بسمه تعالی
شيوهنامة اعطاي جايزههاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر
در سال تحصيلي 1397-98
مقدمه

به استناد تبصرههاي  2و  3مادة  4آييننامة اعطاي جايزههاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان به دانشجويان صاحب استعداد برترر مصرو
هيئت امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ  1393/3/14شيوهنامة اجراي آييننامرة مرورور در سرا تحصريلي  1397-98مطراب مرواد زيرر
تدوين شده است.
مادة  .1تعريفها

در اين شيوهنامه عنوانهاي اختصاري زير جايگزين عبارتهاي رامل آنها ميشود:
الف« .بنياد ملي» به جاي «بنياد ملي نخبگان»؛
« .آييننامه» به جاي «آييننامة اعطاي جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگران بره دانشرجويان صراحب اسرتعداد برترر مصرو
هيئت امناي بنياد در تاريخ »1393/3/14؛
ج« .وزارت علوم» به جاي «وزارت علوم تحقيقات و فناوري»؛
د« .وزارت بهداشت» به جاي «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي»؛
ه« .مؤسسه» به جاي « هر يك از مرارز آموزش عرالي پووهشري و فنراوري رشرور رره مطراب ورواب وزارت علروم وزارت
بهداشت يا شوراي عالي انقال فرهنگي مشغو فعاليت هستند»؛
و« .معاونت برنامهريزي» به جاي «معاونت برنامهريزي و نظارت بنياد ملي»؛
ز« .بنياد استاني» به جاي «هر يك از بنيادهاي نخبگان استانهايرشور»؛
ح« .مقطع رارشناسي» به جاي «سا هاي او تا چهارم تحصيل در مقاطع تحصيلي رارشناسي پيوسرته رارشناسري ارشرد پيوسرته
درتري حرفهاي و درتري تخصصي پيوسته»؛
ط« .مقطع رارشناسي ارشد» به جاي «سا هاي او و دوم تحصيل در مقطع تحصيلي رارشناسي ارشد ناپيوسته سا هاي پرنج
تا هفت تحصيل در مقطع تحصيلي درتري حرفهاي سا هاي پنج و شش تحصيل در مقراطع تحصريلي رارشناسري ارشرد
پيوسته و درتري تخصصي پيوسته و سا هاي او و دوم تحصيل در مقطع تحصيلي درتري مستقي (ادامة تحصيل در مقطرع
تحصيلي درتري تخصصي مستقيماً پس از اتمام مقطع تحصيلي رارشناسي)»؛
ي« .مقطع درتري» به جاي «سا هاي او تا چهارم تحصيل در مقاطع تحصيلي درتري تخصصي ناپيوسته سا هاي هفرت ترا دهر
تحصيل در مقطع تحصيلي درتري تخصصي پيوسته و سا هاي سوم تا شش تحصيل در مقطع تحصيلي درتري مستقي »؛
ك« .دانشجو» به جاي «هر يك از دانشجويان برتر ره بر اساس اين شيوهنامه برگزيده ميشوند».
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مادة  .2نحوة انتخاب برگزيدگان

