماه 

 آم خت یدانش

 6ر ول شیارة  مطابق های فرهن یبرنامه 18



 

 13 از 13 صفحه
 

و تعداد برگزيدگان قابل حمايت در هر يك از  یياجرا -یعلم یهایهمکار قابل قبول برای هایفعاليت. 5جدول شمارة 

 هاآن

 قابل حمايت برگزيدگانتعداد  اجرايی -فعاليت علمی رديف

1 
اررای قراردادهای بين مؤس ه و نهادهای خارج از آت 

 ها و مراکز تحقيقاتی()صنع  ، سازمات

ازای هر و به نفر كي قرارداد، مبمح ريال 000,000,400 تا

 بيش از آت، يك نفر ريال 000,000,400

2 
حیايتی در های صن وق قراردادهای بين مؤس ه واررای 

 (های پژوهشیپژوهشی )گرن  های التبارقالب طرح

ازای هر و به نفر كي قرارداد، مبمح ريال 000,000,250 تا

 بيش از آت، يك نفر ريال 000,000,250

 کتاب، يك نفرلن ات برای هر  های لمیی و تخصصیت وين کتاب 3

 سال تحصيمیح اکثر يك نيت، برای هر کارگاه، يك نفر های آم زشیبرگزاری کارگاه 4

 ح اکثر يك نفر برای هر آزمايش اه، پژوهشی /آم زشی هایآزمايش اه)تأسيس( ان ازی راه 5

 سازاتنامه(، به پيشنهاد مؤس ه و تأيي  معاون  آين هساير م ارد مشابه )به غير از ام ر مرب ط به پايات 6
 

 های فرهنگی. برنامه6جدول شمارة 

 عنوان رديف

1 
 ه يتی – معرفتیهای برنامه

 ...( و اسالم و يراتا تی ت تاريخ ، لمت تاريخ و فم فه زن گی ، فم فة نخب ی ، اخالق اسالمی ، ان يشه مبانیهای ارگاهک)

2 

 آم زیمهارت و  افزايیدانشهای برنامه

 و هارشته معرفی ، ورزشی و هنری هایبرنامه ، بنيادمقررات  و هاسياس  با آشنايی ، تحقيق روش و پژوهش اخالق های)کارگاه

 و ...( لمیی هایگرايش

3 

 های ارتیاع نخب انینش  

سازات با نهادهای دولتی و های آين هسازات با نخب ات و سرآم ات ، نش  های آين هسازات با يك ي ر ، نش  های آين ه)نش  

 غيردولتی(

 اردوهای رهادی 4

5 
 سياحتی –اردوهای زيارتی 

 ت ن ر و ...(ردوی راهيابازدي  از مراکز صنعتی و ت لي ی ، بازدي  از مراکز تحقيقاتی ، بازدي  از اماکن فرهن ی و موهبی ، ا)

 بهزي تی و ت انبخشی ساکنات مراکز و ايثارگرات و شه ا هایخان اده با دي ار 6

 بنياد ممی م رد تأيي فرهن ی های ساير برنامه 7

 


