
 مقدمه
  

کشـور در امـور نخبگـان و بـه منظـور هـدایت هدفمنـد         از سند راهبـردي  24ـ2ـ2و  43ـ1ـ2،  32ـ1ـ2،  11ـ1ـ1هاي ملّی  در اجراي اقدام
بـه   تحصـیلی  هـاي  هاعطـاي جـایز   ۀنامـ  آیـین «هـا و مراکـز فنّـاوري کشـور،     ها، پژوهشگاهدانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه

نامـه شـامل    ایـن آیـین   .اسـت  به تصویب هیئت امناي بنیاد ملّی نخبگان رسـیده 14/3/1393در تاریخ » دانشجویان صاحب استعداد برتر
منـدي   اعتبـار تـوان  «، » یـاري  اعتبـار فـن  «، » یـاري  اعتبار پژوهش«، » یاري اعتبار آموزش«، » راتبۀ دانشجویی«تسهیالت متعددي از قبیل 

، » پـژوهش «، » آمـوزش «اسـت کـه در قالـب چهـار جـایزة      ... و » مندي کـارآفرینی  اعتبار توان«، » بار ارتباطات علمیاعت«، » آموزشی
  .شود اعطا می» فرهنگ«و » فنّاوري«

آغـاز و فراینـد اجـراي     1393ـ94هاي کشور از ابتداي سال تحصیلی  اعطاي این تسهیالت به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه
 .ها سپرده شده است دانشگاه آن  به

  

                                                             
هاي مسؤول با تأکیـد بـر رصـد فعالیـت      زنگري و بازتعریف ضوابط و مقررات مربوط به فرایندهاي شناسایی ، جذب و پشتیبانی از اجتماع نخبگانی در دستگاهبا: 1- 1- 1اقدام   1.

  نخبگانی
هـاي دولتـی ،    هاي مقطعی و پژوهانـه از سـوي سـازمان    هاي مستقیم و غیرمستقیم مادي به اجتماع نخبگانی در قالب بورس ، جایزه ساماندهی و گسترش پشتیبانی: 3- 1- 2اقدام .  2

  اي و اثرگذاري آنان منطبق با پایش پیشرفت مرحله) وقف و خیریه(بخش خصوصی و نهادهاي عمومی 
تـأمین منـابع علمـی و    : ماننـد (هـاي فـردي وگروهـی بـه منظـور تسـهیل حرکـت در مسـیر نخبگـی           براي ارائه خدمات مورد نیاز براي انجام فعالیتریزي  برنامه: 4- 1- 2: اقدام.  3

  )اطالعاتی، فراهم کردن امکانات مورد نیاز پژوهشی و آموزشی مربوط به تولید، ثبت، انتشار و ارائه محصوالت
  هاي نخبه ها به گروه اي از آنها با هدف تبدیل این هسته رصد دائمی و پشتیبانی هدفمند و مرحله هاي فعال دانشجویی ،  هستهساماندهی و توسعۀ : 2- 2- 2اقدام   4.



  تاریخچه. 1
ـتعدادهاي برتـر    «هـاي   دو دستور عمل بـا عنـوان   1386در سال  جـوایز علمـی بـه دانشـجویان دورة     اعطـاي  : حمایـت از نخبگـان و اس

ـیالت  دانشجویان به علمی اعطاي جوایز: حمایت از نخبگان و استعدادهاي برتر«و » کارشناسی ـیون بـه تصـویب   » تکمیلـی  تحص  کمیس
 هزینـۀ  مـک ک«، » مقـرري ماهانـۀ دانشـجویی   «تسهیالت اعطا شده در ایـن مقـررات، شـامل    . رسید نخبگان بنیاد ملّی امناي هیئت دائمی

 بـراي  کشـور  از خـروج  مجـوز «و » هزینـۀ سـفر عمـره    کمـک «، » دکتري دانشجویان فرصت مطالعاتی هزینۀ کمک«، » علمی مسافرت
  .بود» ودیعه سپردن بدون علمی مسافرت
 :ها نیز پدیدار شد؛ از آن جمله هاي اعطاي این تسهیالت، درکنار مزایاي حاصل برخی آسیب طی سال

 ایجاد حق براي مخاطبان بدون لحاظ تکلیف و متوقع شدن مخاطبان •
 ریزي شده اعطاي تسهیالت بدون هدف برنامه •
 فقدان پوشش مناسب به دلیل خطا در شناسایی اجتماع نخبگانی •

 

بـا   »نامـۀ اعطـاي جـوایز تحصـیلی بنیـاد ملّـی نخبگـان        آیین«، این ضوابط بازنگري و هاي مذکور براي رفع اشکال 1388در سال 
 :تسهیالت زیر به تصویب رسید

ó هزینۀ ماهانۀ تحصیلی کمک 
ó هاي علمی هزینۀ مسافرت کمک 
ó نامه پژوهانه براي انجام پایان 
ó هزینۀ فرصت مطالعاتی کمک 
ó عمرة مفردههزینۀ سفر  کمک 

 1393با تجربۀ مجموعاً هفت سال اعطاي تسهیالت به دانشجویان و نیز تصویب سند راهبردي کشور در امـور نخبگـان، در سـال    
شناسی و بازنگري قرار گرفت و با الهـام از رویکردهـاي سـند     هاي بنیاد براي این گروه از اجتماعات نخبگانی مورد آسیب برنامه

داشـت   نگـه «در مقابـل  » اي رشـد باغچـه  «رویکـرد  ، » نگري یکسان«استعدادها در مقابل رویکرد » تنوع«به راهبردي از قبیل توجه 
هـاي   فعالیـت «و درنظرگـرفتن تـداوم   » آفـرین  مزیتـی توقـع  «نـه  » نعمتی تعهدآور«، دانستن استعداد درخشان به عنوان » اي گلخانه

بـه  » هـاي تحصـیلی بـه دانشـجویان صـاحب اسـتعداد برتـر        اي جـایزه نامـۀ اعطـ   آیین«، »اصالت نخبگی«به عنوان شرط » نخبگانی
 .امناي بنیاد ملّی نخبگان رسید تصویب هیئت

  

  هدف. 2
 :نامۀ جدید عبارت است از هدف از تصویب و اجراي آیین 

  ها تر اجتماع دانشجوییِ برتر در دانشگاه شناسایی دقیق .١- ٢
  هاي علمی خودتخصصی فعالیتهاي هدایت دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینه .٢- ٢
 هاي آموزش عالی کشورپشتیبانی از فعالیت نخبگانی دانشجویی در سطح مؤسسه .٣- ٢
 رفع موانع پیشرفت اجتماعات نخبگانی دانشجویی .٤- ٢



  طراحی روند رشد تدریجی و پیوسته دانشجویان صاحب استعداد برتر در مسیر نخبگی .٥- ٢
 
 
 )3(رویکردهاي اصلی در شناسایی مستعدان . 3

  
 

  »نگري یکسان«استعدادها در مقابل رویکرد » تنوع«رویکرد  .1- 3
نامه نیز سعی شده هـم در شناسـایی مسـتعدان و هـم در ارائـه تسـهیالت بـه         ها متنوع است، در این آیین از آنجا که استعداد انسان

 .آنان، به این تنوع توجه شود
  

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

نخبگانی مطلوب، تربیت و توانمندکردن اجتماعات نخبگانی باید در محیط واقعی و طبیعیِ جامعه و نـه در محیطـی جـدا     در نظام
شـوند بلکـه بـا     نامه دانشجویان مشمول از محـیط دانشـگاه جـدا نمـی     رو در اجراي این آیین از این. و منفک از آن صورت پذیرد

 .گیرند ان، در مسیر توانمندسازي قرار میفعالیت در دانشگاه و در کنار سایر دانشجوی
  

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

ـرف برخـورداري از توانمنـدي       هـا و ایجـاد توقـع در آنـان      بر اساس اصول اساسی حاکم بر سند راهبردي، توجه ویژه بـه افـراد بـه ص
 . شود حصیلی نیز در قبال ارائه خدماتی از سوي مشموالن، به آنان اعطا میبر اساس این رویکرد، جوایز ت. مردود است

  
  

 »اصالت نخبگی«شرط » هاي نخبگانی فعالیت«تداوم  .4- 3

هاي متناسـب بـا شـأن آنـان      نخبگی یک ویژگی دائمی براي افراد نیست، بلکه داراي سطوحی پویا بوده و مشروط به استمرار فعالیت
ساله به مشموالن اعطـا و فراینـد انتخـاب مشـموالن بـه صـورت سـاالنه تکـرار          تحصیلی به صورت یکبا این رویکرد، جوایز . است
 .شود می

  
 

 )4(هاي تحصیلی  معرفی جایزه. 4
  

به هـر یـک از دانشـجویان    » جایزة فرهنگ«و » جایزة فنّاوري«، » جایزة پژوهش«، » جایزة آموزش«هاي تحصیلی در چهار دستۀ  جایزه
  .شود برتر اعطا میصاحب استعداد 

  

  جایزة آموزش. الف
  با هدف تسهیل مسیر آموزشی و توانمندسازي دانشجویان در زمینۀ آموزش 

  جایزة پژوهش . ب
 با هدف تسهیل مسیر پژوهشی و توانمندسازي دانشجویان در زمینۀ پژوهش 

 جایزة فنّاوري . ج

  دانشجویان براي ورود به عرصۀ کارآفرینیبا هدف تسهیل مسیر فنّاورانه و نوآورانه و توانمندسازي 



  جایزة فرهنگ . د
 بخشی ملّی و رفع بخشی از نیازهاي مادي و اجتماعی دانشجویان با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمی ـ ایرانی ، هویت

  
  ها در مقاطع تحصیلی  انواع جایزه. 5

  

  کارشناسی هاي دانشجویان دورة جایزه
  

 توضیحات اعتبارسقف  تسهیالت ردیف نوع جایزه

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 مندي آموزشی اعتبار توان 1ـ1 آموزش

 پژوهش

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 اعتبار ارتباطات علمی 1ـ2

 نامۀ کارشناسی اعتبار اجراي پایان 2ـ2
  )هاي فنی و علوم پایه گروه(ریال  7.000.000

 )ها سایرگروه(ریال  4.000.000
 سال مشمولیتدر 

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 مندي کارآفرینی اعتبار توان 1ـ3 فنّاوري

  فرهنگ

 

 راتبۀ دانشجویی 1ـ4
  )مجرد(ریال 1.500.000

 )متأهل(ریال  2.500.000

به طور ماهانه، به ازاي 
ساعت کار ماهانه  20
 )به مدت نه ماه(

 مطابق مقررات بنیاد بیمۀ تکمیلی 2ـ4
داراي بیمۀ پایه  فرد باید

 .باشد

 در سال مشمولیت ریال 20.000.000 هدیۀ ازدواج 3ـ4

 ودیعۀ اجارة مسکن 4ـ4
  )تهران(ریال  250.000.000

 )سایر شهرها(ریال  150.000.000

مندي در سال  بهره
حساب   مشمولیت و تصفیه

 آموختگی در زمان دانش

 گري گردشها و سفرهاي زیارتی و  اعتبار برنامه 5ـ4
  )داخلی(ریال  3.000.000

 )خارجی(ریال  10.000.000
 در سال مشمولیت

  



  هاي دانشجویان دورةکارشناسی ارشد جایزه
  

 توضیحات سقف اعتبار تسهیالت ردیف نوع جایزه

 آموزش
 )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه  ریال 5.000.000 یاري اعتبار آموزش 1ـ1

 در سال مشمولیت ریال 5.000.000 آموزشیمندي  اعتبار توان 2ـ1

 پژوهش

 )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه  ریال 5.000.000 یاري اعتبار پژوهش 1ـ2
 در سال مشمولیت ریال 5.000.000 اعتبار ارتباطات علمی 2ـ2

 نامه اعتبار اجراي پایان 3ـ2
هاي فنی و  گروه(ریال  20.000.000

  )علوم پایه
 )ها سایرگروه(ریال  10.000.000

 در سال مشمولیت

 )در سال مشمولیت(دوبار  ریال 3.000.000 اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی 4ـ2

مجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی  5ـ2
 )در سال مشمولیت(بار  یک ریال 20.000.000 خارجی

 در سال مشمولیت ریال 70.000.000 اعتبار هستۀ پژوهشی 6ـ2

 فنّاوري

 )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه  ریال 5.000.000 یاري اعتبار فن 1ـ3
 در سال مشمولیت ریال 5.000.000 کارآفرینی مندي اعتبار توان 2ـ3
 در سال مشمولیت ریال 70.000.000 اعتبار هستۀ فنّاوري وکارآفرینی 3ـ3

 فرهنگ

  )مجرد(ریال  1.000.000 راتبۀ دانشجویی 1ـ4
 )متأهل(ریال  1.500.000

ساعت  10به طور ماهانه، به ازاي 
 )به مدت نُه ماه(کار ماهانه 

 .فرد باید داراي بیمۀ پایه باشد مطابق مقررات بنیاد بیمۀ تکمیلی 2ـ4
 در سال مشمولیت ریال 20.000.000 هدیۀ ازدواج 3ـ4

  )تهران(ریال  250.000.000 ودیعۀ اجارة مسکن 4ـ4
 )سایر شهرها(ریال  150.000.000

و  مندي در سال مشمولیت بهره
حساب در زمان  تصفیه

 آموختگی دانش

ها و سفرهاي زیارتی و  برنامه 5ـ4
 گري گردش

  )داخلی(ریال  3.000.000
 در سال مشمولیت )خارجی(ریال  10.000.000

  
  
  
  
  



  هاي دانشجویان دورة دکتري تخصصی جایزه
 

 توضیحات سقف اعتبار تسهیالت ردیف نوع جایزه

 آموزش
 )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه  ریال 9.000.000 یاري اعتبار آموزش 1ـ1
 در سال مشمولیت ریال 6.000.000 مندي آموزشی اعتبار توان 2ـ1

 پژوهش

 )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه  ریال 9.000.000 یاري اعتبار پژوهش 1ـ2
 در سال مشمولیت ریال 7.000.000 ارتباطات علمیاعتبار  2ـ2

 اعتبار اجراي رسالۀ دکتري 3ـ2
هاي  گروه(ریال  30.000.000

  )فنی و علوم پایه
 )ها سایرگروه(ریال  15.000.000

 در سال مشمولیت

 )در سال مشمولیت(دوبار  ریال 3.000.000 اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی 4ـ2

اعتبار شرکت در مجامع علمی مجوز و  5ـ2
 )در سال مشمولیت(بار  یک ریال 25.000.000 خارجی

  )مجرد(ریال  12.000.000 اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی 6ـ2
 )متأهل(ریال  16.000.000

در سال (به طور ماهانه 
 )مشمولیت

مجوز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی  7ـ2
 خارجی

  )مجرد(دالر  1000معادل ریالی 
 )متأهل(دالر  1400معادل ریالی 

در سال (به طور ماهانه 
 )مشمولیت

 در سال مشمولیت ریال 100.000.000 اعتبار هستۀ پژوهشی  8ـ 2

 فنّاوري

 )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه  ریال 9.000.000 یاري اعتبار فن 1ـ3
 در سال مشمولیت ریال 6.000.000 کارآفرینی مندي اعتبار توان 2ـ3
 در سال مشمولیت ریال 100.000.000 اعتبار هستۀ فنّاوري وکارآفرینی 3ـ3

 فرهنگ

  )مجرد(ریال  800.000 راتبۀ دانشجویی 1ـ4
 )متأهل(ریال  1.200.000

ساعت  6به طور ماهانه، در ازاي 
 )به مدت نُه ماه(کار ماهانه 

 .باید داراي بیمۀ پایه باشد فرد مطابق مقررات بنیاد بیمۀ تکمیلی 2ـ4
 در سال مشمولیت ریال 20.000.000 هدیۀ ازدواج 3ـ4

 ودیعۀ اجارة مسکن 4ـ4
  )تهران(ریال  250.000.000

سایر (ریال  150.000.000
 )شهرها

مندي در سال مشمولیت و  بهره
تصفیه حساب در زمان 

 آموختگی دانش

  )داخلی(ریال  3.000.000 گري ها و سفرهاي زیارتی وگردش برنامه 5ـ4
 در سال مشمولیت )خارجی(ریال  10.000.000

  
   



  ها  نکاتی دربارة جایزه. 6
  

هـاي وي در   هاي آموزشی و بـا هـدف ارتقـاي توانـایی     ها وکارگاه براي شرکت دانشجو در دوره» مندي آموزشی توان«اعتبار  .1- 6
  .شود هاي تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می موضوع

