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یاب عا   ه 

  
  برترهاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد اعطاي جایزهنامۀ  شیوه

  

  مقدمه
موضـوع مصـوبۀ هیئـت امنـاي بنیـاد      ( هاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادبرتر نامۀ اعطاي جایزه آیین 4مادة  2به استناد تبصرة 

  :شود مطابق مفاد زیر تدوین می نامه نامۀ اجراي این آیین ، شیوه)14/3/1393ملی نخبگان در تاریخ 

ها ریفتع: 1ةماد  
  :شود رعایت می نامه شیوههاي زیر در این  براي رعایت اختصار، تعریف

  .ی نخبگان استمنظور بنیاد ملّ: ملّی بنیاد. الف
  .هاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادبرتر است نامۀ اعطاي جایزه منظور آیین:نامه آیین.ب
  .منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري است:وزارت علوم. ج
  .منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است:وزارت بهداشت. د

 وزارت بهداشـت  ،ضوابط وزارت علـوم بر اساس  که است کشور ، پژوهشی و فنّاوريی منظور هریک از مراکز آموزش:مؤسسه. هـ 
  . دکن فعالیت میعالی انقالب فرهنگی  يیا شورا

  .است ملّی ریزي و نظارت بنیاد منظور معاونت برنامه:ریزي معاونت برنامه. و
  . است کشور هاي بنیادهاي نخبگان استانیک ازهر منظور:بنیاد استانی. ز

  . نامه است آیینمطابق مفاددانشجویان صاحب استعدادبرتر منظور هریک از:دانشجو. ح
  

معیارهاي شناسایی دانشجویان: 2ةماد  
هـاي   ین امتیاز از فعالیـت نامه و حائز بیشتر آیین 4هاي مندرج در مادة  کم یکی از ویژگی نامه باید داراي دست دانشجویان مشمول آیین

  .باشند 1مطابق جدول  نخبگانی
لحـاظ   1در جدول ، ها براي هر یک از جایزهآن   چنانچه فعالیت نخبگانی دیگري از سوي بنیاد شناسایی شود، امتیاز و ضریب:هتبصر

  .خواهد شد
  

هاي تحصیلی جایزه: 3ةماد  
،بـه دانشـجویان   نامه مطـابق تعریـف آیـین    ،»دکتـري تخصصـی  «و » کارشناسـی ارشـد  «، »کارشناسی«در سه مقطع  تحصیلیهاي  جایزه

  .شود میعطا ن امشموال
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دانشـجویان سـال پـنجم تـا هفـتم       ؛کارشناسـی  معادل دانشـجویان دورة  ،اي دانشجویان سال اول تا چهارم دورة دکتري حرفه:1تبصرة 
و دانشـجویان دورة تخصـص و فـوق تخصـص وزارت      ؛کارشناسـی ارشـد   معادل دانشـجویان دورة  ،اي دورة دکتري حرفه

  .شوند معادل دانشجویان دورة دکتري تخصصی محسوب می ،بهداشت
  

  دورةکارشناسی. 1- 3
مطـابق جـدول    کننـد،  تحصیل می) آغاز دورهحداکثر چهارسال از زمان (کارشناسی، که در سنوات مجاز  هاي دانشجویان دورة جایزه

  .شود به برگزیدگان اعطا می 2
  

  کارشناسی جایزة دانشجویان دورة: 2جدول 
  

  توضیحات  سقف اعتبار  تسهیالت  ردیف  جایزهنوع 
  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

  در سال مشمولیت  )ها سایرگروه(ریال  4,000,000

  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(

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

  .باشد
  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

مندي در سال  بهره
حساب   مشمولیت و تصفیه

  آموختگی در زمان دانش

  گري سفرهاي زیارتی و گردش ها و اعتبار برنامه  5ـ4
  )داخلی(ریال  3,000,000
  )خارجی(ریال  10,000,000

  در سال مشمولیت

  
هـاي وي در   هاي آموزشی و با هدف ارتقاي توانایی کارگاهها و براي شرکت دانشجو در دوره» مندي آموزشی توان«اعتبار  :2تبصرة 