 .2-1دانشجويان براي بهرهمندي از جايزهها بايد مشغو به تحصيل در سنوات مورور در بندهاي «ح» تا «ي» مادة  1باشند.
 .2-2در سا او مقطع رارشناسي صرفاً افراد زير مشمو جايزههاي تحصيلي ميشوند:
الف .دارندگان مدا طال يا نقرة رشوري در المپيادهاي ملي دانشآموزي؛
ب .دارندگان رتبة  1تا  100رشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها در گروه رياوي و فني؛
ج .دارندگان رتبة  1تا  100رشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها در گروه علوم تجربي؛
د .دارندگان رتبة  1تا  80رشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها در گروه علوم انساني؛
ه .دارندگان رتبة  1تا  40رشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها در گروه هنر.
 .2-3انتخا دانشجويان مشغو به تحصيل در مقاطع رارشناسي ارشد و درتري و سا هاي دوم تا چهارم مقطع رارشناسي برر
اساس امتياز رسبشده از جدو شمارة  1پيوست صورت ميپويرد.
تبصره .برگزيدگان جايزة شرهيد احردي بنيراد ملري در سرا او تحصريل در مقطرع درترري بردون محاسربة امتيراز مشرمو
جايزههاي تحصيلي ميشوند.
 .2-4امتياز حاصل از ميانگين رل حين تحصيل يا دانشآموختگي پس از اعمرا وررايب همسرانسرازي رشرته-مؤسسرههراي
رشور ره از سوي بنياد ملي تعيين ميشود محاسبه ميگردد.
 .2-5مجموع امتياز متقاويان از فعاليتهاي آموزشي در جدو شمارة  1ر تر از صفر لحاظ نميشود.
 .2-6وريب حاصل از تعداد و ترتيب نويسندگان در محاسبة امتياز هر مقاله بر اسراس آيريننامرة ارتقراي مرتبرة علمري اع راي
هيئت علمي (مصو وزارت علوم) محاسبه مريشرود .همننرين در محاسربة امتيراز طررحهراي پووهشري تعرداد و ترتيرب
همكاران و مبلغ طرح در نظر گرفته ميشود.
 .2-7سقف امتياز برگزيدگي در رويدادهاي نخبگاني مورد تأييد بنياد ملري رره عنروان آنهرا در جردو شرمارة  1ذررر نشرده
است بر اساس مقررات مصو بنياد ملي تعيين و در امتيازهاي متقاويان لحاظ ميشود.
 .2-8رديف منظورشده در جدو شمارة  1براي «ساير فعاليتهاي علمي پووهشي و فناورانه» برراي مرواردي همنرون انتشرار مقالره
در نشريههاي بسيار معتبر (از قبيل  Natureو  Scienceپس از بررسي و تأييد در بنياد ملري) رسرب جروايز معتبرر برينالمللري و
موارد ديگري نظير آنها در نظرگرفته شده ره به دليل عموميت نداشتن در جدو لحاظ نشده است .امتيراز ايرن رديرف برراي
متقاوي به پيشنهاد بنياد استاني ذيرب و تأييد بنياد ملي لحاظ ميشود.
 .2-9بنياد ملي ميتواند براي تدقي امتيازهاي هر يرك از متقاوريان برر اسراس جردو شرمارة  1از ررارگروههراي تخصصري
متشكل از صاحبنظران دانشگاهي استفاده رند.
 .2-10چنانچه در هر مرحله از بررسيها مشخص شود متقاوي اطالعاتي خالف واقع را به بنياد ارائره رررده اسرت عرالوه برر
جايزههاي تحصيلي از ساير تسهيالت و حمايتهاي بنياد محروم و عدم صداقت وي به مراجع ذيرب اعالم ميشود
و ح پيگيري موووع به صورت حقوقي نيز براي بنياد ملي محفوظ خواهد بود .تصمي گيري نهايي در اين خصوص
بر عهدة معاونت برنامهريزي است.
مادة  .3جايزههاي تحصيلي
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 .3-1جايزههاي دانشجويان مقطع رارشناسي بر اساس جدو شمارة  2دانشجويان مقطع رارشناسري ارشرد برر اسراس جردو
شمارة  3و دانشجويان مقطع درتري بر اساس جدو شمارة  4پيوست به مشموالن اعطا ميشود.
 .3-2اعتبار «توانمندي آموزشي» براي شررت دانشجو در دورهها ورارگاههاي آموزشي و با هردف ارتقراي توانراييهراي وي
در موووعهاي تخصصي مرتب با تحصيل اعطا ميشود .اعطاي اين اعتبار منوط به ارائة گواهي شررت دررارگراههرا و
دورههاي آموزشي مربوط است و بر اساس ميزان هزينهررد مبتني بر مدارك مثبتة مالي پرداخت ميشود.
 .3-3اعتبار «توانمنديرارآفريني» براي شررت دانشجو در دورههاي آموزشي راهاندازيرسب ورار تجاريسازي حقرو
مالكيت فكري و مشابه آن و با هدف ارتقاي تواناييهاي وي در زمينة نوآوري ورارآفريني اعطرا مريشرود .اعطراي ايرن
اعتبار منوط به ارائة گواهي شررت دررارگاهها يا دورههاي آموزشي مربوط است و بر اساس ميزان هزينهررد مبتنري برر
مدارك مثبتة مالي پرداخت ميشود.