 

هزینـۀ عضـویت در    کمـک «، »هزینـۀ اشـتراك نشـریات علمـی داخلـی و خـارجی       کمـک «: شـامل » ارتباطـات علمـی  «اعتبار  .2- 6
  .است» هاي علمی تسهیالت خریدکتاب«و » هاي علمی داخلی و خارجی انجمن

 

کـه بـه    اسـت رسـالۀ دانشـجو در مؤسسـۀ متبـوع     / نامـه   ، منوط به تصویب طرح پیشنهادي پایـان »رساله/ نامه اجراي پایان«اعتبار  .3- 6
کارشناسی وکارشناسی ارشد در دو قسط و به دانشجویان دورة دکتري تخصصی در سه قسـط پرداخـت    هاي دانشجویان دوره

  .شود می
 

سـازي، حقـوق    وکـار، تجـاري   کسـب   انـدازي  هاي آموزشـی راه  ، براي شرکت دانشجو در دوره»کارآفرینی مندي توان«اعتبار  .4- 6
 .شود هاي وي در زمینۀ نوآوري وکارآفرینی اعطا می ف ارتقاي تواناییمالکیت فکري و مشابه آن و با هد

 

بـراي دانشـجویان دورة     سـاعت  20ماهانـه  (کـه در قبـال کـار دانشـجویی      هزینۀ معیشـتی اسـت   کمک شامل» راتبۀ دانشجویی« .5- 6
در )  تـري تخصصـی  بـراي دانشـجویان دورة دک    سـاعت   6براي دانشجویان دورة کارشناسی ارشـد و    ساعت 10کارشناسی ، 

، »یـاري  پژوهش«، »یاري آموزش«چنانچه دانشجو مشمول اعتبار . یابد به وي تعلق می) سال دو نیم(مؤسسۀ متبوع به مدت نُه ماه 
 .یابد باشد این راتبه به او تعلق نمی» خارجی/ فرصت مطالعاتی داخلی«یا » یاري فن«

. شود و منوط بـه ازدواج در سـال مشـمولیت دانشجوسـت     ه اعطا میبا هدف ترغیب سنت حسنۀ تشکیل خانواد» هدیۀ ازدواج« .6- 6
 .یابد چنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جایزة تحصیلی باشند، به هر یک جایزة ازدواج تعلق می

 

هـاي رفـاه دانشـجویی وزارت علـوم و وزارت بهداشـت و       الحسنه از طریق صندوق به صورت وام قرض» ودیعۀ اجارة مسکن« .7- 6
چنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جـایزة تحصـیلی باشـند، صـرفاً بـه یکـی از       . شود ه دانشجویان متأهل اعطا میصرفاً ب

 .یابد آنان وام تعلق می
 

به صورت سرانه محاسبه و به صـورت متمرکـز از طریـق معاونـت فرهنگـی      » گري ها و سفرهاي زیارتی وگردش برنامه«اعتبار  .8- 6
 .شود بنیاد هزینه می

 

علمی مؤسسۀ متبـوع و بـر اسـاس     شامل کارمزد دستیاري آموزشی دانشجو زیرنظر یکی از اعضاي هیئت» یاري آموزش«ر اعتبا .9- 6
 .شود سال تحصیلی اعطا می یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم قرارداد آموزش

 

مؤسسۀ متبـوع و بـر اسـاس     علمی شامل کارمزد دستیاري پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضاي هیئت» یاري پژوهش«اعتبار  .10- 6
 .شود سال تحصیلی اعطا می یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم قرارداد پژوهش

 



هـاي علمـی    و کارگـاه ) همراه با ارائـۀ مقالـه  (ها  به منظور شرکت دانشجو در کنفرانس» شرکت در مجامع علمی داخلی«اعتبار  .11- 6
شودکه براي هر دانشجو دوبـار در سـال و بـا ارائـۀ گـواهی       می درون کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجو اعطا

 .نویسی در مجمع و نیز اسناد مثبتۀ مالی قابل پرداخت است نام
 

همـراه بـا   (هاي علمی خارج ازکشـور   به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس» مجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی« .12- 6
بار در سال و بـر اسـاس تأییـد اسـتاد راهنمـا، اسـناد مثبتـۀ         که یک ژوهشی دانشجوستو با هدف تسهیل ارتباطات پ) ارائۀ مقاله

هـا و   هـاي علمـی، بـه منظـور شـرکت در کارگـاه       مجوز مذکور عالوه بـر کنفـرانس  . نویسی در مجمع قابل پرداخت است نام
 .دگرد نامۀ مجمع و تأیید مؤسسۀ متبوع نیز صادر می هاي علمی خارج ازکشور با دعوت دوره

 

کـه پـس از تصـویب     کشـور اسـت   به منظور ایجاد ارتباط با نهادهاي علمی و فنّاورانـۀ » مطالعاتی داخلی  اعزام به فرصت«اعتبار  .13- 6
ـه    مـاه بـه دانشـجوي     استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسۀ متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداکثر بـه مـدت نُ

، »یــاري آمــوزش«منــدي از ایــن اعتبــار، دانشــجو مجــاز نیســت از اعتبــارات   ت بهــرهدر صــور. شــود مشــمول پرداخــت مــی
 .کند استفاده» یاري فن«و » یاري پژوهش«

 

به منظور ایجاد ارتباط با نهادهـاي علمـی و فنّاورانـۀ خـارج ازکشـور اسـت       » مجوز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی« .14- 6
ـه      که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤس مـاه بـه    سۀ متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طـور ماهانـه و حـداکثر بـه مـدت نُ

هـاي جهـانی و    بنـدي  در رتبـه  200هاي معتبر با رتبۀ کمتر از  اولویت نهاد مقصد با مؤسسه. شود دانشجوي مشمول پرداخت می
تادهاي راهبـردي توسـعۀ فنّـاوري    هاي سـ  بر اساس فهرست(دارکشور  هاي اولویت اولویت موضوع فرصت مطالعاتی، موضوع
منـدي دانشـجو از ایـن اعتبـار، دانشـجو مجـاز نیسـت از         در صـورت بهـره  . اسـت ) معاونت علمی و فنّاوري ریاست جمهوري

 .کند استفاده» یاري فن«و » یاري پژوهش«، »یاري آموزش«اعتبارات 
 

کـم یکـی از    مقررات مؤسسه به گروهی که دسـت  مطابق» گروه پژوهشی دانشجویی«به منظور تشکیل » هستۀ پژوهشی«اعتبار  .15- 6
 .یابد نامه باشد، تعلق می آیین  اعضاي گروه، دانشجوي مشمول این

علمـی مؤسسـۀ متبـوع و بـر      شامل کارمزد دستیاري فنّاوري دانشجو در شرکت زایشی یکی از اعضـاي هیئـت  » یاري فن«اعتبار  .16- 6
  .شود ال تحصیلی اعطا میس یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم اساس قرارداد فن

 

کـه یکـی    اسـت ) شرکت زایشی از مؤسسۀ متبوع(بنیان  به منظور ایجاد شرکتی نوپاي دانش» هستۀ فنّاوري و کارآفرینی«اعتبار  .17- 6
 .نامه باشد مدیرة آن دانشجوي مشمول آیین از اعضاي هیئت

 

هسـتۀ  «فقـط از یکـی و از بـین دو اعتبـار     » یـاري  فـن «و » یـاري  پـژوهش «، »یـاري  آموزش«دانشجو مجاز است از بین سه اعتبار  .18- 6
 .مند شود نیز فقط از یکی بهره» هستۀ فنّاوري و کارآفرینی«و » پژوهشی

 

نیـز در مـدت   ) بازنشسـتگی (، بیمۀ اشـتغال  »یاري فن«یا » یاري پژوهش«، »یاري آموزش«مندي دانشجو از اعتبار  در صورت بهره .19- 6
 .یابد ا به او تعلق میه مندي دانشجو از این جایزه بهره

 



است و مبالغ آن در هر سال تحصیلی به پیشـنهاد معـاون    1394ـ95براي سال تحصیلی  3ـ1و  2ـ1،  1ـ1هاي  اعتبار ریالی جدول .20- 6
 .شود ریزي و تصویب رئیس بنیاد اصالح می برنامه

  
  هاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر نامۀ اعطاي جایزه آیین. 7

  

بـا الهـام از رویکردهـاي سـند راهبـردي از قبیـل توجـه بـه         » هاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتـر  نامۀ اعطاي جایزه آیین«
، دانسـتن اسـتعداد   » اي داشـت گلخانـه   نگـه «در مقابـل  » اي رشـد باغچـه  «رویکرد ، » نگري یکسان«استعدادها در مقابل رویکرد » تنوع«

اصـالت  «بـه عنـوان شـرط    » هـاي نخبگـانی   فعالیـت «و درنظرگـرفتن تـداوم   » آفرین مزیتی توقع«نه » تعهدآورنعمتی «درخشان به عنوان 
  .امناي بنیاد ملّی نخبگان رسیده است به تصویب هیئت، »نخبگی

  
  نامه  هاي آیین ویژگی .7ـ1

  

  هاي نخبگانی دانشجویان گرانه از طریق رصد رفتار و فعالیت کنش شناسایی •
هـاي   از طریـق رصـد رفتـار و فعالیـت    ) و نـه واکنشـی  (گرانـه   نامه شناسایی دانشجویان مستعد به صورت کنش آیینبر اساس این 

 ).رویکرد فعال در مقابل رویکرد منفعالنه و خوداظهارانه(شود  نخبگانی آنان در دانشگاه، به شکل پویا انجام می
  

  هاي نخبگانی دانشجویان در دانشگاه توجه به مجموعۀ فعالیت •
) و نه صرفاً بر اساس کسـب رتبـه در یـک آزمـون یـا رویـداد      (هاي نخبگانی خود  نامه دانشجویان بر اساس مجموعۀ فعالیت در این آیین

 .گیرند شناسایی شده و مورد حمایت قرار می
  

 

هـاي   منـدي  توجه به تنوع استعدادها و لزوم هدایت هر دانشجوي مسـتعد در مسـیر شـکوفایی اسـتعدادها و تـوان      •
  مختص خودش

هاي تحصیلی به استعدادهاي متفاوت آموزشی ، پژوهشی یا فنّاورانـۀ هـر دانشـجو توجـه و تسـهیالت       در شناسایی و اعطاي جایزه
 .شود مندسازي در مسیر شکوفایی استعدادهاي شناسایی شده به وي اعطا می براي توان

  
  

  )استاد محوري/ دانشگاه محوري(توجه به رویکرد نهادمحوري  •
نامه با محوریت دانشـگاه و اسـتادان    ها سپرده شده است به طوري که شناسایی مشموالن این آیین نامه به دانشگاه اي این آییناجر

 .شود االمکان از طریق استاد به دانشجو اعطا می شود و جوایز نیز توسط دانشگاه و حتی دانشجو انجام می
  

  نامه اجراي آییناستفاده از توان بنیادهاي استانی در نظارت بر  •
هـا را بـر عهـده دارنـد و تمـامی ارتباطـات        نامـه توسـط دانشـگاه    بنیادهاي نخبگان استانی، وظیفۀ نظارت بر اجراي صـحیح آیـین  

 .پذیرد دانشگاه با بنیاد ملّی نخبگان در این زمینه، از محور بنیاد استانی صورت می
  

  حمایتیاستفاده از رویکرد توانمندسازي به جاي رویکرد صرفاً  •
نامـه اسـت    هاي مختص خود، از رویکردهـاي ایـن آیـین    مندي هدایت هر دانشجوي مستعد در مسیر شکوفایی استعدادها و توان

 . مندسازي افراد طراحی شده است نامه نیز عموماً با رویکرد توان لذا تسهیالت این آیین



  

  ایجاد تعهد از طریق ترویج فرهنگ کار و تالش به جاي ایجاد توقع •
شود و با این شیوه سعی شـده اسـت    دهد به وي اعطا می نامه جوایز در قبال خدماتی که دانشجو در دانشگاه انجام می در این آیین

از ایجاد توقع حمایـت در مسـتعدان بـه صـرف برخـورداري از اسـتعداد جلـوگیري شـود و بـه جـاي آن، تعهـد بیشـتر بـه دلیـل               
 .ایجاد شود) فت حقوقالبته در قبال دریا(برخورداري از نعمت 

   



  هاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر نامۀ جایزه آیینمتن . 2ـ7
   

  مقدمه
ـند راهبـردي کشـور در     2ــ 2ــ 2و  4ــ 1ــ 2، 3ـ1ـ2، 1ـ1ـ1هاي ملّی  اساسنامۀ بنیاد ملّی نخبگان و در اجراي اقدام 3مادة  1به استناد بند  از س

ـین    ها، پژوهشگاه هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاهامور نخبگان و به منظور هدایت  نامـۀ   ها و مراکز فنّـاوري کشـور، آی
  :شود هاي تحصیلی مطابق مواد زیر تدوین می اعطاي جایزه

 ها  تعریف: 1مادة

  :شود نامه رعایت می هاي زیر در این آیین براي رعایت اختصار، تعریف
  .نخبگان است منظور بنیاد ملّی: بنیاد. الف
  .منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري است: وزارت علوم. ب
  .منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است: وزارت بهداشت .ج
کـه مطـابق ضـوابط وزارت علـوم، وزارت بهداشـت یـا        منظور هریک از مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوري کشوراست :مؤسسه. د

  .ب فرهنگی به فعالیت مشغول هستندشوراي عالی انقال

 هدف: 2مادة

  :نامه به شرح زیر است هدف از اجراي این آیین
  هاي علمی خود هاي تخصصی فعالیت هدایت دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینه. الف
  کشور هاي پشتیبانی از فعالیت نخبگانی دانشجویی در سطح مؤسسه. ب
  نخبگانی دانشجوییرفع موانع پیشرفت اجتماعات . ج
  طراحی روند رشد تدریجی و پیوستۀ دانشجویان صاحب استعداد برتر در مسیر نخبگی. د
  

 جایزة تحصیلی: 3مادة

هـایی را در چهـار دسـتۀ زیـر و بـه نـام        بنیاد هرساله به تعدادي از دانشجویان صاحب استعداد برتر در مقاطع مختلف تحصـیلی، جـایزه  
  :کند ـ ایرانی اعطا مییکی از دانشمندان اسالمی 

  با هدف تسهیل مسیر آموزشی و هدایت دانشجویان براي ورود به عرصۀ آموزش :جایزة آموزش .الف
  با هدف تسهیل مسیر پژوهشی و هدایت دانشجویان براي ورود به عرصۀ پژوهش :جایزة پژوهش .ب
  دانشجویان براي ورود به عرصۀکارآفرینیبا هدف تسهیل مسیر فنّاورانه و نوآورانه و هدایت  :جایزة فنّاوري .ج
  تقویت هویت ملّی و رفع نیازهاي مادي و اجتماعی دانشجویان  با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمی ـ ایرانی،: جایزة فرهنگ. د
  

 معیارهاي شناسایی دانشجویان برگزیده: 4مادة 

  :هاي نخبگانی باشند و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت هاي زیر کم یکی از ویژگی نامه باید داراي دست دانشجویان مشمول آیین



  )با معرفی وزارت آموزش و پرورش(آموزي  هاي طال، نقره و برنز کشوري از المپیادهاي ملّی دانش دارندگان نشان. الف
اي  دکتـري حرفـه   ارشد ناپیوسته و هاي سراسري ورود به مؤسسه هاي کشور در مقاطع کارشناسی،کارشناسی برگزیدگان آزمون. ب  

بـا معرفـی وزارت علـوم، یـا     ( کننـدگان در آزمـون    انحراف معیار از میانگین کل شرکت 5/2بر اساس نمرة تراز آزمون بیش از 
  )وزارت بهداشت یا دانشگاه آزاد اسالمی

   )بهداشت حسب مورد با معرفی وزارت علوم و وزارت(هاي اول تا سوم کشوري از المپیادهاي ملّی دانشجویی  دارندگان رتبه. ج
پزشـکی و داروسـازي و دسـتیاري فـوق      هـاي پزشـکی، دنـدان    کارورزي، دسـتیاري در رشـته   هاي جامع، پیش برگزیدگان آزمون. د  

  )با معرفی وزارت بهداشت(تخصصی پزشکی 
  )نامۀ شناسایی دانشجویان ممتاز مطابق مفاد آیین(دانشجویان ممتاز مؤسسه . هـ 
با معرفـی وزارت علـوم  یـا وزارت    (ارشد و دکتري  کشوري دانشجویان نمونه در مقاطع کارشناسی، کارشناسیبرگزیدگان مرحلۀ . و