هـا و   کارگـاه گـواهی شـرکت در   بند منوط به ارائۀحساب این  تصفیه. شود هاي تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می موضوع
  .است مالیهاي آموزشی و تحویل مدارك مثبتۀ  دوره

  



 

3 

 

هـاي   هزینـۀ عضـویت در انجمـن    کمـک «، »نشریات علمی داخلی و خـارجی هزینۀ اشتراك  کمک«: شامل» ارتباطات علمی«اعتبار :3تبصرة 
  .هر یک قابل تصفیه استمالی است که بر اساس مدارك مثبتۀ » هاي علمی کتابتسهیالت خرید«و » داخلی و خارجی علمی

کـه در دو قسـط بـه وي     ع استنامۀ دانشجو در مؤسسۀ متبو ، منوط به تصویب طرح پیشنهادي پایان»نامه اجراي پایان«اعتبار  :4تبصرة 
  .شود پرداخت می

  

سـازي، حقـوق    وکـار، تجـاري   کسب  اندازي هاي آموزشی راه ، براي شرکت دانشجو در دوره»کارآفرینی مندي توان«اعتبار  :5تبصرة 
حسـاب   تصـفیه . شـود  اعطا مـی کارآفرینی هاي وي در زمینۀ نوآوري و واناییبا هدف ارتقاي ت و مالکیت فکري و مشابه آن

  .است مالیهاي آموزشی و تحویل مدارك مثبتۀ  ها و دوره این بند منوط به ارائۀ گواهی شرکت در کارگاه
  

کار دانشجویی در مؤسسۀ متبوع به مـدت نُـه    ساعت 20که در قبال ماهانه  استهزینۀ معیشتی  کمک شامل» راتبۀ دانشجویی« :6تبصرة 
  .یابد به وي تعلق می )سال دو نیم( ماه

  

گر پایه نبوده، مـورد اسـتفاده    که در تعهد بیمه ،هاي درمانی که براي جبران بخشی از هزینه اي است شامل بیمه» بیمۀ تکمیلی« :7تبصرة 
آن یابد و بـراي اسـتفاده از    به مشموالن جایزه تعلق می) از زمان مشمولیت دانشجو(سال  به مدت یک این بیمه. گیرد قرار می

  .هاي پایه باشد دانشجو باید داراي یکی از انواع بیمه
  

شود و منوط بـه ارائـۀ اسـناد مثبتـه مبنـی بـر ازدواج در        با هدف ترغیب سنت حسنۀ تشکیل خانواده اعطا می» هدیۀ ازدواج« :8تبصرة 
  .سال مشمولیت دانشجوست

  

هاي رفاه دانشجویی وزارت علوم و وزارت بهداشـت و   صندوقالحسنه از طریق  به صورت وام قرض» مسکناجارة ودیعۀ «: 9تبصرة 
  .شود صرفاً به دانشجویان متأهل اعطا می

  

به صورت متمرکز از طریق معاونت فرهنگی  به صورت سرانه محاسبه و »گري گردشو ها و سفرهاي زیارتی برنامه«اعتبار : 10تبصرة 
  .شود بنیاد هزینه می

  

  کارشناسی ارشد دورة. 2ـ3
کننـد، مطـابق    تحصـیل مـی  ) حـداکثر دو سـال از زمـان آغـاز دوره    (که در سنوات مجاز شجویان دورةکارشناسی ارشد،هاي دان جایزه

  :شود به برگزیدگان اعطا می 3جدول 
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  هاي دانشجویان دورةکارشناسی ارشد جایزه: 3جدول 
  

  توضیحات  سقف اعتبار  تسهیالت  ردیف  نوع جایزه

  آموزش
  )به مدت نُه ماه(به طور ماهانه   ریال 5,000,000  یاري آموزشاعتبار   1ـ1
  در سال مشمولیت  ریال 5,000,000  مندي آموزشی 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
  خارجی

  )در سال مشمولیت( بار یک  ریال 20,000,000

  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

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

  )ماه
  .فرد باید داراي بیمۀ پایه باشد  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 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
  )خارجی(ریال  10,000,000

  در سال مشمولیت

  
علمـی مؤسسـۀ متبـوع و بـر      دستیاري آموزشی دانشجو زیرنظر یکی از اعضـاي هیئـت   کارمزد شامل» یاري آموزش«اعتبار : 11تبصرة 