 .3-4اعتبار «ارتباطات علمي» شامل رمكهزينة «اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي» «ع ويت در انجمرنهراي علمري
داخلي و خارجي» «ع ويت در پايگاههاي اطالعاتي تخصصي و دسترسي به آنها» و «خريدرتا هاي علمري» اسرت و
بر اساس ميزان هزينهررد مبتني بر مدارك مثبتة مالي پرداخت ميشود.
تبصرة  .1دانشجويان مقطع رارشناسي ميتوانند از اعتبار ارتباطات علمي براي ح ور در مجامع علمي نيز استفاده رنند.
 .3-5اعطاي اعتبار «اجراي پاياننامه /رساله» منوط به تصويب طرح پيشنهادي پاياننامره /رسرالة دانشرجو در مؤسسرة متبروع ترا
پيش از پايان شهريور ماه  1398است و بر اساس فهرست هزينههراي تأييدشرده از سروي اسرتاد راهنمرا ترا زمران دفراع از
پاياننامه /رساله به دانشجو پرداخت ميشود.
 .3-6اعتبار «آموزشياري» شاملرارمزد دستياري آموزشي دانشجو زير نظر يكي از اع راي هيئرتعلمري مؤسسرة متبروع و برر
اساس قرارداد آموزشياري مورد تأييد بنياد ملي در هر ني سا تحصيلي در قبا فعاليت آمروزشيراري بره ميرزان هشرت
ساعت در هفته به دانشجو پرداخت ميشود .فعاليتهاي آموزشياري شامل :برگزاري رالسهاي حرل تمررين رمرك
در تصحيح برگههاي دانشجويان رمك در سازماندهي مطالب درسي استاد براي ارائه در محي الكترونيكي همراهي
دانشجويان درس در بازديدهاي علمي فعاليتهاي ميداني امور رارگاهي و موارد مشابه است.
 .3-7اعتبار «پووهشياري» شامل رارمزد دستياري پووهشي دانشجو زير نظر يكي از اع اي هيئرتعلمري مؤسسرة متبروع و برر
اساس قرارداد پووهشياري مورد تأييد بنياد ملي در هر ني سا تحصيلي در قبا فعاليت پرووهشيراري بره ميرزان هشرت
ساعت در هفته به دانشجو پرداخت ميشود .فعاليتهراي پرووهشيراري شرامل :رمرك در اجرراي طررحهراي پووهشري
مصو مؤسسه رمك در راهاندازي آزمايشگاههاي آموزشي /پووهشي رمك در تدوين رتا هاي علمري و تخصصري
و رمك در فعاليتهاي پووهشي مؤسسه (از قبيل برگزاري رنفررانسهراي علمري رارگراههراي آموزشري و آمرادهسرازي
نشريات علمي مؤسسه) وساير موارد مشابه است.
تبصرة  .2فعاليتهاي مربوط به انجام پاياننامه /رساله جزء فعاليتهاي پووهشياري محسو نميشود.
 .3-8اعتبار «فنياري» شامل رارمزد دستياري فناوري دانشجو در شررت زايشي يكي از اع اي هيئتعلمي مؤسسه متبوع و برر
اساس قرارداد فنياري مورد تأييد بنياد ملي در هر ني سا تحصيلي در قبا فعاليت فنيراري بره ميرزان هشرت سراعت در
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هفته به دانشجو پرداخت ميشود .فعاليتهاي فرن يراري شرامل :رمرك در توليرد دانرش فنري رمرك در فعاليرتهراي
نوآورانه رمك در فرايند نيمهصنعتيسازي محصوالت و خدمات رمك در تجراريسرازي محصروالت و خردمات و
ساير موارد مشابه است.
تبصرة  .3در صورت ادامة فعاليت دانشجو در فصل تابستان و تأييد بنياد ملري اعتبرار پرووهشيراري /فرنيراري برراي سرهماهرة
تابستان نيز پرداخت ميشود.
 .3-9همة فعاليتهاي آموزشيار /پووهشيار /فنيار بايد با تأييد استاد راهنماي دانشجو باشد.
 .3-10اعتبار «شررت در مجامع علمي داخلي» به منظور شررت دانشجويان مقاطع رارشناسي ارشرد و درترري در همرايشهرا
(همراه با ارائة مقاله به صورت سخنراني يا پوستر) ورارگاههاي علمي درون رشور و با هدف تسهيل ارتباطات پووهشي
دانشجو اعطا ميشودره براي هر دانشجو حدارثر دو بار با تأييد استاد راهنما و بر اساس ميزان هزينهررد مبتني برر مردارك
مثبتة مالي مبني بر نامنويسي و ح ور در مجمع پرداخت ميشود.
« .3-11اعتبررار شررررت در مجررامع علمرري خررارجي» برره منظررور شررررت دانشررجويان مقرراطع رارشناسرري ارشررد و درتررري در
همايشهاي علمي خارج ازرشور (همراه با ارائة مقالره بره صرورت سرخنراني يرا پوسرتر) و برا هردف تسرهيل ارتباطرات
پووهشي دانشجو اعطا ميشود ره يكبار با تأييد استاد راهنما بر اساس ميزان هزينهرررد مبتنري برر مردارك مثبترة مرالي
مبني بر نامنويسي و ح ور در مجمع پرداخت ميشود.
 .3-12اعتبار «اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي» به منظور ايجاد ارتباط برا نهادهراي علمري و فناورانرة رشرور اسرترره پرس از
تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع پويرش از نهاد مقصد و تأييد بنياد اسرتاني ذيربر