  )بهداشت و تأیید بنیاد
  )هاي ملّی نامۀ شناسایی و تأیید جشنواره مطابق مفاد آیین(هاي علمی، پژوهشی و فنّاورانه مورد تأیید بنیاد  برگزیدگان جشنواره. ز 
، مشـروط بـر ادامـه تحصـیل در     )نامـۀ پشـتیبانی از برگزیـدگان مسـابقات قرآنـی      مطابق مفاد آیـین (هاي قرآنی  ابقهبرگزیدگان مس. ح 

  هاي مرتبط رشته
،  مشـروط بـر ادامـه     )نامۀ پشـتیبانی از برگزیـدگان هنـري و برگزیـدگان ادبـی کشـور       مطابق مفاد آیین(برگزیدگان هنري و ادبی . ط 

  هاي مرتبط تحصیل در رشته
  )المللی مهارت هاي ملّی و بین نامۀ پشتیبانی از برگزیدگان مسابقه مطابق مفاد آیین(هاي ملّی مهارت  برگزیدگان مسابقه .ي
  )هاي برگزیده نامۀ شناسایی و پشتیبانی از اختراع مطابق مفاد آیین(مخترعان برگزیده . ك

هـاي مختلـف آموزشـی،     هـاي فـردي و گروهـی آنـان در حـوزه      تهاي نخبگانی دانشجویان بر اساس فعالی ارزیابی فعالیت  :1تبصرة 
  .رسد اي است که به تصویب بنیاد می نامه پژوهشی، فنّاورانه و فرهنگی مطابق با شیوه

  .شود بنیاد تعیین می ها ساالنه از سوي  تعداد برگزیدگان، نوع، میزان و شرایط اعطاي جایزه :2تبصرة 
  

 فرایند اجرا: 5مادة 

ربـط دریافـت و پـس از     نامه را در شش ماهۀ اول سـال از مبـادي ذي   آیین هرساله اطالعات اولیۀ مربوط به دانشجویان مشمول اینبنیاد 
  .کند زمان با آغاز سال تحصیلی اعالم می هاي هریک را هم تطبیق آن با شرایط نهایی، فهرست برگزیدگان نهایی و جایزه و بررسی
  .رسد بنیاد می اي است که به تصویب  نامه اساس شیوه نامه بر اجراي آیین :1تبصرة 
  .شود نامه، به آنان اعطا می هاي متبوعِ مشموالن آیین هاي بنیاد ترجیحاً از طریق مؤسسه جایزه :2تبصرة 

  

  

  



  تصویب و اجرا: 6مادة 
کمیسـیون دائمـی و مطـابق مصـوبۀ     بـه تصـویب    31/2/1393نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش ماده و چهار تبصـره در تـاریخ   این آیین

بـه تصـویب هیئـت امنـاي بنیـاد ملّـی نخبگـان         14/3/1393در تاریخ) نامۀ کمیسیون دائمی آیین 3مادة  1تبصرة (امنا  جلسۀ پنجم هیئت
جلسـۀ  ، موضـوع مصـوبۀ   »نامۀ اعطاي جوایز تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان بـه دانشـجویان نخبـه و اسـتعداد برتـر      آیین«رسید و جایگزین 

الزم  1/7/1393شـود و اجـراي آن از تـاریخ     ، مـی 28/11/1388هفتم کمیسیون دائمی هیئت امناي بنیاد ملّی نخبگـان در تـاریخ    و سی
  .است

   



  فرایند انتخاب دانشجویان برگزیده . 8
د و دکتـري را  رئیس بنیاد براي هر سال تحصیلی، تعداد برگزیدگان نهایی در هـر یـک از مقـاطع کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـ       .1

  .کند اعالم می
هـاي برتـر و سـهمیۀ     ریزي و نظارت در تیرماه هر سال سهمیۀ هر استان را به تفکیک سهمیۀ مشخص براي دانشگاه معاونت برنامه .2

 .کند هاي استان، به بنیاد نخبگان استان مربوط اعالم می سایر دانشگاه
خواهـد دانشـجویان برتـر خـود را      کند و از دانشگاه می را به آنها اعالم میهاي برتر  بنیاد نخبگان استان سهمیۀ هر یک از دانشگاه .3

 .بر اساس سهمیۀ تعیین شده معرفی کند
خواهـد کـه در    هـاي زیـر باشـند، مـی     هاي منتخب از دانشجویان برتر خودکه حداقل داراي یکی از ویژگـی  هر یک از دانشگاه  .4

 :کنند سامانۀ بنیاد حساب کاربري ایجاد
هاي مورد تأیید بنیـاد بـر اسـاس     ها و مسابقه ها ، المپیادها ، جشنواره آزمون(رتبۀ برتر در یکی از رویدادهاي نخبگانی کسب . 1ـ4

 )ها نامۀ شناسایی رویدادهاي نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آن آیین
  رشته به لحاظ میانگین کل ورودي و هم کسب رتبۀ برتر میان دانشجویان هم. 2ـ4
  ...)انتشار مقاله در نشریات معتبر ، ثبت اختراع و (مجموع بروندادهاي پژوهشی و فناورانۀ . 3ـ4

  .کنند کامل می دانشجویانی که دانشگاه آنان را نامزد دریافت جوایزکرده است، پروندة خود را در سامانۀ اطالعاتی .5
بـه امتیازهـاي آنـان، برگزیـدگان را بـه تعـداد سـهمیۀ         هاي دانشجویان نامزد دریافت جوایز و بـا توجـه   دانشگاه با بررسی پرونده .6

 ).چهارم سهمیه باید براي دانشجویان نوورود حفظ شود حدود یک(کند  یافته انتخاب و به بنیاد استان معرفی می اختصاص
هرسـت مـوارد   نامه مشاهده شود، بنیاد نخبگـان اسـتان ف   در صورتی که مغایرتی در شرایط دانشجویان معرفی شده با ضوابط آیین .7

 .دهد را به منظور تصحیح به دانشگاه عودت می
 :شود اي تعیین نشده است، فرایند زیر طی می ها سهمیه که براي آن هاي استان براي دانشجویان سایر دانشگاه .8

 .کند اي دانشجویان استان را از مفاد برنامه آگاه می بنیاد استان طی اطالعیه. 1- 8
  .ها تا نیمۀ مهرماه فرصت دارند اطالعات خود را در سامانه بارگذاري کنند د دانشگاهدانشجویان فعلی و جدی. 2- 8
برابر سهمیۀ هر مقطع بر اساس باالترین امتیاز دریافتی برگزیده  5/1پس از محاسبۀ امتیاز دانشجویان در سامانه، حداکثر . 3- 8

  .شوند می
  .دهند آزمایی در اختیار بنیاد قرار می ستی، اطالعات اصلی خود را براي را3- 8دانشجویان بند . 4- 8
آزمایی اطالعات را انجام داده و برگزیدگان نهایی را بر حسب سهمیۀ هر  کارگروهی ذیل شوراي علمی بنیاد، مرحلۀ راستی. 5- 8

  .کند مقطع و باالترین امتیاز حاصل تعیین می
  .شود امور مربوط به آن از طریق بنیاد ملّی نخبگان انجام میسهمیۀ دانشگاه آزاد اسالمی به صورت متمرکز تعیین و  :1یادآوري

  .کند بنیاد نخبگان استان، فهرست نهایی دانشجویان نامزد دریافت جوایز تحصیلی در استان خود را به بنیاد ملّی اعالم می .9



از طریق سامانه به بنیـاد نخبگـان اسـتان    ها را بررسی و نتیجۀ تأیید ، عدم تأیید یا نیازمند اصالح را  بنیاد ملّی فهرست نهایی استان .10
 .کند اعالم می

 .کند در صورت لزوم اعالم به دانشگاه براي اصالح، بنیاد نخبگان استان مراتب را به دانشگاه اعالم می .11
 .کنند در صورت تأیید نهایی بنیاد ملّی، مشموالن امکان استفاده از جوایز را پیدا می .12
 .کند نامه را به دانشگاه اعالم می هاي محل تحصیل آنان معرفی و شیوه را به دانشگاهبنیاد نخبگان استان، برگزیدگان  .13

 .زمان با آغاز سال تحصیلی، فهرست مشموالن هر دانشگاه تعیین شده باشد ریزي باید چنان باشدکه هم برنامه :2یادآوري
  
  هاي تحصیلی به دانشجویان برگزیده  فرایند اعطاي هریک از جایزه. 9

  

  جایزة آموزش .1ـ9
  .شود مندي دانشجویان برگزیده در حوزة آموزش به دانشجویان اعطا می این جایزه با هدف توان

  

  یاري اعتبار آموزش •
هـاي تحصـیلی    دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضـی اسـتفاده از ایـن اعتبـار اسـت، بـه عنـوان دانشـجوي مشـمول جـایزه           .1

  .برگزیده شده باشد
 

کنـد؛ چنانچـه اسـتاد راهنمـاي دانشـجو       عنوان دستیار آموزشی استاد راهنماي خود فعالیـت  اعتبار، دانشجو باید بهبراي اخذ این  .2
 .تواند دستیار آموزشی یکی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل خود باشد تعیین نشده باشد، دانشجو می

اي از  نمونـه . کنـد  و در سامانۀ اطالعـاتی بنیـاد بارگـذاري مـی    یاري را با دانشجو منعقد  دانشگاه محل تحصیل، قرارداد آموزش .3
  .سال تحصیلی باید عقد شود این قرارداد براي هر نیم. این قرارداد در پیوست آمده است

 

  .کند سال در سامانه درج می دانشگاه محل تحصیل، تأیید کار دانشجو را در پایان نیم .4
 

ماه اول و در پایـان مـاه    2در پایان ماه اول مربوط به (بلغ قرارداد را در دو قسط بنیاد قرارداد را بررسی و درصورت تأیید، م .5
 .کند به حساب دانشجو واریز می) ماه بعد 5/2سوم مربوط به 

 

هـا را   ها را در اختیار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فـوق، پرداخـت   چنانچه بنیاد ملّی اعتبارات جایزه .6
 .و گزارش پرداخت را به بنیاد استانی ارسال کندانجام دهد 

 
 مندي آموزشی اعتبار توان •
هـاي تحصـیلی    دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضـی اسـتفاده از ایـن اعتبـار اسـت، بـه عنـوان دانشـجوي مشـمول جـایزه           .1

  .برگزیده شده باشد
 

کـه  ...) کـالس آموزشـی زبـان و     ماننـد کـالس رایانـه،   (هـاي آموزشـی    براي استفاده از این اعتبار الزم است دوره ها وکارگاه .2
 .کند به تأیید استاد راهنماي مربوطه برسد دانشجو در آن شرکت می

 



هـاي آموزشـی را بـه همـراه مـدارك زیـر در سـامانه         دانشجو درخواست استفاده از کمک هزینۀ شرکت در دوره ها وکارگاه .3
 .کندبارگذاري ارسال می

 راهنما مبنی بر شرکت در دوره یا کارگاه آموزشی نامۀ تأیید استاد. الف
  هزینۀ شرکت در دوره یا کارگاه آموزشی همراه با مهر مؤسسۀ برگزارکنندة دوره) قبض(گواهی . ب

  

  .کند دانشجو مدارك مذکور را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاري می .4
 

بـراي اصـالح یـا اطـالع     (ند و در غیر این صورت، درخواست را کبنیاد در صورت تأیید، اعتبار را به حساب دانشجو واریز می .5
 .دهد به وي عودت می) به دانشجو

 
 جایزة پژوهش . 2ـ9

 .شود به برگزیدگان اعطا می  این جایزه با هدف تسهیل مسیر پژوهشی و هدایت دانشجویان براي ورود به عرصۀ پژوهش،
 

  یاري اعتبار پژوهش •
عنوان دستیار پژوهشـی یکـی از اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه محـل تحصـیل خـود           باید بهبراي اخذ این اعتبار، دانشجو  .1

  .کند فعالیت
 

اي از ایـن   نمونـه . کنـد  یاري را با دانشجو منعقـد و در سـامانۀ اطالعـاتی بنیـاد بارگـذاري مـی       دانشگاه، قرارداد پژوهش .2
   .اید عقد شودسال تحصیلی ب این قرارداد براي هر نیم. قرارداد در پیوست آمده است

 

  .کند سال در سامانه درج می دانشگاه محل تحصیل، تأییدکار دانشجو را در پایان نیم .3
 

مـاه اول و در پایـان    2در پایان ماه اول مربوط به (بنیاد قرارداد را بررسی و درصورت تأیید، مبلغ قرارداد را در دو قسط  .4
 .کند می به حساب دانشجو واریز) ماه بعد 5/2ماه سوم مربوط به 

هـا را   ها را در اختیار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فـوق، پرداخـت   چنانچه بنیاد ملّی اعتبارات جایزه .5
 . انجام دهد وگزارش پرداخت را به بنیاد استانی ارسال کند

 
  نامه پایان/ اعتبار اجراي رساله  •

هـاي تحصـیلی    این اعتبار است، بـه عنـوان دانشـجوي مشـمول جـایزه      که متقاضی استفاده از دانشجو باید در سال تحصیلی .1
  .برگزیده شده باشد

 

مندي از این اعتبار را بـه همـراه طـرح پیشـنهادي و      نامۀ خود، درخواست بهره پایان/ دانشجو پس از تصویب موضوع رساله .2
 .کند در سامانه بارگذاري می) ریافت استبر اساس قالبی که از سامانه قابل د(نامۀ خود  پایان/ نامۀ تصویب موضوع رساله

پایـان نامـۀ خـود را پیشـتر بـه      / چنانچه دانشجو در حال حاضر مشمولِ دریافت جایزة تحصیلی است اما موضوع رساله: یادآوري
 .مند شود تواند از این اعتبار بهره تصویب رسانده است، می

  

  .کند به بنیاد نخبگان استان ارجاع میدانشگاه مدارك را بررسی و در صورت تأیید، درخواست را  .3
 



  .کند بنیاد درصورت تأیید، درخواست پرداخت مرحلۀ اول اعتبار را به حساب دانشجو واریز می .4
درصد پـس از تصـویب موضـوع     50(نامۀ دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در دو قسط  اعتبار اجراي پایان: یادآوري

درصـد   50(و اعتبار اجراي رسالۀ دانشجویان دکتري در سه قسـط  ) نامه ع از پایاندرصد پس از دفا 50نامه و  پایان
پرداخـت  ) درصـد پـس از دفـاع از رسـاله     25درصـد در پایـان سـال اول و     25پس از تصویب موضـوع رسـاله ،   

 .شود می
  

دکتري را به حسـاب دانشـجو واریـز    پس از پایان سال اول و با تأیید دانشگاه، بنیاد مرحلۀ دوم اعتبار اجراي رسالۀ دانشجوي  .5
  .کند می

 

 .کند پس از دفاع نهایی دانشجو و ثبت نمرة درس، دانشگاه تأییدیۀ دفاع دانشجو را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد درج می .6
 

  .کندبنیاد مرحلۀ نهایی اعتبار را به حساب دانشجو واریز می .7
 

  اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی •
هـاي تحصـیلی    که متقاضی استفاده از این اعتبار است، به عنوان دانشـجوي مشـمول جـایزه    تحصیلیدانشجو باید در سال  .1

  .برگزیده شده باشد
 

 .کند دانشگاه محل تحصیل با دورة فرصت مطالعاتی داخلی دانشجو موافقت می .2
 

 .کند دریافت دانشجو باید پذیرش یکی از نهادهاي علمی و فناورانۀ داخلِ کشور را براي گذراندن دورة خود .3
 

هـاي سـتادهاي راهبـردي     هـاي مـرتبط بـا اولویـت     هـا وموضـوع  براي استفاده از تسهیالت فرصت مطالعاتی، رشته: 1یادآوري 
  .توسعۀ فنّاوري معاونت علمی و فنّاوري در اولویت است

  

  .کند نه درج میدر ساما) نامۀ موافقت دانشگاه و پذیرش نهاد مقصد(دانشجو درخواست خود را به همراه مدارك  .4
 

دانشگاه مدارك را بررسی و درصورت تأیید مراتب را با ذکر طول مدت مورد تأیید از طریـق سـامانه بـه بنیـاد نخبگـان       .5
 .کند استان اعالم می

 

بـه صـورت   ) بـدون توجـه بـه وضـعیت تأهـل دانشـجو      (هزینـۀ سـه مـاه را     بنیاد درصورت تأیید، در مرحلۀ اول، مبلغ کمک .6
 .کند  از آغاز فرصت پرداخت میالحساب پیش  علی