  .شود سال تحصیلی اعطا می یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم اساس قرارداد آموزش
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هـاي وي   هاي آموزشی و با هـدف ارتقـاي توانـایی    ها وکارگاه براي شرکت دانشجو در دوره» مندي آموزشی توان«اعتبار  :12تبصرة 
حسـاب ایـن بنـد منـوط بـه ارائـۀ گـواهی شـرکت در          تصـفیه . شـود  هاي تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا مـی  در موضوع

  .است مالیهاي آموزشی و تحویل مدارك مثبتۀ  ها و دوره کارگاه
  

علمـی مؤسسـۀ متبـوع و بـر      دستیاري پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضـاي هیئـت   کارمزدشامل » یاري پژوهش«اعتبار :13تبصرة 
  .شود سال تحصیلی اعطا می یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم اساس قرارداد پژوهش

  

هزینـۀ عضـویت در    کمـک «، »هزینۀ اشـتراك نشـریات علمـی داخلـی و خـارجی      کمک«: شامل» ارتباطات علمی«اعتبار : 14تبصرة 
هر یـک  مالی است که بر اساس مدارك مثبتۀ » هاي علمی تسهیالت خرید کتاب«و » هاي علمی داخلی و خارجی انجمن

  .قابل تصفیه است
  

نامۀ دانشجو در مؤسسۀ متبوع است که در دو قسط بـه وي   صویب طرح پیشنهادي پایان، منوط به ت»نامه اجراي پایان«اعتبار :15تبصرة 
  .شود پرداخت می

  

هـاي   کارگـاه و) همـراه بـا ارائـۀ مقالـه    (هـا   انسکنفـر به منظور شرکت دانشجو در» داخلی شرکت در مجامع علمی«اعتبار  :16تبصرة 
 که بـراي هـر دانشـجو دوبـار در سـال و بـا       شود اعطا می علمی درون کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجو

  .قابل پرداخت است مالیاسناد مثبتۀ نویسی در مجمع و نیز  گواهی نامارائۀ  تأیید استاد راهنما،
  

کشـور  هـاي علمـی خـارج از    بـه منظـور شـرکت دانشـجو درکنفـرانس     » خارجی شرکت در مجامع علمی و اعتبار مجوز« :17تبصرة 
 تأییـد اسـتاد راهنمـا   بار در سال و بر اسـاس   که یک و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجوست) ارائۀ مقالههمراه با (
هاي علمـی، بـه منظـور شـرکت در      عالوه بر کنفرانس مذکورمجوز . قابل پرداخت استنویسی در مجمع  اسناد مثبتۀ نامو

  .گردد نیز صادر می نامۀ مجمع و تأیید مؤسسۀ متبوع هاي علمی خارج ازکشور با دعوت ها و دوره کارگاه
  

کـم یکـی    که دسـت  گروهی مطابق مقررات مؤسسه به» گروه پژوهشی دانشجویی«به منظور تشکیل » هستۀ پژوهشی« اعتبار:18تبصرة 
  .یابد نامه باشد، تعلق می آیین  اعضاي گروه، دانشجوي مشمول ایناز 

  

و  مؤسسـۀ متبـوع  علمـی   یکی از اعضاي هیئت زایشیدستیاري فنّاوري دانشجو در شرکت  کارمزدشامل » یاري فن«اعتبار : 19تبصرة 
  .شود سال تحصیلی اعطا می یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم بر اساس قرارداد فن

  

سـازي، حقـوق    وکار، تجاري اندازي کسب  هاي آموزشی راه ، براي شرکت دانشجو در دوره»کارآفرینی مندي توان«اعتبار :20 تبصرة
حسـاب ایـن بنـد     تصفیه. هاي وي در زمینۀ نوآوري و کارآفرینی است مالکیت فکري و مشابه آن با هدف ارتقاي توانایی