حردارثر بره

مدت نُهماه به دانشجويان مقطع درتري پرداخت ميشود.
« .3-13اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي» به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فناورانة خرارج ازرشرور اسرت رره
پس از تصويب فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع پويرش از نهراد مقصرد و تأييرد بنيراد ملري برر اسراس نررخ رسرمي
مصو بانك مررزي جمهوري اسالمي ايران حدارثر به مدت ششماه به دانشجويان مقطع درتري اعطا ميشود.
 .3-14نهاد مقصد فرصت مطالعاتي خارجي بايد يكي از مؤسسههاي علمي با رتبة ر تر از  200در رتبهبنديهاي جهاني باشرد.
ومناً فرصتهايي ره موووع آنها مرتب با اولويتهاي عل و فناوري رشور باشد در اولويت قرار ميگيرند.
 .3-15اوافه مبلغ مربوط به دانشجويان متأهل مشمو اعتبرار اعرزام بره فرصرت مطالعراتي خرارجي بره دانشرجوياني پرداخرت
ميشود ره همسر دانشجو در سفر او را همراهيرند.
 .3-16دانشجو در طو مقطع درتري صرفاً يك بار ميتواند از اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي بهرهمند شود.
 .3-17دانشجويان براي خروج از رشور به منظور شررت در مجامع علمي بهرهمندي از فرصرت مطالعراتي و يرا شرررت در
رارگاهها و دورههاي علمي خارج ازرشور در صورت تأييد بنياد ملي ميتوانند از تسهيالت نظام وظيفره برراي خرروج
از رشور بدون سپردن وثيقه استفاده رنند.
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« .3-18اعتبررار اس رتفاده از تسررهيالت شرربكة آزمايشررگاهي» برره منظررور بهرررهمنرردي دانشررجو از امكانررات «شرربكةآزمايشررگاهي
فناوريهاي راهبردي» اعطا ميشود ره  60درصد از هزينة هر بار بهرهمندي دانشجو از امكانرات شربكه ترا سرقف مبلرغ
مورور در جدو هاي شمارة  3و  4به دانشجو پرداخت ميشود.
« .3-19اعتبار هستة مسئلهمحور پووهشي /فناورانه» به منظور تشكيل هستهاي بر اساس مقررات «طرح شهيد احمردي روشرن» اعطرا
ميشود.
« .3-20راتبة دانشجويي» شاملرمكهزينة معيشتي استره در هر ني سا تحصيلي در قبا ماهانه  20ساعت ررار دانشرجويي
در مؤسسة متبوع با تأييد معاونت دانشجويي مؤسسه به دانشجو پرداخت ميشود.
« .3-21بيمة تكميلي درمان» شامل بيمهاي استره براي جبران بخشي از هزينههاي درمرانيرره در تعهرد بيمرهگرر پايره نيسرت
مورد استفاده قرار ميگيرد 70 .درصد مبلغ ح بيمه را بنياد ملي تقبل ميرند و  30درصد باقيمانرده از جرايزة اعطرايي
به دانشجو رسر ميشود .شراي و مبلغ ح بيمه بر اساس قرارداد بنياد ملي با شرررت بيمرة طررف قررارداد بنيراد تعيرين
ميشود.
 .3-22د انشجو براي استفاده از بيمة تكميلي درمان بايد داراي يكي از انواع بيمههاي پاية درمان (از قبيل ترأمين اجتمراعي
خدمات درماني نيروهاي مسلح سالمت و  )...باشد.
« .3-23هدية ازدواج» با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده و در صورت ارائة اسرناد مثبتره مبنري برر ازدواج دانشرجو در
بازة زماني مورور در جدو هاي شمارة  2تا  4به دانشجو اعطا ميشود.
 .3-24تسهيالت «وديعة اجارة مسكن» به صورت وام قرر