 

 .شود هزینۀ متأهلی پرداخت میالتفاوت کمکدر صورت ارائۀ مدارك مبنی بر همراهی همسر در سفر، مابه .7
 

 .شود ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت میگزارش سه هاي بعدي با دریافت ماهه هزینۀ سه  کمک .8
 

 .هزینه پرداخت خواهد شد ماندة کمک کل فرصت و تأیید دانشگاه، باقی مدتپس از اتمام زمان فرصت و با اعالم  .9
 

در صورتی که دانشجو از فرصت مطالعـاتی اسـتفاده نکنـد و یـا مـدت اسـتفادة وي کمتـر از سـه مـاه باشـد الزم اسـت             .10
 .هزینۀ پرداخت شدة اضافی را به بنیاد برگرداند کمک



یـاري   یـاري ، پـژوهش   مطالعاتی، راتبۀ دانشجویی و اعتبـارات آمـوزش   از زمان شروع دریافت اعتبار فرصت :2یادآوري
 .شودیاري به دانشجو پرداخت نمی یا فن

  اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی •
  

هـاي تحصـیلی    که متقاضی استفاده از این اعتبار است، به عنوان دانشـجوي مشـمول جـایزه    دانشجو باید در سال تحصیلی .1
  .برگزیده شده باشد

 

 .کندمحل تحصیل با دورة فرصت مطالعاتی دانشجو موافقت می دانشگاه .2
 .هاي علمی خارج از کشور را براي گذراندن دورة خود دریافت کند باید پذیرش یکی از مؤسسهدانشجو  .3

 . دانشگاه برتر جهان هستند 200که در فهرست  هاي علمی است اولویت با آن دسته از مؤسسه: 1یادآوري 
هاي سـتادهاي راهبـردي    هاي مرتبط با اولویت ها وموضوعستفاده از تسهیالت فرصت مطالعاتی، رشتهبراي ا :2یادآوري 

  .توسعۀ فنّاوري معاونت علمی و فنّاوري در اولویت است
  

نامـۀ موافقـت دانشـگاه بـه اسـتاد راهنمـا، پـذیرش        (دانشجو پس از دریافت ویزا، درخواست خود را به همـراه مـدارك    .4
  .کند در سامانه درج می) نوشت ویزادانشگاه مقصد، رو

 

دانشگاه مدارك را بررسی و درصورت تأیید مراتب را با ذکر طول مدت مورد تأیید از طریـق سـامانه بـه بنیـاد نخبگـان       .5
 .کند استان اعالم می

 

بـه صـورت   ) بـدون درنظرگـرفتن وضـعیت تأهـل    (هزینـۀ سـه مـاه را     بنیاد درصورت تأیید، در مرحلۀ اول، مبلـغ کمـک   .6
 .کند الحساب پیش از سفر پرداخت می علی

 

 .شود هزینۀ متأهلی پرداخت میکمک التفاوتدر صورت ارائۀ مدارك مبنی بر همراهی همسر در سفر، مابه .7
 

  .شود ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت میگزارش سه هاي بعدي با دریافت ماهه هزینۀ سه  کمک .8
 

  .هزینه پرداخت خواهد شد ماندة کمک کل سفر و تأیید دانشگاه، باقی پس از بازگشت و با اعالم مدت .9
 

در صورتی که دانشجو از فرصت مطالعـاتی اسـتفاده نکنـد و یـا مـدت اسـتفادة وي کمتـر از سـه مـاه باشـد الزم اسـت             .10
 .هزینۀ پرداخت شدة اضافی را به بنیاد برگرداند کمک

 

یـاري یـا    یـاري ، پـژوهش   مطالعاتی، راتبۀ دانشجویی و اعتبارات آموزشاز زمان شروع دریافت اعتبار فرصت  :3یادآوري
 .شودیاري به دانشجو پرداخت نمی فن

  .شود بهداشت افزوده می/ اعتبار این جایزه به اعتبار دریافتی از وزارت علوم  :4یادآوري
بـه فرصـت اعـزام شـود تـا      ) ن سـال یا حداکثر دو ماه پـس از آ (دانشجو باید در سالی که مشمول جایزه است  :5یادآوري 

  .مندي از این جایزه را داشته باشد امکان بهره
  

 هاي علمی هزینۀ شرکت در همایش کمک •



هـاي تحصـیلی   دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی استفاده از این اعتبار است به عنوان دانشـجوي مشـمول جـایزه    .1
  .برگزیده شده باشد

 

چنانچه دانشـجو درکارگـاه آموزشـی خـارج از کشـور      . کنددبیرخانۀ مجمع دریافت می دانشجو نامۀ پذیرش مقاله را از .2
 .کند الزم است موضوع کارگاه آموزشی را به تأیید استاد راهنماي خود برساند شرکت می

 

- دانشجو درخواست استفاده از کمک هزینۀ شرکت در مجامع علمی را به همراه مدارك زیر در سامانه بارگـذاري مـی   .3

  .کند
 )یا نامۀ تأیید استاد راهنما مبنی بر شرکت در کارگاه آموزشی( مقاله و نامۀ پذیرش مقاله در مجمع . الف
  گواهی شرکت در همایش یا کارگاه آموزشی. ب

  

  .کند دانشگاه مدارك را بررسی و در صورت تأیید، درخواست را به بنیاد نخبگان استان ارجاع می .4
 

 .کندرا به حساب دانشجو واریز میبنیاد درصورت تأیید، اعتبار  .5
بـار در سـال مشـمولیت     هاي علمی خـارجی یـک   هاي علمی داخلی دوبار و براي همایش این جایزه براي همایش: یادآوري

 .شود اعطا می
  

  اعتبار ارتباطات علمی •
  

هـاي تحصـیلی    جـایزه دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی استفاده از این اعتبار است به عنوان دانشـجوي مشـمول    .1
  .برگزیده شده باشد

 

هـاي تحصـیلی    دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی استفاده از این اعتبار است به عنوان دانشـجوي مشـمول جـایزه    .2
 .برگزیده شده باشد

 

نشـریات  اشـتراك  «مبنی بـر  ) قبض واریز مبلغ(مندي از اعتبار را به همراه مدارك مثبتۀ مالی  دانشجو درخواست بهره .3
 .کند در سامانه بارگذاري می» هاي علمی خریدکتاب«و » هاي علمی عضویت در انجمن«، » علمی داخلی و خارجی

 

  .کند دانشگاه مدارك را بررسی و در صورت تأیید، درخواست را به بنیاد نخبگان استان ارجاع می .4
 .کند بنیاد درصورت تأیید، مبلغ مذکور را به حساب دانشجو واریز می .5

  

  جایزة فنّاوري . 3ـ9
مندکردن دانشجویان در حوزة فنّـاوري و سـوق دادن آنـان بـه سـمت کـارآفرینی بـه دانشـجویان اعطـا           این جایزه با هدف توان

  .شود می
  یاري اعتبار فن •

دانشـگاه  علمـی   بنیـان یکـی از اعضـاي هیئـت     عنوان دستیار فنّاوري در شرکت دانش براي اخذ این اعتبار، دانشجو باید به .1
  .کند خود فعالیت

 



اي از  نمونـه . کنـد  یاري را با دانشجو منعقد و در سامانۀ اطالعاتی بنیـاد بارگـذاري مـی    دانشگاه محل تحصیل، قرارداد فن .2
  .سال تحصیلی باید عقد شود این قرارداد براي هر نیم. این قرارداد در پیوست آمده است

 

  .کند سال در سامانه درج می در پایان نیمدانشگاه محل تحصیل، تأیید کار دانشجو را  .3
 

مـاه اول و در پایـان    2در پایان ماه اول مربـوط بـه   (بنیاد قرارداد را بررسی و درصورت تأیید، مبلغ قرارداد را در دو قسط  .4
 .کند به حساب دانشجو واریز می) ماه بعد 5/2ماه سوم مربوط به 

 

هـا   ختیار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فـوق، پرداخـت  ها را در ا چنانچه بنیاد ملّی اعتبارات جایزه .5
 .را انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنیاد استانی ارسال کند

 
  

  هاي آموزشی کارآفرینی مندي در دوره اعتبار توان •
هـاي تحصـیلی    ول جـایزه دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی استفاده از این اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشـم  .1

  .برگزیده شده باشد
کنـد بـه    کـه دانشـجو در آن شـرکت مـی     هاي آموزشیِ فنّاوري و کارآفرینی براي استفاده از این اعتبار الزم است، دوره .2

 .تأیید استاد راهنماي مربوطه برسد
 .کندسامانه بارگذاري میمندي کارآفرینی را به همراه مدارك زیر در  دانشجو درخواست استفاده از اعتبار توان .3

 هاي آموزشیِ فنّاوري و کارآفرینی نامۀ تأیید استاد راهنما مبنی بر شرکت در دوره. الف
  شرکت در دورة آموزشی فنّاوري وکارآفرینی همراه با مهر مؤسسۀ برگزارکنندة دوره) قبض(گواهی . ب

  .کند بارگذاري می) ثریا(دانشجو مدارك مذکور را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد  .4
بـراي اصـالح یـا    (کند و در غیر این صورت، درخواسـت را  بنیاد در صورت تأیید، اعتبار را به حساب دانشجو واریز می .5

 .دهد به دانشجو عودت می) اطالع
 

  جایزة فرهنگ. 4ـ9
   ي و اجتمـاعی دانشـجویان،   این جایزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمی ـ ایرانی، هویت بخشی ملّی و رفع بخشی از نیازهـاي مـاد

  .شود به برگزیدگان اعطا می
  

  راتبۀ دانشجویی •
هـاي تحصـیلی    دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی استفاده از این اعتبار است به عنوان دانشـجوي مشـمول جـایزه    .1

  .برگزیده شده باشد
کـار دانشـجویی در    سـاعت  6و  10،  20ترتیـب بایـد ماهانـه     ارشد و دکتري بـه  دانشجو در مقطع کارشناسی ،کارشناسی .2

  .دانشگاه محل تحصیل خود داشته باشد
 

سـال   این معرفی براي هـر نـیم  . کند دانشگاه محل تحصیل، دانشجو را به عنوان متقاضی کار دانشجویی به بنیاد معرفی می .3
  .تحصیلی باید انجام شود

 



  .کند سامانه درج می سال در دانشگاه محل تحصیل، تأیید کار دانشجو را در پایان نیم .4
 

مـاه اول و در پایـان مـاه سـوم مربـوط بـه        2در پایان ماه اول مربوط به (بنیاد درصورت تأیید، مبلغ قرارداد را در دو قسط  .5
 .کند به حساب دانشجو واریز می) ماه بعد 5/2

 

هـا   ست مطابق روال فـوق، پرداخـت  ها را در اختیار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف ا چنانچه بنیاد ملّی اعتبارات جایزه .6
 .را انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنیاد استانی ارسال کند

 

کنـد راتبـه بـه وي پرداخـت      یـاري اسـتفاده   یاري و فـن  یاري، پژوهش چنانچه دانشجو از اعتبار مربوط به آموزش :1یادآوري
  .شودنمی

  
  وام ودیعۀ مسکن •

  

هـاي تحصـیلی    استفاده از این اعتبار است، به عنوان دانشـجوي مشـمول جـایزه    که متقاضی دانشجو باید در سال تحصیلی .1
  .برگزیده شده باشد

 

منـدي از وام را بـه همـراه تصـویر صـفحات شناسـنامۀ خـود و         دانشجو باید متأهل باشـد و الزم اسـت درخواسـت بهـره     .2
 .کند همسرش در سامانه درج می

 

  .کند ب را از طریق سامانه به بنیاد نخبگان استان اعالم میدانشگاه مدارك را بررسی و درصورت تأیید مرات .3
 

وزارت / بنیاد درصورت تأیید، اسامی متقاضیان را به همراه نامۀ ابالغ اعتبار براي صندوق رفـاه دانشـجویی وزارت علـوم    .4
  .کند بهداشت ارسال می

 

 .کند صندوق رفاه اعتبار را به حساب دانشجو واریز می .5
 

آمـوختگی، مطـابق مقـررات     این جایزه تا پایان دورة تحصیلی در اختیار دانشـجو خواهـد بـود و پـس از دانـش      :1یادآوري 
 .شود وزارت بهداشت تصفیه می/ وزارت علوم

 .یابد چنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جایزة تحصیلی باشند، صرفاً به یکی از آنان وام تعلق می :2یادآوري 
  

 هدیۀ ازدواج •
  

هـاي تحصـیلی    که متقاضی استفاده از این اعتبار است، به عنوان دانشـجوي مشـمول جـایزه    دانشجو باید در سال تحصیلی .1
  .برگزیده شده باشد

 

 .دانشجو باید در سالی که مشمول جایزه بوده، ازدواج کرده باشد .2
 

انۀ اطالعاتی بنیـاد بارگـذاري   را در سام) رونوشت صفحۀ دوم شناسنامه/ رونوشت سند ازدواج(دانشجو مدرك ازدواج  .3
 .کند می



کـه جزئیـات آن از طریـق معاونـت فرهنگـی بنیـاد اعـالم        (بنیاد استانی موارد را بررسی و دوبـار در سـال طـی مراسـمی      .4
 .کند ، هدایاي ازدواج را به مشموالن اعطا می)شود می
 

   



  پرسشگان. 10
 

هـاي   کـار رفتـه در مقـررات اعطـاي جـایزه      کمک به فهم بیشتر مفـاهیم بـه  سازي ، برطرف کردن ابهامات احتمالی و  به منظور شفاف
  .ها در این بخش ارائه شده است هاي آن هاي متداول و پاسخ تحصیلی، برخی از پرسش

 

 هاي تحصیلی به دانشجویان برتر چیست؟ نامۀ اعطاي جایزههدف آیین .1

باکمـک  » فنّـاوري «و » پژوهشـی «، »آموزشـی «هـاي  ها را در حـوزه شگاهنامه به دنبال آن هستیم که دانشجویان برتر داندر این آیین
 .شان شناسایی کنیم و به هریک از آنان مجموعه تسهیالتی را براي توانمندسازي آنان اعطا کنیمدانشگاه محل تحصیل

  

 هاي تحصیلی چیست؟ نامه جایزه هاي آیین ویژگی .2

  هاي دانشجویان صاحب استعداد برتر فعالیتشناسایی مشموالن از طریق رصد رفتار و . الف
 تأکید بر رویکرد توانمندسازي دانشجویان در محیط دانشگاه به جاي رویکرد صرفاً حمایت مادي. ب
  هاي نخبگانی دانشجویان در دانشگاه توجه به مجموعۀ فعالیت. ج
 هاي مختص خودش استعدادها و توانمنديتوجه به تنوع استعدادها و هدایت و حمایت از هر دانشجوي مستعد در مسیر . د
، »دانشـگاه «نامـه بـه دانشـگاه و اسـتفاده از مثلـث       و سپردن مدیریت اجرایی آیـین ) دانشگاه محوري(توجه به رویکرد نهادمحوري .   ه

 ها در اعطاي جایزه» دانشجو«و » استاد«
 هاي نخبگانی درکنار افراد توجه به گروه. و
 کار و تالش به جاي ایجاد توقع از طریق ترویج فرهنگایجاد تعهد در دانشجو . ز

  

  کسی است؟ نخبه چه .3
فردي برجسته و کارامد با اثرگذاري بارز در خلق و گسترش علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مـدیریت کشـور در چـارچوب    

 :هاي زیر را داشته باشد هاي اسالمی که الزم است ویژگی ارزش
 خالقیت، انگیزه ذاتیمندي از هوش،  بهره. الف
 اي خاص واجد خبرگی و تخصص در حوزه. ب
 بدیل در اجتماع تخصصی خود و در چارچوب گفتمان نظام اسالمی بدیل یاکم داراي اثرگذاري بی. ج

  

 کرد؟ را اطالق» نخبه«توان به یک دانشجو لفظ  آیا می .4

تـوان او را مسـتعد برتـر     ولی مـی . والنی در پیش داردکه یک دانشجو تا نخبه شدن راهی ط با توجه به تعریف فوق، مشخص است
 .دانست

  

 هایی است؟هاي نخبگانی چه نوع فعالیتمنظور از فعالیت .5

علـم، فنّـاوري، هنـر،    : هـاي مختلـف از قبیـل    کشور در حوزه فعالیتی آگاهانه، خالقانه و نوآورانه با اثرگذاري محسوس بر پیشرفت
  .ناخت مسائل و مشکالت کشور استادب، فرهنگ و مدیریت با تأکید بر ش