  .است اي آموزشی و تحویل مدارك مثبتۀ مالیه دورهها و  منوط به ارائۀ گواهی شرکت در کارگاه
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کـه   اسـت ) شـرکت زایشـی از مؤسسـۀ متبـوع    (بنیان  به منظور ایجاد شرکتی نوپاي دانش» کارآفرینیهستۀ فنّاوري و«اعتبار :21تبصرة 
  .نامه باشد دانشجوي مشمول آیین ،مدیرة آن یکی از اعضاي هیئت

  

هسـتۀ  «فقـط از یکـی و از بـین دو اعتبـار     » یاري فن«و » یاري پژوهش«، »یاري آموزش«اعتبار  دانشجو مجاز است از بین سه: 22تبصرة 
  .مند شود نیز فقط از یکی بهره» کارآفرینیوري وهستۀ فنّا«و » پژوهشی

  

نیـز در   )بازنشسـتگی (اشـتغال  ، بیمـۀ  »یـاري  فـن «یـا  » یاري پژوهش«، »یاري آموزش«مندي دانشجو از اعتبار  در صورت بهره:23تبصرة 
  .یابد ها به او تعلق می مندي دانشجو از این جایزه مدت بهره

  

ساعت کار دانشجویی در مؤسسۀ متبوع بـه مـدت    10که در قبال ماهانه  استهزینۀ معیشتی  کمکشامل » راتبۀ دانشجویی«:24تبصرة 
باشـد  » یـاري  فـن «یا » یاري پژوهش«، »یاري آموزش«چنانچه دانشجو مشمول اعتبار . یابد به وي تعلق می) سال دو نیم(ماه  ُه ن

  .یابد این راتبه به او تعلق نمی
  

گر پایه نبوده، مورد اسـتفاده   که در تعهد بیمه ،هاي درمانی که براي جبران بخشی از هزینه اي است شامل بیمه» بیمۀ تکمیلی«:25تبصرة 
یابـد و بـراي اسـتفاده از     به مشموالن جایزه تعلق مـی ) از زمان مشمولیت دانشجو(سال  به مدت یک این بیمه. گیرد قرار می

  .هاي پایه باشد آن دانشجو باید داراي یکی از انواع بیمه
  

ج در شود و منوط به ارائۀ اسـناد مثبتـه مبنـی بـر ازدوا     با هدف ترغیب سنت حسنۀ تشکیل خانواده اعطا می» هدیۀ ازدواج« :26تبصرة 
  .سال مشمولیت دانشجوست

  

هاي رفاه دانشـجویی وزارت علـوم و وزارت بهداشـت     الحسنه از طریق صندوق به صورت وام قرض» مسکناجارة ودیعۀ «:27تبصرة 
  .شود و صرفاً به دانشجویان متأهل اعطا می

  

به صورت متمرکز از طریق معاونت فرهنگی  به صورت سرانه محاسبه و »گري گردشوها و سفرهاي زیارتی  برنامه«ار اعتب:28تبصرة 
  .شود بنیاد هزینه می

  
  دورة دکتري تخصصی. 3ـ3

کنند، مطابق جدول  تحصیل می) از زمان آغاز دوره ونیم حداکثر چهارسال(که در سنوات مجاز هاي دانشجویان دورة دکتري تخصصی، جایزه
  :شود به برگزیدگان اعطا می 4
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  دانشجویان دورة دکتري تخصصیهاي  جایزه: 4جدول 
 

  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(ماهانه به طور   ریال 9,000,000  یاري اعتبار پژوهش  1ـ2
  در سال مشمولیت  ریال 7,000,000  اعتبار ارتباطات علمی  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

  5ـ2
مجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی 

  خارجی
  )در سال مشمولیت(بار  یک  ریال 25,000,000

  اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی  6ـ2
  )مجرد(ریال  12,000,000
  )متأهل(ریال  16,000,000

در سال (به طور ماهانه 
  )مشمولیت

به فرصت مطالعاتی مجوز و اعتبار اعزام   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  8ـ2

  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 توان اعتبار  2ـ3
  در سال مشمولیت  ریال 100,000,000  اعتبار هستۀ فنّاوري وکارآفرینی  3ـ3

  فرهنگ

  راتبۀ دانشجویی  1ـ4
  )مجرد(ریال  800,000

  )متأهل(ریال  1,200,000
ساعت  6به طور ماهانه، در 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