الحسرنه از طرير صرندو هراي رفراه دانشرجويي وزارت علروم يرا

وزارت بهداشت و يا ساير نهادهاي مورد تأييد بنيراد ملري و صررف ًا بره دانشرجويان متأهرل برر اسراس مقرررات صرندو
وامدهنده و با ارائره مردارك مبنري برر اجرارة مسركن بره دانشرجو اعطرا مريشرود .بازپرداخرت ايرن تسرهيالت پرس از
دانشآموختگي دانشجو و بر اساس مقررات صندو وامدهنده صورت ميپويرد.
تبصرة  .4چنانچه دانشجو (رارشناسي يا رارشناسي ارشد) پس از دانشآموختگي بالفاصله وارد مقطع تحصيلي براالتر شرود
مدت استفادة وي از تسهيالت وديعة اجارة مسكن تا پايان مقطع تحصيلي جديد تمديد ميشود.
 .3-25دانشجو نميتواند به صورت ه زمان از بيش از يكي از اعتبارهاي «آموزشياري» «پووهشياري» «فنيراري» «هسرتة
مسئله محور پووهشي /فناورانه» «اعزام به فرصرت مطالعراتي داخلري» «اعرزام بره فرصرت مطالعراتي خرارجي» و «راتبرة
دانشجويي» بهرهمند شود.
مادة  .4فرايند اجرا

براي اجراي شيوهنامه گامهاي ذيل طي ميشود:
 .4-1رئيس بنياد ظرفيت اعطاي جايزههاي تحصيلي به دانشجويان در سا تحصيلي  1397-98را تعيين ميرند.
 .4-2معاونت برنامهريزي زمانبندي فراخوان ثبتنام بررسي و اعالم نتايج را اعالم ميرند.
5