  

  نامه چیست؟ هاي نخبگانی در این آیین مصادیق فعالیت .6



  آموزي ملّی و جهانی  کسب رتبۀ برتر در المپیادهاي دانش. الف
 هاي کشور  هاي سراسري ورود به دانشگاه کسب رتبۀ برتر در آزمون. ب
 کسب رتبۀ برتر در المپیادهاي ملّی دانشجویی. ج
ـته    هاي جامع، پـیش  کشور اعم از آزمون هاي سراسري علوم پزشکی کسب رتبۀ برتر در آزمون. د   هـاي   کـارورزي، دسـتیاري در رش

  پزشکی و داروسازي و دستیاري فوق تخصصی پزشکی  پزشکی، دندان
 ها کسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه. هـ 
  کسب عنوان دانشجوي نمونۀ کشوري. و
  فنّاورانۀ مورد تأیید بنیاد   هاي علمی،پژوهشی، برگزیده شدن در جشنواره. ز
  برگزیده شدن در مسابقات قرآنی مورد تأیید بنیاد. ح
  هاي هنري یا ادبی برجسته فعالیت. ط
  هاي ملّی و جهانی مهارت برگزیده شدن در مسابقه. ي
  ثبت اختراع برگزیده. ك

  

 کسی است؟ چه )مستعد برتر(صاحب استعداد برتر  .7

نیافتـه و مسـتلزم فراینـد هـدایت و توانمندسـازي بـراي کسـب         فردي که مستعد نخبگی است لیکن هنـوز بـه آن شـرایط دسـت    
 .توانند در گروه مستعدان برتر قرار گیرند دانشجویان مطلقاً می. خبرگی و نهایتاً اثرگذاري بر محیط است

 
  اجتماع نخبگانی چیست؟ .8

  .هاي نخبگانی هاي بالقوه یا بالفعل در انجام فعالیت باتوانمنديهایی  افراد یاگروه
  

  گروه نخبه چیست؟ .9
هـاي نخبگـانی را دارا    هاي مشـابه، توانمنـدي انجـام فعالیـت     ها و نهادهایی که در مقایسه با سایر هویت ها، سازمان هر یک از گروه

  .هستند
 

 گروه صاحب استعدادبرتر چیست؟ .10

هـا بـه گـروه     اي را دارد ولـی بـراي تبـدیل آن    هـاي ویـژه   ها یا نهادهایی که استعداد کسب توانمندي ها، سازمان هریک از گروه
  . هاي الزم صورت پذیرد ریزي ها و برنامه نخبه، باید حمایت

  

  اصالت نخبگی به چه معناست؟ .11
صـورت مـداوم داشـته باشـند، بـه عنـوان       هاي نخبگانی را بهها یا افراد صاحب استعدادبرتر که توانمندي فعالیتهریک از گروه

 .هاي نخبگانی مداوم شرط اصالت نخبگی استبه تعبیر دیگر فعالیت. شوند هاي نخبگانی داراي اصالت شناخته میگروه
  

  هاي تحصیلی چیست؟مندي از جایزهشرایط الزم براي بهره .12
هاي ذیـل، در قیـاس بـا سـایر دانشـجویان       ن دانشجو باید عالوه بر ویژگیهاي زیر است؛ لیک شرایط الزم، احراز یکی از ویژگی

  .باشد هاي نخبگانی کسب کرده بیشترین امتیاز را از فعالیت



هـاي طـال، نقـره و برنـز از ایـن مسـابقات        آموزي کشوري و جهانی که موفق به کسب مـدال  برگزیدگان المپیادهاي دانش. الف
  . اند شده

در مقـاطع  ) وزارت علوم، بهداشـت و دانشـگاه آزاد اسـالمی   (هاي کشور  هاي سراسري ورود به مؤسسه آزمونبرگزیدگان . ب
انحـراف معیـار از میـانگین     5/2اي بر اساس نمرة تراز آزمـون بـیش از    کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري حرفه

 کنندگان در آزمون؛ کل شرکت
موفـق بـه کسـب    ) المپیادهاي مورد تأییـد وزارت علـوم، بهداشـت و دانشـگاه آزاد    (ی دانشجوییافرادي که در المپیادهاي ملّ. ج

 .اند هاي اول تا سوم کشوري شده رتبه
پزشـکی و داروسـازي و دسـتیاري     هـاي پزشـکی، دنـدان    کارورزي، دستیاري در رشـته  هاي جامع، پیش افرادي که در آزمون. د

 .اند اول تا سوم شده هاي فوق تخصصی پزشکی موفق به کسب رتبه
 ها دانشجویان ممتاز مؤسسه. هـ 
که بـا معرفـی وزارت علـوم یـا      ارشد و دکتري برگزیدگان مرحلۀ کشوري دانشجویان نمونه در مقاطع کارشناسی،کارشناسی . و

  شوند؛وزارت بهداشت و تأیید بنیاد انتخاب می
هـاي ملّـی    اي و جشـنواره  هـاي منطقـه   منظـور جشـنواره  (تأیید بنیاد  هاي علمی، پژوهشی و فنّاورانه مورد برگزیدگان جشنواره. ز

بنیـاد در  . سـازند  کنند و شرایط بنیاد را براي حمایـت بـرآورده مـی    ها و نهادها برگزار می ارزیابی اختراع است که سایر سازمان
  .پردازدهاي برگزیده میها نیز به ارزیابی اختراعاین جشنواره

شـوند مشـروط بـر    نامۀ شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی انتخاب مـی هاي قرآنی که براساس آیین برگزیدگان مسابقه. ح
  هاي مرتبط؛ ادامه تحصیل در رشته

ـاب مـی       برگزیدگان هنري و ادبی که براساس مفاد آیین. ط شـوند  نامۀ پشتیبانی از برگزیـدگان هنـري و برگزیـدگان ادبـی کشـور انتخ
  هاي مرتبط؛ ل در رشتهمشروط بر ادامه تحصی

المللـی مهـارت    هاي ملّی و بـین نامۀ پشتیبانی از برگزیدگان مسابقههاي ملّی مهارت که براساس مفاد آیین برگزیدگان مسابقه. ي
  .هاي مرتبط شوند مشروط بر ادامه تحصیل در رشتهانتخاب می

  .شوندهاي برگزیده انتخاب میاز اختراعنامۀ شناسایی و پشتیبانی مخترعان برگزیده که براساس مفاد آیین. ك
  

چنانچه دانشجو عضو بنیاد باشد و هیچ یک از معیارهاي مورد تأیید دانشگاه را نداشـته باشـد مشـمول جـوایز تحصـیلی قـرار        .13
 خواهدگرفت؟

توانمندسـازي مسـتعدان   گذاري در خصوص شناسایی و  بلکه به عنوان نهادي حاکمیتی براي سیاست! بنیاد ملّی نخبگان عضو ندارد
بنابراین اصالتاً دانشجویی عضو بنیـاد نیسـت و دانشـجویان بـا انتخـاب      . کند کارگیري و الگوسازي نخبگان در جامعه فعالیت می و به

 .هاي تحصیلی خواهند شد مشمول جایزه ) و براساس معیارهاي بنیاد(دانشگاه 
  

 شوند؟ میدانشجویان ممتاز مؤسسه براساس چه معیاري انتخاب  .14



هـا خـود بایـد     بنابراین دانشـگاه . شوند کند انتخاب می دانشجویان ممتاز هر مؤسسه براساس معیارهایی که همان مؤسسه تعیین می
 .نامۀ مصوب دانشگاه است نامۀ دانشجویان ممتاز را تدوین و تصویب کنند و مالك اعتبار براي بنیاد آیین آیین

 

هاي مختلف، متفاوت است، سازوکار تأثیر معدل واقعـی  تبع آن معدل دانشجویان، در دانشگاهکسب نمره و به با توجه به اینکه .15
 نامه چیست؟در آیین) سازي معدل یکسان(

اختصـاص سـهمیه بـه    (شـوند  دانشگاهی خود مقایسه مـی  از آنجاکه دانشجویان مشمول در هر دانشگاه تنها با دانشجویان مشمول هم
 .همیتی ندارد، این موضوع ا)هر دانشگاه

  

 هاي تحصیلی به چه صورت است؟مندي از جایزهنحوة ارزیابی،گزینش و بهره .16

تواننـد   هـاي دانشـجویانی کـه مـی     کنـد و براسـاس ویژگـی    ها اعالم می که بنیاد به هریک از آن ها باتوجه به ظرفیتی ابتدا دانشگاه
نامزدهـا  . کننـد  غربال و تعـدادي را نـامزد دریافـت جـوایز مـی     شان  هاي نخبگانی نامه شوند آنان را براساس فعالیت مشمول آیین

کنند و سپس دانشگاه  با بررسی امتیازهـاي نامزدهـاي دریافـت جـوایز،      اطالعات خود را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاري می
در صـورت  . کننـد  معرفی مـی  استان  هاي نخبگانی را به عنوان برگزیده انتخاب و به بنیاد نخبگان حائزان بیشترین امتیاز از فعالیت

  .شوند مند می تأیید نهایی بنیاد، این افراد از جوایز بهره
  

  شود؟ نحوة اعطاي جوایز به دانشجویان و دریافت مدارك از آنان به چه نحوي انجام می .17
کـرده اسـت،   الزم است دانشجوي مشمول مدارك و مستندات خـود را از طریـق حسـاب کـاربري کـه در سـامانۀ ثریـا ایجـاد         

ضـمناً بنیـاد قصـد دارد تمـام     . بارگذاري کند تا پس از بررسی در دانشگاه، اعتبار مربوط به تسهیالت در اختیار وي قـرار گیـرد  
با این وجود چنانچه هر دانشگاهی در این راسـتا نیـاز بـه کمـک داشـته باشـد       . ها منتقل کند فرایند اجرایی این کار را به دانشگاه

 .کند اري میبنیاد با آن همک
 

  یابد؟ هایی به دانشجویان تعلق می چه جایزه .18
هـاي آموزشـی، پژوهشـی، فنّـاوري و      باتوجه به هدف بنیاد که شناسایی توانمندي دانشجویان صاحب اسـتعداد برتـر در سـاحت   

دانشـجویان صـاحب   هـایی را در چهـار دسـته زیـر بـه       هـا اسـت، جـایزه    فرهنگی و هدایت آنان براي ورود به یکی از آن عرصه
  :کند استعداد برتر اعطا می

  با هدف تسهیل مسیر آموزشی و هدایت دانشجویان براي ورود به عرصۀ آموزش :جایزة آموزش .الف
  با هدف تسهیل مسیر پژوهشی و هدایت دانشجویان براي ورود به عرصۀ پژوهش :جایزة پژوهش .ب
  نوآورانه و هدایت دانشجویان براي ورود به عرصۀکارآفرینی با هدف تسهیل مسیر فنّاورانه و :جایزة فنّاوري .ج

  تقویت هویت ملّی و رفع نیازهاي مادي و اجتماعی دانشجویان  با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمی ـ ایرانی،: جایزة فرهنگ. د 
ارشـد و دکتـري هسـتند، بـه     هـاي کارشناسـی، کارشناسـی    شایان ذکر است که چهار جایزة باال در سه سطح به ترتیب متناظر با دوره

  .شوددانشجویان مشمولِ این مقاطع اعطا می
  

 شوند؟ مند می اي از جوایزکدام سطح بهره دانشجویان دورة دکتري حرفه .19



هـاي پـنجم    هاي اول تا چهارم تحصیلی، معادل دانشجویان دورة کارشناسی و در سـال  اي در سال دانشجویان دورة دکتري حرفه
 .شوند جویان دورة کارشناسی ارشد محسوب میتا هفتم، معادل دانش

  

 گیرد؟ها در چه بازة زمانی به دانشجویان تعلق میجایزه .20

هـاي   شوند و بـراي سـال  مند میهاي بنیاد بهره سال تحصیلی از جایزهشوند به مدت یک که از سوي بنیاد انتخاب می دانشجویانی
  .سایر دانشجویان قرارگیرندبعد الزم است مجدد در فرایند ارزیابی و رقابت با 

  

ها استفاده کرده باشد امکان استفاده مجدد در مقطـع تحصـیلی دیگـر    چنانچه دانشجو در یک مقطع از تحصیل از این جایزه .21
  وجود دارد؟

هادر مقـاطع تحصـیلی مختلـف وجـود نـدارد و چنانچـه دانشـجو بتوانـد در هـر سـال            محدودیتی براي استفاده از این جایزه. بله
توانـد از  هـاي نخبگـانی، انتخـاب و مـی     کسب بیشترین امتیاز از فعالیت تحصیلی با دانشجویان مشابه خود رقابت کند، درصورت

  . مند شودها بهرهاین جایزه
 

  هاي نخبگانی داراي امتیاز برابري هستند؟آیا همۀ فعالیت .22
ـین دلیـل امتیـاز متفـاوتی بـه فعالیـت         یـت آن هاي نخبگانی داده شده بر اساس میزان اهمامتیازهایی که به فعالیت هـا  هـا اسـت بـه هم

آمـوزي   المللی خوارزمی اعتبار بیشتري نسبت بـه جشـنوارة خـوارزمی در سـطح دانـش      مثالً جشنوارة بین. اختصاص داده شده است
  .دارد به همین دلیل امتیاز بیشتري به آن تخصیص داده خواهد شد

  
  

  گیرد؟ در بر میجایزة آموزش چه نوع تسهیالتی را  .23
باشد این جـایزه بـا هـدف تسـهیل مسـیر آموزشـی و توانمنـد سـازي دانشـجو در            هاي آموزشی موفق چنانچه دانشجویی در فعالیت
  : گیرد و شامل تسهیالت زیر است زمینۀ آموزش به آن تعلق می

  اعتبار توانمندسازي آموزشی. الف
و ارائـه مـدارك   ... هاي آموزشی مرتبط نظیر زبان خارجی، رایانـه و   ها و کالس پس از ارائه گواهی شرکت دانشجو در کارگاه

  . شود مثبتۀ مالی به دانشجو پرداخت می
 

  یاري اعتبار آموزش. ب
که به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی پس از پذیرش از سـوي یکـی از    اعتبار دستیار آموزشی استاد است

سـال   صـورت ماهانـه بـه مـدت دو نـیم      کند بـه  اعضاي هیئت علمی دانشگاه و براساس قراردادي که دانشگاه با دانشجو منعقد می
  . شود د تأمین اعتبار میشود که مبلغ آن توسط بنیا تحصیلی پرداخت می

  

 شوند؟ مند می دانشجویان چگونه از اعتبار توانمندي آموزشی بهره .24

هاي آموزشی مرتبط نظیـر زبـان خـارجی، رایانـه و      ها وکالس دانشجو الزم است مدارك مثبتۀ مالی مبنی بر شرکت در کارگاه
نشگاه و تأیید بنیاد استان مربوطـه مبلـغ مـذکور بـه دانشـجو      پس از تأیید مدارك از سوي دا. را در سامانۀ ثریا بارگذاري کند... 