  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

  گري ها و سفرهاي زیارتی وگردش برنامه  5ـ4
  )داخلی(ریال  3,000,000
  )خارجی(ریال  10,000,000

  در سال مشمولیت
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علمـی مؤسسـۀ متبـوع و بـر      دستیاري آموزشی دانشجو زیرنظر یکی از اعضاي هیئـت  کارمزدشامل » یاري آموزش«اعتبار  :29تبصرة 
  .شود سال تحصیلی اعطا می یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم اساس قرارداد آموزش

  

هـاي وي   هاي آموزشی و با هـدف ارتقـاي توانـایی    ها وکارگاه براي شرکت دانشجو در دوره» مندي آموزشی توان«اعتبار :30تبصرة 
حسـاب ایـن بنـد منـوط بـه ارائـۀ گـواهی شـرکت در          تصـفیه . شـود  هاي تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا مـی  در موضوع

  .است مالیهاي آموزشی و تحویل مدارك مثبتۀ  ها و دوره کارگاه
  

علمـی مؤسسـۀ متبـوع و بـر      دستیاري پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضـاي هیئـت   کارمزدشامل » یاري پژوهش«اعتبار :31تبصرة 
  .شود سال تحصیلی اعطا می یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم اساس قرارداد پژوهش

  

هزینـۀ عضـویت در    کمـک «، »داخلـی و خـارجی   هزینۀ اشـتراك نشـریات علمـی    کمک«: شامل» ارتباطات علمی«اعتبار  :32تبصرة 
هر یـک  مالی است که بر اساس مدارك مثبتۀ » هاي علمی تسهیالت خرید کتاب«و » هاي علمی داخلی و خارجی انجمن

  .قابل تصفیه است
  

که در سـه  منوط به تصویب طرح پیشنهادي رسالۀ دکتري تخصصیِ دانشجو در مؤسسۀ متبوع است » اجراي رساله«اعتبار : 33تبصرة 
  .شود قسط به وي پرداخت می

  

هـاي   و کارگـاه ) همـراه بـا ارائـۀ مقالـه    (هـا   به منظور شرکت دانشجو در کنفرانس» شرکت در مجامع علمی داخلی«اعتبار : 34تبصرة 
 که بـراي هـر دانشـجو دوبـار در سـال و بـا      شود اعطا می علمی درون کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجو

  .قابل پرداخت است مالیاسناد مثبتۀ  نویسی در مجمع و نیز گواهی نام ارائۀ استاد راهنما،تأیید 
  

هـاي علمـی خـارج از کشـور      به منظور شـرکت دانشـجو در کنفـرانس   » شرکت در مجامع علمی خارجیاعتبار و مجوز « :35تبصرة 
تأییـد اسـتاد راهنمـا     بار در سال و بر اساس یک و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجوست که) همراه با ارائۀ مقاله(
هـاي علمـی، بـه منظـور شـرکت در       کنفـرانس عـالوه بر  مجـوز مـذکور  . شـود  صادر مینویسی در مجمع  اسناد مثبتۀ نام و

  .گردد نیز صادر می مؤسسۀ متبوع استاد راهنما و تأیید ،نامۀ مجمع هاي علمی خارج ازکشور با دعوت ها و دوره کارگاه
  

کـه پـس از    به منظور ایجـاد ارتبـاط بـا نهادهـاي علمـی و فنّاورانـۀ کشـور اسـت        » مطالعاتی داخلی  اعزام به فرصت«اعتبار : 36تبصرة 
مـاه بـه    نُهدر مؤسسۀ متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداکثر به مدت  استفاده از فرصت مطالعاتی تصویب

ــی  ــت م ــمول پرداخ ــره . شــود دانشــجوي مش ــورت به ــن اعت  در ص ــدي از ای ــارات   من ــت از اعتب ــاز نیس ــجو مج ــار، دانش ب
  .کند استفاده» یاري فن«و » یاري پژوهش«، »یاري آموزش«

  