 .4-3هر يك از بنيادهاي استاني موارد الزم از قبيل زمانبندي ثبتنام و مقررات اعطاي جايزهها را به مؤسسرههراي اسرتان متبروع
اعالم و درخواست ميرنند موارد مورور از طر مقت ي به شاغالن به تحصيل در مؤسسه اطالعرساني شود.
 .4-4متقاويان پروندة خود را در سامانة اطالعاتي بنياد ملي تكميل و درخواسرت خرود را برراي بهررهمنردي از جرايزههراي سرا
تحصيلي  1397-98در سامانه ثبت مينمايند.
 .4-5بنيادهاي استاني با همكاري مؤسسههاي هر استان پروندة متقاويان را بررسي ميرنند.
 .4-6معاونت برنامهريزي با بررسي فرايند اجراشده فهرست نهايي برگزيدگان را تعيين ميرند.
تبصره .هرگونه تغيير در فهرست نهايي برگزيدگان صرفاً با تأييد شوراي معاونان بنياد ملي امكانپوير است.
 .4-7با انتخا برگزيدگان نهايي بنيادهاي استاني بره طرور مسرتقي يرا از طرير مؤسسرة متبروع دانشرجو و برر اسراس مفراد ايرن
شيوهنامه جايزهها را به دانشجويان اعطا ميرنند.
 .4-8بنيادهاي استاني وظيفة نظارت بر حُسن اجراي آييننامه و شيوهنامه در مؤسسههراي اسرتان متبروع و ارزيرابي نترايج آن را برر
عهده دارند و الزم است پس از پايان سا تحصيلي گزارشي از اجراي آييننامه و شيوهنامه در مؤسسههاي استان خرود بره
بنياد ملي ارسا رنند.
 .4-9معاونت برنامهريزي وظيفة نظارت بر حُسن اجراي آييننامه و اين شيوهنامه در بنيادهراي اسرتاني و جمرعبنردي نترايج آن در
سطح رشور را بر عهده دارد و الزم است پس از دريافت گزارشهاي بنيادهراي اسرتاني گزارشري از اجرراي آيريننامره بره
رئيس بنياد ارائه رند.
مادة  .5تفسير مفاد

شرح موارد مسكوت و تفسير مفاد اين شيوهنامه بر عهدة معاونت برنامهريزي است.
مادة  .6تصويب و اجرا

اين شيوهنامه مشتمل بر يك مقدمه شش ماده شش تبصره و چهار جدو پيوست در تراريخ  1397/2/24بره تصرويب رئريس
بنياد ملي نخبگان رسيد و براي سا تحصيلي  1397-98اجرا ميشود.
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جدول شمارة  .2جايزههاي دانشجويان مقطع كارشناسي
رديف

عنوان جايزه

سقف جايزه

زمان مشموليت

1

اعتبار توانمندي آموزشي

 4,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

2

اعتبار توانمندي رارآفريني

 4,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

3

اعتبار ارتباطات علمي

 4,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

4

اعتبار اجراي پاياننامة رارشناسي

 6,000,000ريا

5

اعتبار هستة مسئلهمحور پووهشي /فناورانه

ماهانه  4,000,000ريا

6

راتبة دانشجويي

از زمان تصويب طرح پيشنهادي تا زمان دفاع از
پاياننامه (با رعايت بند  5-3مادة )3

ماهانه  2,500,000ريا براي دانشجويان مجرد و
 3,500,000ريا براي دانشجويان متأهل

بر اساس مقررات طرح شهيد احمدي روشن
از او مهرماه  1397تا پايان خردادماه سا 1398

7

بيمة تكميلي درمان

مطاب مقررات بنياد

از او ديماه  1397تا پايان آذرماه سا 1398

8

هدية ازدواج

 30,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

9

وام وديعة اجارة مسكن

 250,000,000ريا براي شهر تهران و

بهرهمندي از او مهرماه  1397تا پايان خردادماه

 150,000,000ريا براي ساير شهرها

سا  1398و بازپرداخت در زمان دانشآموختگي

10

برنامههاي فرهنگي

مطاب مقررات معاونت فرهنگي نخبگان
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جدول شمارة  .3جايزههاي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
رديف

عنوان جايزه

سقف جايزه

زمان مشموليت

1

اعتبار آموزشياري /پووهشياري /فنياري

ماهانه  5,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان خردادماه سا 1398