 .شود پرداخت می
  



توانند از اعتبار توانمندسـازي   کنند می می  ها شرکت هاي آموزشی و کارگاه باتوجه به اینکه دانشجویان در تابستان در کالس .25
 مند شوند؟ آموزشی بهره

در زمان مشمولیت مـی تواننـد از   ) مهرماه تا پایان شهریور ماه هر سالاز ابتداي ( سال تحصیلی  دانشجویان مشمول به مدت یک
 .مند شوند این جوایز بهره

 
 مند شوند؟ یاري بهره توانند از اعتبار آموزش دانشجویان به چه نحوي می .26

 براي اخذ این جایزه، دانشـجو بایـد دسـتیار آموزشـی یکـی از اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه محـل تحصـیل خـود باشـد، در             
مبنی بر پـذیرش دانشـجو از سـوي اعضـاي هیئـت      ) قرارداد بین دانشگاه و دانشجو(صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته  این

 .شود عنوان دستیار آموزشی در سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت می علمی دانشگاه متبوع به
 

توان به عنـوان دسـتیار    کند، آیا این فعالیت دانشجو را می التدریس در دانشگاه دیگري تدریس صورت حق اگر دانشجویی به .27
  آموزشی در نظر گرفت؟

دانشجو باید زیر نظر یکی از اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه محـل تحصـیل خـود، در دانشـگاه محـل تحصـیل براسـاس            . خیر
  .کند به عنوان دستیار آموزشی فعالیت کند قراردادي که دانشگاه با ایشان منعقد می

 

  توان دستیار آموزشی دانشگاهی غیر از محل تحصیل خود بود؟ میآیا  .28
دانشجو باید زیر نظر یکی از اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه محـل تحصـیل خـود، در دانشـگاه محـل تحصـیل براسـاس            . خیر

 .کند به عنوان دستیار آموزشی فعالیت کند قراردادي که دانشگاه با ایشان منعقد می
  

  گرفت؟ اي غیر از محل تحصیل، پذیرشتوان از عضو هیئت علمی مؤسسهیاري میآموزش آیا براي دریافت اعتبار .29
  .کرد خیر، براي این منظور باید حتماً از یکی از اعضاي مؤسسه محل تحصیل پذیرش دریافت

  
  

  

  گیرد؟ جایزة پژوهش چه نوع تسهیالتی را در بر می .30
جایزه با هدف تسهیل مسیر پژوهشـی و توانمنـد سـازي آنـان در زمینـۀ      هاي پژوهشی موفق باشد، این  چنانچه دانشجو در فعالیت

  :پژوهش، شامل تسهیالت زیر است
  اعتبار ارتباطات علمی .الف

هـاي علمـی، تسـهیالت    هزینـۀ عضـویت در انجمـن    هزینۀ اشتراك نشریات علمی داخلـی و خـارجی، کمـک    شامل کمک
  .خرید کتاب

 نامه یا رسالهاعتبار اجراي پایان. ب
رسـاله، بنیـاد پـس از تصـویب طـرح      /  نامـه در راسـتاي انجـام پایـان   .... هـا ، مـواد مصـرفی و    منظور تهیه ملزومات، دستگاه به

  .دهدرساله اعتباري را در اختیار دانشجویان مشمول قرار می/ نامه پیشنهادي پایان
 اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی. ج



همـراه بـا   (هـا   به منظور شرکت دانشجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـري درکنفـرانس    » شرکت در مجامع علمی داخلی«اعتبار 
کـه بـراي هـر دانشـجو      شـود  هاي علمی درون کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان اعطـا مـی   وکارگاه) ارائۀ مقاله

  .ت استنویسی در مجمع و نیز اسناد مثبتۀ مالی قابل پرداخ دوبار در سال و با ارائۀ گواهی نام
  مجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی. د

هـاي   به منظور شرکت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتـري درکنفـرانس  » مجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی«
اسـاس  بـار در سـال و بـر     کـه یـک   و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان اسـت ) همراه با ارائۀ مقاله(علمی خارج ازکشور 

هـاي علمـی، بـه منظـور      مجوز مذکور عالوه بـر کنفـرانس  . نویسی در مجمع و تأیید استاد راهنما قابل اعطا است اسناد مثبتۀ نام
  .شود  نامۀ مجمع و تأیید مؤسسۀ متبوع نیز صادر می هاي علمی خارج ازکشور با دعوت ها و دوره شرکت در کارگاه

 یارياعتبار پژوهش. هـ 
هـاي پژوهشـی    ر پژوهشی استاد است که چنانچه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشـد و دکتـري در یکـی از طـرح    اعتبار دستیا

کنـد   مصوب اعضاي هیئت علمی دانشگاه متبوع همکاري داشته باشد براساس قراردادي کـه دانشـگاه بـا دانشـجو منعقـد مـی      
  . شود مبلغ توسط بنیاد تأمین اعتبار می شود که این صورت ماهانه به مدت یک سال تحصیلی پرداخت می مبلغی به

 اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی. و
شـود کـه پـس از     این اعتبار به منظور ایجاد ارتباط دانشجویان دورة دکتري با نهادهاي علمی و فنّاورانۀ کشور به آنان اعطا می

ـه      تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسۀ متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به  مـاه بـه    طـور ماهانـه و حـداکثر بـه مـدت نُ
  . شود دانشجوي مشمول پرداخت می

  اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی. ز
شـود کـه    این اعتبار به منظور ایجاد ارتباط دانشجویان دورة دکتري با نهادهاي علمی و فنّاورانۀ خارج ازکشور به آنـان اعطـا مـی   

ماه بـه دانشـجوي    و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداکثر به مدت نُه پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسۀ متبوع
هـاي جهـانی و اولویـت     بنـدي  در رتبـه  200هاي معتبـر بـا رتبـۀ کمتـر از      اولویت نهاد مقصد با مؤسسه. شود مشمول پرداخت می

اهبـردي توسـعۀ فنّـاوري معاونـت     هـاي سـتادهاي ر   بر اساس فهرست(دارکشور  هاي اولویت موضوع فرصت مطالعاتی، موضوع
   .است) علمی و فنّاوري ریاست جمهوري

  
  
  اعتبار هستۀ پژوهشی. ح

کـم یکـی از اعضـاي     مطابق مقررات مؤسسـه بـه گروهـی کـه دسـت     » گروه پژوهشی دانشجویی«این اعتبار به منظور تشکیل 
  .یابد مینامه باشد، تعلق  آیین  گروه، دانشجوي کارشناسی ارشد یا دکتري مشمول این

  

  مند شوند؟ توانند از اعتبار ارتباطات علمی بهره دانشجویان به چه نحوي می .31
خریـد  «و » هـاي علمـی   عضـویت در انجمـن  «، » اشـتراك نشـریات علمـی داخلـی و خـارجی     «دانشجو مدارك مثبتـه مبنـی بـر    

پس تأیید مدارك از سوي دانشگاه و تأیید بنیاد اسـتان مربوطـه مبلـغ بـه     . کند را در سامانۀ ثریا بارگذاري می»  هاي علمی کتاب
 . شود حساب دانشجو واریز می



  

 شود؟ کارشناسی ارشد در چند مرحله پرداخت می/کارشناسی نامۀ ایاناعتبار اجراي پ .32

نامـه و بارگـذاري مـدرك تصـویب موضـوع       مرحلۀ اول پس از اخـذ درس پایـان  . شود این اعتبار در دو مرحله به دانشجو اعطا می
 . شود به دانشجو اعطا میپژوهش در سامانۀ ثریا و مرحلۀ دوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانۀ ثریا 

  

 شود؟ اعتبار اجراي رسالۀ دکتري در چند مرحله پرداخت می .33

مرحلۀ اول پس از اخـذ درس رسـاله و بارگـذاري مـدرك تصـویب موضـوع       . شود این اعتبار در سه مرحله به دانشجو اعطا می
از ثبـت نمـرة درس و بارگـذاري مـدرك      پژوهش در سامانۀ ثریا ، مرحلۀ دوم در پایان سال اول اخذ رساله و مرحلۀ سوم پـس 

 . شود آن در سامانۀ ثریا به دانشجو اعطا می
  

 کارشناسی چه مقدار است؟ نامه در مقطع مبلغ پرداختی هر مرحله از اعتبار اجراي پایان .34

هـا پـس از اخـذ     گـروه ریال براي سـایر   20.000.000هاي فنی و علوم پایه و  ریال براي گروه 000,500,3مرحلۀ اول اعتبار برابر 
نامه در سامانۀ ثریا و مرحلۀ دوم بـه همـین میـزان پـس از ثبـت نمـرة        نامه و بارگذاري مدرك تصویب موضوع پایان درس پایان

 .شود درس و بارگذاري مدرك آن در سامانۀ ثریا، به دانشجو اعطا می
 

 ارشد چه مقدار است؟ نامه در مقطع کارشناسی مبلغ پرداختی هر مرحله از اعتبار اجراي پایان .35

هـا پـس از اخـذ     ریال براي سـایر گـروه   5.000.000هاي فنی و علوم پایه و  ریال براي گروه 10.000.000مرحلۀ اول اعتبار برابر 
نامه در سامانۀ ثریا و مرحلۀ دوم بـه همـین میـزان پـس از ثبـت نمـرة        نامه و بارگذاري مدرك تصویب موضوع پایان درس پایان

 .شود ري مدرك آن در سامانۀ ثریا، به دانشجو اعطا میدرس و بارگذا
  

 مبلغ پرداختی هر مرحله از اعتبار اجراي رساله در مقطع دکتري چه مقدار است؟ .36

هـا پـس از اخـذ     ریال براي سـایر گـروه   5.000.000هاي فنی و علوم پایه و  ریال براي گروه 10.000.000مرحلۀ اول اعتبار برابر 
درس رساله و بارگذاري مدرك تصویب موضوع رساله در سامانۀ ثریا ، مرحلـۀ دوم بـه همـین میـزان در پایـان سـال اول اخـذ        

درك آن در سـامانۀ ثریـا، بـه دانشـجو اعطـا      ثبـت نمـرة درس و بارگـذاري مـ    پس از  به همین میزاننیز رساله و در مرحلۀ سوم 
 .شود می

  
  

نامه یا رسالۀ خود را در سال قبل از برگزیده شدن از سوي بنیاد به تصویب رسانده باشد و در سال  اگر دانشجو موضوع پایان .37
 شود؟  تواند از این اعتبار بهره مند می مشمولیت در حال انجام رساله خود باشد می

 .بله
 
  
  
  
  
  
  

 محدودیتی در استفاده از اعتبار شرکت در مجامع علمی وجود دارد؟آیا  .38



هاي آموزشی داخلی حداکثر دوبار و براي مجامع علمی  یا کارگـاه آموزشـی خـارجی     این جایزه براي مجامع علمی یا کارگاه
توانـد از ایـن    ی مـی دانشـجو درصـورت  . شـود  ارشد و دکتري اعطا مـی  بار در سال مشمولیت به دانشجویان مقطع کارشناسی یک

 .را در همایش ارائه کرده باشد مند شود که در همایش مقاله داشته باشند و آن هاي علمی بهره اعتبار براي شرکت در همایش
    

  شود؟ هزینۀ شرکت در مجامع علمی به دانشجوي مشمول اعطا می در چه صورت اعتبار کمک .39
آموزشـی را در سـامانۀ ثریـا     دانشجو باید مدارك خود مبنی بر پذیرش مقاله از سوي همایش و شـرکت در همـایش و کارگـاه   

 . شود پس از تأیید مدارك از سوي دانشگاه و تأیید بنیاد استان مربوطه اعتبار به دانشجو پرداخت می. بارگذاري کند
  

 مند شوند؟ یاري بهره وهشتوانند از اعتبار پژ دانشجویان به چه نحوي می .40

صـورت پـس از    براي اخذ این جایزه، دانشجو باید دستیار یکی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل خود باشد، در این
هـاي پژوهشـی مصـوب اعضـاي      مبنی بر همکـاري دانشـجو در طـرح   ) قرارداد بین دانشگاه و دانشجو(بارگذاري مدارك مثبته 
 .شود عنوان دستیار پژوهشی در سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت می بوع بههیئت علمی دانشگاه مت

 
 یار وي چیست؟ شرایط عضو هیئت علمی براي فعالیت دانشجو به عنوان پژوهش .41

یار وي است یا باید یک طرح تحقیقـاتی داشـته باشـد یـا در آزمایشـگاه نیـاز بـه دسـتیار          عضو هیئت علمی که دانشجو پژوهش
 .کمک داشته باشد داشته باشد و یادر تدوین یک کتاب نیاز به

  

 کارشناسی در نظرگرفته نشده است؟  یاري براي دانشجویان  چرا اعتبار پژوهش .42

بنیاد در زمینۀ پژوهش انتظار زیادي از دانشجویان این مقطع ندارد و سعی دارد به آنان کمک کنـد تـا بـا فضـاي پـژوهش آشـنا       
 .اعتبار ارتباطات علمی را براي آنان در نظر گرفته تا به آنان کمک کند تا با این فضا آشنا شوند به همین دلیل. شوند

 

 شود؟ اعتبار فرصت مطالعاتی براي چه مدت به دانشجو اعطا می .43

 .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) از زمان آغاز فرصت(براي حداکثر نه ماه 
  

  فرصت مطالعاتی مورد نیاز است؟مندي از اعتبار  چه مدارکی براي بهره .44
دانشجو الزم است مدرکی مبنی بر تصویب درخواست دانشجو توسط دانشگاه محـل تحصـیل و پـذیرش فرصـت مطالعـاتی از      

 .  یکی از نهادهاي علمی و فنّاورانۀ داخل یا خارج از کشور را در سامانۀ ثریا بارگذاري کند
  

 داشته باشد؟ مقصد فرصت مطالعاتی دانشجو چه شرایطی باید .45

 .هاي جهانی است بندي در رتبه 200هاي معتبر با رتبۀ کمتر از  اولویت نهاد مقصد با مؤسسه
  

 موضوع فرصت مطالعاتی دانشجو چه شرایطی باید داشته باشد؟ .46

ـتادهاي راهبـردي توسـعۀ فنّـاوري       بـر اسـاس فهرسـت   (دارکشـور   هاي اولویـت  اولویت موضوع فرصت مطالعاتی، موضوع هـاي س
 .است) معاونت علمی و فنّاوري ریاست جمهوري

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  هزینۀ فرصت مطالعاتی چقدر است؟ مبلغ کمک .47
ریـال و بـراي دانشـجویان متأهـل      12.000.000هزینۀ فرصت مطالعاتی داخل کشور براي دانشجویان مجـرد ماهانـه    مبلغ کمک

 1000براي دانشجویان مجرد ماهانـه معـادل ریـالی     هزینۀ فرصت مطالعاتی خارج از کشور مبلغ کمک. ریال است 16.000.000
 .دالر است 1400دالر و براي دانشجویان متأهل ماهانه معادل ریالی 

  

 شود؟ اعتبار فرصت مطالعاتی چگونه پرداخت می .48

الحسـاب پـیش از آغـاز فرصـت      به صورت علی) بدون توجه به وضعیت تأهل دانشجو(هزینۀ سه ماه  در مرحلۀ اول، مبلغ کمک
. شـود  هزینۀ متأهلی پرداخت مـی التفاوت کمکدر صورت ارائۀ مدارك مبنی بر همراهی همسر در سفر، مابه. شود رداخت میپ

پـس از اتمـام زمـان    . شـود  ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت مـی هاي بعدي با دریافت گزارش سه ماهه هزینۀ سه  کمک
 .هزینه پرداخت خواهد شد ماندة کمک نشگاه، باقیفرصت و با اعالم مدت کل فرصت و تأیید دا

 

 اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی در سال غیرمشمولیت وي باشد چه باید کرد؟ .49

منـدي از   به فرصت اعزام شـود تـا امکـان بهـره    ) یا حداکثر دو ماه پس از آن سال(دانشجو باید در سالی که مشمول جایزه است 
 .باشداین جایزه را داشته 

 

هاي تحصیلی براي دانشجویانی که از اعتبار فرصـت مطالعـاتی    جایزه مندي از اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی آیا امکان بهره .50
 اند وجود دارد؟  ادارة بورس وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوري استفاده کرده

مند شود و این منافاتی با اعتبار پرداختـی از سـوي    اعتبار بهرهتواند از این  هاي تحصیلی شود می چنانچه دانشجویی مشمول جایزه. بله
 .کند ندارد وزارت علوم پرداخت می

  

هـا را   نامـه  ها شود و مرحلـۀ اول اعتبـار پایـان    باتوجه به اینکه ممکن است دانشجو در زمان تصویب پروپوزال مشمول این جایزه .51
  شود؟  فرد انجام شود آیا مرحلۀ دوم این اعتبار به فرد پرداخت میدریافت کند ولی دفاع نهایی آن بعد از اتمام مشمولیت 

هاي تحصیلی باشد و مرحلۀ اول اعتبـار را دریافـت کنـد هرزمـان      چنانچه دانشجو در زمان تصویب پروپوزال مشمول جایزه .بله
توانـد مرحلـۀ دوم اعتبـار را     نامه یا رساله خود دفاع کند حتـی اگـر مـدت مشـمولیت آن بـه پایـان رسـیده باشـد مـی          که از پایان

 .کند دریافت

 
 مطالعاتی داخل، چه معیارها و شرایطی وجود دارد؟ به منظور استفاده از اعتبار فرصت .52

هاي تحصیلی باشد باید از یکی از نهادهاي علمی و  براي بهره مندي از اعتبار فرصت مطالعاتی داخل، چنانچه دانشجو مشمول جایزه
چنانچه دانشگاه محل تحصیل با فرصت مطالعـاتی دانشـجو و محـل گذرانـدن فرصـت      . پذیرش دریافت کندفنّاورانۀ داخلِ کشور 

براي استفاده از تسـهیالت فرصـت   . تواند از این اعتبار استفاده کند مطالعاتی موافقت کند و مقصد مورد تأیید بنیاد باشد، دانشجو می
 .ي در اولویت استراهبردي توسعۀ فنّاوري معاونت علمی و فنّاورهاي ستادهاي  هاي مرتبط با اولویت مطالعاتی، موضوع

  

 شود؟ اعتبار هستۀ پژوهشی به چه منظوري اعطا می .53



کـم یکـی از    مطابق مقررات مؤسسه به گروهـی کـه دسـت   » گروه پژوهشی دانشجویی«به منظور تشکیل » هستۀ پژوهشی«اعتبار 
 .یابد تعلق مینامه باشد،  آیین  اعضاي گروه، دانشجوي مشمول این

  
  

  

 مبلغ اعتبار هستۀ پژوهشی به چه میزان است؟ .54
هـاي تحصـیلی باشـد،     مبلغ اعتبار اعطایی به هستۀ پژوهشی که یکی از اعضاي گروه، دانشجوي کارشناسی ارشد مشمول جایزه

هـاي   مشـمول جـایزه  مبلغ اعتبار اعطایی به هستۀ پژوهشی که یکـی از اعضـاي گـروه، دانشـجوي دکتـري      ریال و  000,000,70
  .ریال است 000,000,100تحصیلی باشد، 

  

هاي تحصیلی باشند، اعتبار اعطایی به هستۀ پژوهشـی افـزایش    آیا اگر دو یا چند نفر از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول جایزه .55
  خواهد یافت؟

هـاي تحصـیلی عضـو گـروه،      جـایزه شود؛ لذا مقدار آن بـر اسـاس تعـداد دانشـجویان مشـمول       این اعتبار به هسته اعطا می. خیر
 .یابد افزایش نمی

  

توان آن را بـه   رشتۀ پزشکی مشغول به کار هستند، آیا می... کارورزي و کارورزي، پیش هاي با توجه به اینکه دانشجویان دوره .56
  عنوان دستیار پژوهش یا آموزش درنظر گرفت؟

 .ي را انجام دهندیار یاري یا پژوهش هاي آموزش حتماً باید یکی از فعالیت. خیر
  

  گیرد؟ جایزة فنّاوري چه نوع تسهیالتی را در برمی .57
هـاي فنّاورانـه و کـارآفرینی موفـق باشـد، ایـن جـایزه بـا هـدف تسـهیل مسـیر فنّاورانـه و نوآورانـه و               چنانچه دانشجو در فعالیت

  : کندصاحب استعداد برتر اعطا میسازي دانشجویان براي ورود به عرصۀ کارآفرینی تسهیالت زیر را به دانشجویان  توانمند
  ...)اندازي کسب و کار، تجاري سازي، حقوق مالکیت فکري و  هاي آموزشی راهدوره(مندي کارآفرینی اعتبار توان. الف

  .شود براي آشنایی دانشجویان با فضاي فنّاوري و کارآفرینی به آنان اعطا می
 یارياعتبار فن. ب

هـاي زایشـی دانشـگاه متبـوع بـه       در یکـی از شـرکت  ) کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی(پس از پذیرش دانشجوي مشمول 
صـورت ماهانـه بـه مـدت یـک سـال        کنـد مبلغـی بـه    عنوان دستیار فنّاورانه براساس قراردادي که دانشگاه با دانشجو منعقـد مـی  

  .شود شود که این مبلغ توسط بنیاد تأمین اعتبار می تحصیلی پرداخت می
  

 شوند؟ مند می کارآفرینی بهره مندي چگونه از اعتبار تواندانشجویان  .58

هاي آموزشیِ فنّاوري و کارآفرینی را براي بارگذاري در سـامانۀ ثریـا    دانشجو الزم است مدارك مثبته مبنی بر شرکت در دوره
 .شود دانشجو پرداخت میپس از تأیید مدارك از سوي بنیاد استان مربوطه مبلغ مذکور به . در اختیار دانشگاه قرار دهد

  

 مند شوند؟ یاري بهره توانند از اعتبار فن دانشجویان به چه نحوي می .59



هـاي زایشـی دانشـگاه محـل تحصـیل خـود باشـد، در         براي اخذ این جایزه، دانشـجو بایـد دسـتیار فنّاورانـه در یکـی از شـرکت      
مبنـی بـر پـذیرش دانشـجوي مشـمول در یکـی از       ) دانشـجو قرارداد بین دانشـگاه و  (صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته  این

 .شود فنّاورانه در سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت می هاي زایشی دانشگاه متبوع به عنوان دستیار شرکت
  

یـاري  فـن منـدي از اعتبـار   بنیان مستقر در آن براي بهـره  هاي دانشهاي علم و فنّاوري و شرکتتوان از طریق پاركآیا می .60
 استفاده کرد؟

- در صـورتی . هاي زایشی دانشگاه محل تحصیل خود باشـد براي اخذ این جایزه دانشجو باید دستیار فنّاورانه در یکی از شرکت

 . که استاد میزبان دانشجو در مرکز رشد یا پارك علم و فنّاوري وابسته به دانشگاه حضور داشته باشد، بله
  

  ر نظرگرفته شده است؟جایزة فنّاوري با چه هدفی د .61
  .جایزه فنّاوري به منظور ورود دانشجویان به فضاي کارآفرینی و آشنا شدن آنان با بازار کار و فنّاوري در نظر گرفته شده است

  

  شود؟ اعتبار هستۀ فنّاوري به چه منظوري اعطا می .62
است کـه یکـی از   ) شرکت زایشی از مؤسسۀ متبوع(بنیان  به منظور ایجاد شرکتی نوپاي دانش» هستۀ فنّاوري وکارآفرینی«اعتبار 

 .نامه باشد مدیرة آن، دانشجوي مشمول آیین اعضاي هیئت
  

 مبلغ اعتبار هستۀ فنّاوري به چه میزان است؟ .63

هـاي تحصـیلی باشـد،     که یکی از اعضاي گروه، دانشجوي کارشناسی ارشد مشـمول جـایزه  فنّاوري مبلغ اعتبار اعطایی به هستۀ 
هـاي   کـه یکـی از اعضـاي گـروه، دانشـجوي دکتـري مشـمول جـایزه        فنّاوري مبلغ اعتبار اعطایی به هستۀ ریال و  70.000.000

 .ریال است100.000.000تحصیلی باشد، 
  

هاي تحصیلی باشند، آیا اعتبار اعطایی به هستۀ فنّـاوري افـزایش    اگر دو یا چند نفر از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول جایزه .64
  خواهد یافت؟

هـاي تحصـیلی عضـو گـروه،      شود؛ لذا مقدار آن بـر اسـاس تعـداد دانشـجویان مشـمول جـایزه       این اعتبار به هسته اعطا می. رخی
 .یابد افزایش نمی

  

  یاري الگوي مشخصی از سوي بنیاد وجود دارد؟  یاري و فن یاري، پژوهش براي قراردادهاي مربوط به آموزش .65
ها تهیه کرده است اما طبعاً هر دانشگاه شرایط خاص خـود را دارد و الزم اسـت الگـو     دانشگاهبنیاد الگویی را با کمک برخی از 

 .را بر اساس شرایط خود ویرایش کند
 

    گیرد؟ جایزة فرهنگ چه نوع تسهیالتی را دربر می .66
ـ ایرانی، هویت بخشی ملّی و رفع نیازهاي مادي و اجتماعی   دانشجویان تسـهیالت زیـر را بـه    این جایزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمی 

  : کنددانشجویان صاحب استعداد برتر اعطا می
  راتبۀ دانشجویی. الف

بـه  . شـود  هاي تحصیل به دانشجو اعطا مـی صورت ماهانه و در ازاي کار دانشجویی به منظور تأمین بخشی از هزینه مبلغی به
هـاي   بلغ اکتفا نکنند و بیشـتر بـه دنبـال اسـتفاده از جـایزه     منظور اینکه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتري به این م



باشند اعتبار این جایزه در این مقاطع نسبت بـه مقطـع کارشناسـی کـاهش     ) یاري یاري و فن یاري ، پژوهش آموزش(دیگر 
  .یافته است

  

 ودیعۀ اجارة مسکن. ب

الحسـنه بـه عنـوان تـأمین ودیعـۀ مسـکن در اختیـار         با استفاده از ظرفیت صندوق رفاه دانشـجویی مبلغـی بـه صـورت قـرض      
  .شودآموختگی از سوي دانشجو بازپرداخت می این مبلغ بعد از دانش. گیرددانشجویان متأهل قرار می

 هدیۀ ازدواج. ج

  .شود و منوط به ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست ا میاین هدیه با هدف ترغیب سنت حسنۀ تشکیل خانواده اعط
 اعتبار سفرهاي زیارتی ـ فرهنگی. د

کند بلکه این اعتبار به صـورت متمرکـز از طریـق معاونـت فرهنگـی بنیـاد        بنیاد اعتبار مربوط به این جایزه را به فرد اعطا نمی
  .شود هزینه می

  
  

  راتبۀ دانشجویی چیست؟ شرایط الزم براي استفاده از اعتبار مربوط به .67
ساعت به ترتیـب دانشـجویان مقطـع کارشناسـی، کارشناسـی       6و  10،  20ازاي دریافت این مبلغ، ماهانه   دانشجویان مشمول باید در

ارشد و دکتري کاردانشجویی در دانشگاه محل تحصیل خود داشته باشند و دانشگاه گزارش آن را هر دو مـاه یـک بـار در سـامانۀ     
 .بارگذاري کندثریا 

 

  مندي از راتبه چیست؟ کارهاي دانشجویی براي بهره مصادیق .68
کـار در کتابخانـه ،کـار در رسـتوران ، کـار در مرکـز        توان به ها می اند که از جملۀ آن ها تعریف شده کارهاي دانشجویی در دانشگاه

 .اشاره کرد... رایانه ، کار در خوابگاه و 
  

تـوان بـه عنـوان سـاعات کـار      دهنـد مـی   هاي خصوصی غیرمرتبط با دانشگاه انجام میکتآیاکاري راکه دانشجویان در شر .69
 محسوب کرد؟» راتبۀ دانشجویی«مندي از دانشجویی براي بهره

از قبیـل  (نامه این است که دانشجو از محیط دانشگاه خارج نشود و کار دانشجویی خود را در همـان محـیط   روح حاکم بر آیین
 . انجام دهد...) آزمایشگاه، کتابخانه و 

  

 شود؟ راتبۀ دانشجویی به چه شکلی پرداخت می .70

) مـاه بعـد   5/2پایـان مـاه سـوم مربـوط بـه       مـاه اول و در  2در پایان ماه اول مربوط بـه  (سال تحصیلی در دو قسط  این راتبه در هر نیم
ازاي   دانشـجویان مشـمول بایـد در   . شـود  طور مستقیم از سوي بنیاد و از طریق کـارت بـانکی بـه دانشـجویان برگزیـده اعطـا مـی        به

 ارشـد و دکتـري در   سـاعت کاردانشـجویی بـه ترتیـب بـراي مقطـع کارشناسـی ، کارشناسـی         6و  10،  20دریافت این مبلغ، ماهانه 
معرفـی دانشـجو   . سال در سامانۀ ثریـا بارگـذاري کنـد    دانشگاه محل تحصیل خود داشته باشند و دانشگاه گزارش آن را در پایان نیم

بـراي دانشـجویان متأهـل الزم اسـت سـند ازدواج      . سـال تحصـیلی بایـد انجـام شـود      به عنوان متقاضی کار دانشجویی براي هر نـیم 
 .یا در اختیار بنیاد قرارگیرددانشجوي مشمول از طریق سامانۀ ثر

  



کـار دانشـجویی از راتبـۀ     توانـد در قبـال   کند مـی  یاري استفاده می یاري یا فن یاري ، پژوهش آیا فردي که از اعتبار آموزش .71
 مند شود؟ دانشجویی هم بهره

باشـد  » داخلـی یـا خـارجی   فرصت مطالعـاتی  «یا » یاري فن«، »یاري پژوهش«، »یاري آموزش«چنانچه دانشجو مشمول اعتبار . خیر
 .یابد این راتبه به او تعلق نمی

  

 نحوة اعطاي وام ودیعۀ مسکن به دانشجویان مشمول به چه نحو انجام می شود؟ .72

هـاي رفـاه    همـین منظـور بنیـاد اسـامی دانشـجویان مشـمول را بـه صـندوق         به. شود این جایزه صرفاً به دانشجویان متأهل اعطا می
کند و هماهنگی الزم براي پرداخت این جـایزه از طریـق صـندوق رفـاه      وزارت بهداشت اعالم می/ دانشجویی در وزارت علوم

دانشجو مدارك مربوط به اجارة مسـکن را بـه صـندوق رفـاه دانشـگاه      در نهایت . دهد دانشگاه به دانشجویان را با آنان انجام می
تـا پایـان   ) در دورة مشـمولیت دانشـجو  (ین جـایزه از زمـان دریافـت    تواند از ا دانشجو می. شود مند می کند و از وام بهره ارائه می

 . مند شود دورة تحصیل در آن مقطع بهره
 

 شود؟ آیا هدیۀ ازدواج به همۀ مشموالن متأهل اعطا می .73

 .شود که تاریخ عقدشان در سال تحصیلی مشمولیت باشد هدیۀ ازدواج صرفاً به مشموالنی اعطا می. خیر
  

 توانند دو بار از وام ودیعۀ مسکن استفاده کنند؟ هر دو مشمول جایزة تحصیلی باشند می آیا اگر زوج و زوجه .74

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

  مندي دانشجو از وام ودیعۀ مسکن چقدر است؟ مدت زمان بهره .75
 .مند شود پایان دورة تحصیل در آن مقطع از این اعتبار بهره تا) در دورة مشمولیت دانشجو(تواند از زمان دریافت  دانشجو می

  

 مدارك مورد نیاز براي دریافت هدیه ازدواج چیست؟ .76

 .چنانچه دانشجو در سال مشمولیت خود ازدواج کرده باشد باید اسناد ازدواج خود را در سامانۀ ثریا بارگذاري کند
  

 شوند؟ شغلی محسوب مییاري سابقۀ  یاري و فن یاري ، پژوهش آیا آموزش .77

 .شود یاري، براي وي بیمۀ اشتغال لحاظ می یاري و فن یاري ، پژوهش مندي دانشجو از اعتبار آموزش در صورت بهره. بله
  

  بیمۀ اشتغال چه مزایایی دارد؟ .78
مسـتمري   و جزئـی مسـتمري ازکارافتـادگی    ، کلـی  مستمري ازکارافتادگی،  مستمري بازنشستگی :مزایاي بیمۀ اشتغال عبارتند از

 بازماندگان
 

  یابد؟  آیا به همۀ مشموالن جوایز تحصیلی، بیمۀ تکمیلی تعلق می .79
 .بله

  

  تفاوت خدمات درمانی بیمۀ تکمیلی و بیمۀ پایه چیست؟ .80



تـأمین اجتمـاعی،   (گـر پایـه    هاي درمانی ناشی از بیماري و یا حادثـه کـه در تعهـد بیمـه     بیمۀ تکمیلی براي جبران بخشی از هزینه
بیمـۀ مکمـل درمـان تعهـداتی را کـه بیمـۀ پایـه تقبـل         . گیرد نبوده، مورد استفاده قرار می...) خدمات درمانی، ایرانیان، سالمت و

 . یابدکه داراي بیمۀ پایه هستند کند و به افرادي اختصاص می شود، تقبل می کند یا بخشی از آن را متقبل می نمی
  

یـاري   یـاري و فـن   یـاري ، پـژوهش   اعتبار راتبۀ دانشـجویی یـا اعتبـارات آمـوزش     توان در زمان فرصت مطالعاتی از آیا می .81
 کرد؟ استفاده

شـود از آغـاز    با توجه به اینکه این اعتبارات به ازاي کار دانشجویی یا انجام خدماتی در دانشگاه محل تحصیل پرداخت می. خیر
 . شود این اعتبارات پرداخت نمی فرصت مطالعاتی به دلیل عدم حضور دانشجو در دانشگاه محل تحصیل،

  

  هایی هستند؟یافته به دانشجویان دورة کارشناسی چه جایزه هاي اختصاصجایزه .82
  :هاي جدول زیر درنظر گرفته شده است براي دانشجویان دورة کارشناسی جایزه

   



  هدف از اعطاي این جوایز به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد چیست؟ .83
هـاي آموزشـی ،    تسهیالت ارائه شده در این جوایز و در این سطح براي این افراد، بیشتر در جهت توانمندکردن آنـان در حـوزه  