2

اعتبار توانمندي آموزشي

 5,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

3

اعتبار توانمنديرارآفريني

 5,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

4

اعتبار ارتباطات علمي

 5,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

5

اعتبار اجراي پاياننامه

 13,000,000ريا

6

اعتبار شررت در مجامع علمي داخلي

 3,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

7

اعتبار شررت در مجامع علمي خارجي

 20,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

-

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

9

اعتبار استفاده از تسهيالت شبكة آزمايشگاهي

 15,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

10

اعتبار هستة مسئلهمحور پووهشي /فناورانه

ماهانه  6,000,000ريا

بر اساس مقررات طرح شهيد احمدي روشن

11

راتبة دانشجويي

8

مجوز خروج از رشور بدون سپردن وثيقة
نظاموظيفه براي شررت در مجامع علمي

ماهانه  2,500,000ريا براي دانشجويان مجرد و
 3,500,000ريا براي دانشجويان متأهل

از زمان تصويب طرح پيشنهادي تا زمان دفاع از
پاياننامه (با رعايت بند  5-3مادة )3

از او مهرماه  1397تا پايان خردادماه سا 1398

12

بيمة تكميلي درمان

مطاب مقررات بنياد

از او ديماه  1397تا پايان آذرماه سا 1398

13

هدية ازدواج

 30,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

14

وديعة اجارة مسكن

 250,000,000ريا براي شهر تهران و

بهرهمندي از او مهرماه  1397تا پايان خردادماه

 150,000,000ريا براي ساير شهرها

سا  1398و بازپرداخت در زمان دانشآموختگي

15

برنامههاي فرهنگي

مطاب مقررات معاونت فرهنگي نخبگان
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جدول شمارة  .4جايزههاي دانشجويان مقطع دكتري
رديف

عنوان جايزه

سقف جايزه

زمان مشموليت

1

اعتبار آموزشياري /پووهشياري /فنياري

ماهانه  9,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان خردادماه سا 1398

2

اعتبار توانمندي آموزشي

 6,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

3

اعتبار توانمنديرارآفريني

 6,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

4

اعتبار ارتباطات علمي

 7,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

5

اعتبار اجراي رساله

 20,000,000ريا

6

اعتبار شررت در مجامع علمي داخلي

 3,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

7

اعتبار شررت در مجامع علمي خارجي

 20,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

ماهانه حدارثر  12,000,000ريا براي

از او مهرماه  1397تا پايان سفر (حدارثر به مدت

8

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي

دانشجويان مجرد و حدارثر

 9ماه) در صورتي ره تاريخ اعزام پيش از پايان

 16,000,000ريا براي دانشجويان متأهل

شهريورماه  1398باشد.

9

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي

از زمان تصويب طرح پيشنهادي تا زمان دفاع از
پاياننامه (با رعايت بند  5-3مادة )3

ماهانه معاد ريالي حدارثر  850يورو براي
دانشجويان مجرد و حدارثر  1200يورو براي
دانشجويان متأهل
(با رعايت بند )16-3
مجوز خروج از رشور بدون سپردن وثيقة
10

از او مهرماه  1397تا پايان سفر (حدارثر به مدت
 6ماه) در صورتي ره تاريخ اعزام پيش از پايان
آذرماه  1398باشد.
از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

نظاموظيفه براي شررت در مجامع علمي يا

براي شررت در مجامع علمي و تا پايان آذرماه سا

-

 1398براي شررت در دورة فرصت مطالعاتي

دورة فرصت مطالعاتي
11

اعتبار استفاده از تسهيالت شبكة آزمايشگاهي

 15,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

12

اعتبار هستة مسئلهمحور پووهشي /فناورانه

ماهانه  10,000,000ريا

بر اساس مقررات طرح شهيد احمدي روشن

13

راتبة دانشجويي

ماهانه  2,500,000ريا براي دانشجويان مجرد و
 3,500,000ريا براي دانشجويان متأهل

از او مهرماه  1397تا پايان خردادماه سا 1398

14

بيمة تكميلي درمان

مطاب مقررات بنياد

از او ديماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

15

هدية ازدواج

 30,000,000ريا

از او مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سا 1398

16

وديعة اجارة مسكن

 250,000,000ريا براي شهر تهران و

بهرهمندي از او مهرماه  1397تا پايان خردادماه

 150,000,000ريا براي ساير شهرها

سا  1398و بازپرداخت در زمان دانشآموختگي

17

برنامههاي فرهنگي

مطاب مقررات معاونت فرهنگي نخبگان
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