  .پژوهشی ، فنّاورانه وکارآفرینی است
  

 هایی هستند؟دورة کارشناسی ارشد چه جایزهیافته به دانشجویان  هاي اختصاصجایزه .84

 :هاي جدول زیر درنظرگرفته شده استبراي دانشجویان دورة کارشناسی ارشد جایزه
   

ردی
 ف

 توضیحات سقف اعتبار تسهیالت نوع جایزه

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 مندي آموزشی اعتبار توان آموزش 1
2 

 پژوهش

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 اعتبار ارتباطات علمی

 نامۀ کارشناسی اعتبار اجراي پایان 3
  ریال  7.000.000

  )هاي فنی و علوم پایه گروه(
 )ها سایرگروه(ریال  4.000.000

 در سال مشمولیت

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 مندي کارآفرینی اعتبار توان فنّاوري 4

5 

  فرهنگ
 

  )مجرد(ریال 1.500.000 راتبۀ دانشجویی
 )متأهل(ریال  2.500.000

 20به طور ماهانه، به ازاي 
   کارماهانه ساعت

 )به مدت نه ماه(
 .فرد باید داراي بیمۀ پایه باشد مطابق مقررات بنیاد بیمۀ تکمیلی 6
 در سال مشمولیت ریال 20.000.000 هدیۀ ازدواج 7

 ودیعۀ اجارة مسکن 8
  )تهران(ریال  250.000.000

  ریال  150.000.000
 )سایر شهرها(

مندي در سال مشمولیت  بهره
حساب  در زمان  و تصفیه

 آموختگی دانش

ها و سفرهاي زیارتی و  اعتبار برنامه 9
 گري گردش

  )داخلی(ریال  3.000.000
 مشمولیتدر سال  )خارجی(ریال  10.000.000



  

 توضیحات سقف اعتبار تسهیالت نوع جایزه ردیف

1 
 آموزش

  به طور ماهانه  ریال 5.000.000 یاري اعتبار آموزش
 )به مدت نُه ماه(

 در سال مشمولیت ریال 5.000.000 آموزشیمندي  اعتبار توان 2

3 

 پژوهش

  به طور ماهانه  ریال 5.000.000 یاري اعتبار پژوهش
 )به مدت نُه ماه(

 در سال مشمولیت ریال 5.000.000 اعتبار ارتباطات علمی 4

 نامه اعتبار اجراي پایان 5
هاي فنی و  گروه(ریال  20.000.000

  )علوم پایه
 )ها سایرگروه(ریال  10.000.000

 در سال مشمولیت

اعتبار شرکت در مجامع علمی  6
  دوبار  ریال 3.000.000 داخلی

 )در سال مشمولیت(

مجوز و اعتبار شرکت در مجامع  7
  بار  یک ریال 20.000.000 علمی خارجی

 )در سال مشمولیت(

 در سال مشمولیت ریال 70.000.000 اعتبار هستۀ پژوهشی 8

9 

 فنّاوري

  به طور ماهانه  ریال 5.000.000 یاري اعتبار فن
 )به مدت نُه ماه(

 در سال مشمولیت ریال 5.000.000 کارآفرینی مندي اعتبار توان 10

  در سال مشمولیت  ریال 70.000.000 اعتبار هستۀ فنّاوري وکارآفرینی 11

12 

 فرهنگ

  )مجرد(ریال  1.000.000 راتبۀ دانشجویی
 ) متأهل(ریال  1.500.000

 10به طور ماهانه، به ازاي 
  ساعت کار ماهانه 

 )به مدت نُه ماه(

فرد باید داراي بیمۀ پایه  مطابق مقررات بنیاد بیمۀ تکمیلی 13
 .باشد

 در سال مشمولیت ریال 20.000.000 هدیۀ ازدواج 14



  )تهران(ریال  250.000.000 ودیعۀ اجارة مسکن 15
 )شهرهاسایر (ریال  150.000.000

مندي در سال  بهره
حساب  و تصفیه مشمولیت

 آموختگی در زمان دانش

ها و سفرهاي زیارتی و  برنامه 16
 گري گردش

  )داخلی(ریال  3.000.000
 در سال مشمولیت )خارجی(ریال  10.000.000

  
 هایی هستند؟یافته به دانشجویان دورة دکتري چه جایزه هاي اختصاصجایزه .85

 :هاي جدول زیر درنظر گرفته شده است دورة دکتري جایزهبراي دانشجویان 
 توضیحات سقف اعتبار تسهیالت نوع جایزه ردیف

1 
 آموزش

 )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه   ریال 9.000.000 یاري اعتبار آموزش

 در سال مشمولیت ریال 6.000.000 مندي آموزشی اعتبار توان 2
3 

 پژوهش

 )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه  ریال 9.000.000 یاري اعتبار پژوهش
 در سال مشمولیت ریال 7.000.000 اعتبار ارتباطات علمی 4

 اعتبار اجراي رسالۀ دکتري 5
  ریال  30.000.000

  )هاي فنی و علوم پایه گروه(
 )ها سایرگروه(ریال  15.000.000

 در سال مشمولیت

اعتبار شرکت در مجامع  6
 )در سال مشمولیت(دوبار  ریال 3.000.000 علمی داخلی

مجوز و اعتبار شرکت در  7
  بار  یک ریال 25.000.000 مجامع علمی خارجی

 )در سال مشمولیت(

اعتبار اعزام به فرصت  8
 مطالعاتی داخلی

  )مجرد(ریال  12.000.000
 )متأهل(ریال  16.000.000

  به طور ماهانه 
 )در سال مشمولیت(

اعتبار اعزام به مجوز و  9
 فرصت مطالعاتی خارجی

  )مجرد(دالر  1000معادل ریالی 
 )متأهل(دالر  1400معادل ریالی 

  به طور ماهانه 
 )در سال مشمولیت(

 در سال مشمولیت ریال 100.000.000 اعتبار هستۀ پژوهشی 10

11 
 فنّاوري

  به طور ماهانه  ریال 9.000.000 یاري اعتبار فن
 )به مدت نُه ماه(

 در سال مشمولیت ریال 6.000.000 کارآفرینی مندي اعتبار توان 12



اعتبار هستۀ فنّاوري  13
 در سال مشمولیت ریال 100.000.000 وکارآفرینی

14 

 فرهنگ

  )مجرد(ریال  800.000 راتبۀ دانشجویی
 )متأهل(ریال  1.200.000

ساعت کار  6به طور ماهانه، در ازاي 
 )به مدت نُه ماه(ماهانه 

 .فرد باید داراي بیمۀ پایه باشد مطابق مقررات بنیاد بیمۀ تکمیلی 15
 در سال مشمولیت ریال 20.000.000 هدیۀ ازدواج 16

  )تهران(ریال  250.000.000 ودیعۀ اجارة مسکن 17
 )سایر شهرها(ریال  150.000.000

مندي در سال مشمولیت و تصفیه  بهره
 آموختگی حساب در زمان دانش

ها و سفرهاي زیارتی  برنامه 18
 گري وگردش

  )داخلی(ریال  3.000.000
 در سال مشمولیت )خارجی(ریال  10.000.000

  
  مند شود؟ توانند از همۀ تسهیالتی که در هر جایزه وجود دارد بهره آیا دانشجویان برگزیده می .86

 امـا  پژوهش ، فنّاوري و فرهنـگ اسـتفاده کننـد   توانند از همۀ تسهیالت هریک از چهار جایزة آموزش ،  دانشجویان مشمول می
هسـتۀ  «فقـط از یکـی و از بـین دو اعتبـار     » یـاري  فـن «و » یـاري  پژوهش«، »یاري آموزش«هر دانشجو مجاز است از بین سه اعتبار 

 .مند شود نیز فقط از یکی در هر سال بهره» هستۀ فنّاوري و کارآفرینی«و » پژوهشی
 

 کند، چند مورد است؟ ها استفادهتواند از این جایزهدر یک مقطع از تحصیل میکه هر دانشجو  تعداد دفعاتی .87

  .مند شودها بهره تواند هرساله از جایزهاگر هر سال در قیاس با سایر دانشجویان برگزیده شود، می
 

 نقش دانشگاه در اجراي اعطاي جایزة تحصیلی به چه نحوي است؟  .88

ها واگذار کند به نحوي که پرداخت اعتبـار هـر سـاله     نامه را به دانشگاه اجراي این آیینصورت تدریجی  بنیاد درصدد است تا به
ها مطابق بـا مقـررات و ضـوابط بنیـاد، اقـدام بـه گـزینش و انتخـاب دانشـجویان           ها انجام شود و دانشگاه از سوي بنیاد به دانشگاه

نامه نظارت داشته باشد، لیکن براي تحقـق بـه ایـن     حیح آیینمشمول و پرداخت تسهیالت به آنان کنند و بنیاد صرفاً بر اجراي ص
  .هدف، بنیاد روندي تدریجی را درنظر گرفته است تا ظرف دو سه سال این واگذاري اختیار رخ دهد

  

یـن  تواند مفید باشد، آیا در ا هاي آتی نیز استمرار داشته باشد می  هاي تحصیلی چنانچه بتواند در سال نامۀ جایزه اجراي آیین .89
  زمینه تدبیري اندیشیده شده است؟

کنـد و تحقـق ایـن امـر مسـتلزم تصـویب بودجـۀ بنیـاد از          بینی می را هر ساله در بودجۀ خود پیش  بنیاد اعتبار مربوط به این جایزه
 هـاي دیگـري از قبیـل حمایـت مـالی      دنبال این است تـا از مکـانیزم   همچنین در این زمینه به. سوي مجلس شوراي اسالمی است

 . ها و حتی اشخاص خیر استفاده کند سایر سازمان
  

 یافته به هر دانشگاه براساس چه معیارهایی بوده است؟ سهمیۀ اختصاص .90



هاي گذشته و نیز بودجۀ سـال جـاري خـود، اقـدام بـه       ها با استفاده از آمار سال بنیاد براساس میزان تجمع دانشجویان در دانشگاه
دانشـگاه کشـور، سـهمیۀ اختصاصـی تخصـیص داده شـده         30بر این اساس به حدود  .است هاکرده تخصیص سهمیه به دانشگاه

، نسبت بـه سـال تحصـیلی    1393ـ94هاي تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی  شایان ذکر است تعداد دانشجویان مشمول جایزه. است
 . افزایش داشته است% 70پیش از آن، حدود 

 
ها  ارشد و دکتري که در برخی دانشگاه اه با توجه به حجم دانشجوي مقطع کارشناسیسهمیۀ اعالم شده از سوي بنیاد به دانشگ .91

 آیا بهتر نیست این سهمیۀ متناسب با حجم دانشجویان هر دانشگاه تخصیص یابد؟. وجود دارد بسیارکم است

هـا دارد میـزان جمعیـت     دانشـگاه رو است رویکـردي کـه در تخصـیص سـهمیه بـه       باتوجه به اینکه بنیاد با محدودیت منابع روبه
هـا را   انـد ایـن سـهمیه    که شرایط اولیه بنیاد را کسب کـرده  اي از دانشجویان ها نیست بلکه بنیاد براساس جامعه دانشجویی دانشگاه

کـه   ؛ بـه طـوري  تواند به سمت تحصیالت تکمیلـی بزرگترکنـد   کند این جامعه را تا آنجاکه می تخصیص داده است و تالش می
 .هاي تحصیالت تکمیلی بوده است بیشترین حجم افزایش، مربوط به دوره 1393ـ94ل تحصیلی در سا

  

نیـز  ...) حضوري و  شبانه، نوبت دوم، نیمه(شوند یا سایردانشجویان  ها، مشمول این جوایز می آیا تنها دانشجویان روزانۀ دانشگاه .92
 مند شوند؟ توانند از این جوایز بهره می

کنند و نوع نظـام آموزشـی دانشـجویان مبنـاي عمـل       ها طبق معیارهاي بنیاد معرفی می دانشجویانی است که دانشگاهمالك بنیاد 
 .بنیاد نیست

 
 

 هاي استعداد درخشان وزارت علوم وحدت روش دارد؟  نامه نامه با آیین آیا این آیین .93

آمادگی این را دارد تا بر اساس سند راهبـردي کشـور در   سازي برسد و  بنیاد درصدد است که با دو وزارتخانه به توافق و یکسان
امـا بایـد توجـه داشـت کـه      . امور نخبگان که مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی است، تعاریف را بـا وزارتـین یکسـان کنـد    

را هـاي خـود    ها نیست و هر دانشگاه مناسـب بـا ماهیـت آن دانشـگاه بایـد شـاخص       تعاریف یکسان دلیل بر مشابه بودن شاخص
 .استخراج کند

 
ها در نظر گرفته شده انعطافی هم وجود دارد تا چنانچه دانشگاه به مورد خـاص برخـورد    که براي دانشگاه هایی آیا در سهمیه .94

 کرد بتواند از آن استفاده کند؟

عتبـاري بنیـاد بـراي    و بـا توجـه بـه منـابع ا    ) مبنی بر حضور دانشـجویان مسـتعدبرتر  (ظرفیت هر دانشگاه باتوجه به پیشینۀ دانشگاه 
لـیکن اگـر در حـد یکـی دو نفـر دانشـجوي خـاص و قابـل رقابـت در          . نامه تعیـین شـده اسـت    مندي از تسهیالت این آیین بهره

 .کند دانشگاهی وجود داشته باشد بنیاد سوابق آنان را نیز بررسی می
  

 مقطع کارشناسی یکی است؟آیا توجهی که بنیاد به دانشجویان دورة تحصیالت تکمیلی دارد با دانشجویان  .95

اي کـه بـراي مقطـع     بنیاد توجه ویژه به دانشجویانی که در تحصیالت تکمیلی هستند دارد، به همـین دلیـل افـزایش سـهمیه    . خیر
ارشد و دکتري در نظرگرفته است بیشتر از مقطع کارشناسی است و قصـد دارد حمایـت از دانشـجویان را بـه سـمت       کارشناسی

 .ایش دهدتحصیالت تکمیلی افز
  



که بنیـاد بـه دانشـگاه تخصـیص داده بسـیارکم       اي هاي متفاوتی وجود دارد و میزان سهمیه ها رشته باتوجه به اینکه در دانشگاه .96
 پذیر است؟ هاي مختلف و انتخاب آنان به چه نحوي امکان است، مقایسۀ دانشجویان رشته

 .کند ها را لحاظ می ند و طبعاً در آن اقتضائات رشتهک اي است که دانشگاه تصویب می نامه این موضوع براساس آیین
  

 ها به سامانۀ ثریا به چه نحوي است؟  نحوة دسترسی دانشگاه .97

دهـد تـا    کند و کلمۀ عبـور آن را در اختیـار دانشـگاه قـرار مـی      ها یک کاربري در سامانۀ ثریا تعریف می بنیاد براي همۀ دانشگاه
 .بتوانند به این سامانه دسترسی داشته باشندکارشناسان مربوطه در هر دانشگاه 

 
هاي قبل بوده است یا افتخـار موردتأییـد بنیـاد داشـته باشـند، براسـاس        که مشمول جوایز تحصیلی بنیاد در سال آیا دانشجویانی .98

 شوند؟  نامه جدید مشمول جوایز می آیین

 .مند شوند توانند از این جوایز بهره را کسب کنند می چنانچه در بین همگنان خود در دانشگاه بررسی شوند و بیشترین امتیاز
  

منـدي دانشـجویان    کشور، سهمیۀ اختصاص یافته به هر دانشگاه بـراي بهـره  هايکیفی وکمی متفاوت دانشگاه با توجه به سطح .99
 شود؟مشمول چگونه محاسبه می

سال گذشته در دانشـگاه کـه سـوابق آن در بنیـاد      5ر سهمیه اختصاص یافته به هر دانشگاه بر اساس میانگین تعداد دانشجویان برت
 . شودها ابالغ میموجود است محاسبه و به دانشگاه

  

  شود؟نامه میآیا دانشگاه آزاد اسالمی نیز مشمول این آیین .100
 .به ستاد مرکزي دانشگاه اعالم شده است) براي همۀ واحدهاي آن(شود و سهمیۀ آن دانشگاه بله، محسوب می

  

اي کـه توسـط معاونـت علمـی بـه دانشـجویان مقطـع دکتـري         نامه، آیا جوایز قبلی مانند پژوهانـه به ابالغ این آیینباتوجه  .101
 شده است، پا برجا است؟اختصاص داده می

 .شودنامه،هیچ وجه دیگري نه از سوي بنیاد و نه از سوي معاونت به دانشجویان اعطا نمی با اجراي این آیین
 