کشـور اسـت   هادهاي علمی و فنّاورانۀ خارج ازبه منظور ایجاد ارتباط با ن» اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجیمجوز و «:37تبصرة 
ماه بـه   که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسۀ متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداکثر به مدت نُه
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هـاي   بنـدي  در رتبـه  200هـاي معتبـر بـا رتبـۀ کمتـر از       اولویت نهاد مقصد بـا مؤسسـه  . شود دانشجوي مشمول پرداخت می
 راهبـردي  هـاي سـتادهاي   بر اسـاس فهرسـت  (دارکشور  اولویت هاي وضوعجهانی و اولویت موضوع فرصت مطالعاتی، م

منـدي دانشـجو از ایـن اعتبـار، دانشـجو       در صورت بهره. است) توسعۀ فنّاوري معاونت علمی و فنّاوري ریاست جمهوري
  .کند استفاده» یاري فن«و » یاري پژوهش«، »یاري آموزش«مجاز نیست از اعتبارات 

  

خارجی در صورتی ممکن است که همسر دانشـجو در سـفر   /اضافه مبلغ مربوط به اعتبار فرصت مطالعاتی داخلیپرداخت :38تبصرة 
  .کند او را همراهی

  

کـم   مطابق مقـررات مؤسسـه بـه گروهـی کـه دسـت      » گروه پژوهشی دانشجویی«به منظور تشکیل » هستۀ پژوهشی« اعتبار: 39تبصرة 
  .یابد نامه باشد، تعلق می آیین  یکی از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول این

  

و  مؤسسـۀ متبـوع  علمـی   یکی از اعضاي هیئت زایشیدانشجو در شرکت  انۀدستیاري فنّاور کارمزدشامل » یاري فن«اعتبار : 40تبصرة 
  .شود سال تحصیلی اعطا می یاريِ موردتأیید بنیاد در هر نیم بر اساس قرارداد فن

  

سـازي،   وکـار، تجـاري   انـدازي کسـب    هـاي آموزشـی راه   ، براي شـرکت دانشـجو در دوره  »مندي کارآفرینی توان«اعتبار : 41تبصرة 
حسـاب   تصـفیه . هاي وي در زمینۀ نوآوري و کـارآفرینی اسـت   حقوق مالکیت فکري و مشابه آن با هدف ارتقاي توانایی

  .است مالیي آموزشی و تحویل مدارك مثبتۀ ها ها و دوره این بند منوط به ارائۀ گواهی شرکت در کارگاه
  

اسـت کـه   ) شرکت زایشـی از مؤسسـۀ متبـوع   (بنیان  به منظور ایجاد شرکتی نوپاي دانش» هستۀ فنّاوري وکارآفرینی«اعتبار :42تبصرة 
  .نامه باشد دانشجوي مشمول آیین ،مدیرة آن یکی از اعضاي هیئت

  

هسـتۀ  «فقـط از یکـی و از بـین دو اعتبـار     » یاري فن«و » یاري پژوهش«، »یاري آموزش«دانشجو مجاز است از بین سه اعتبار :43تبصرة 
  .مند شود نیز فقط از یکی بهره» هستۀ فنّاوري و کارآفرینی«و » پژوهشی

  

فرصـت مطالعـاتی داخلـی یـا     «یـا   »یـاري  فـن «، »یـاري  پـژوهش «، »یـاري  آمـوزش «مندي دانشجو از اعتبار  در صورت بهره: 44تبصرة 
  .یابد ها به او تعلق می مندي دانشجو از این جایزه نیز در مدت بهره)بازنشستگی(اشتغال ، بیمۀ »یخارج

  

ساعت کار دانشجویی در مؤسسۀ متبوع بـه مـدت    6که در قبال ماهانه  استهزینۀ معیشتی  شامل کمک» راتبۀ دانشجویی« :45تبصرة 
فرصـت مطالعـاتی   «یا  »یاري فن« ،»یاري پژوهش«، »یاري آموزش«چنانچه دانشجو مشمول اعتبار . یابد ماه به وي تعلق می نُه

  .یابد باشد این راتبه به او تعلق نمی »خارجی/داخلی
  

گر پایه نبوده، مورد اسـتفاده   که در تعهد بیمه ،هاي درمانی بخشی از هزینهکه براي جبران  اي است شامل بیمه» بیمۀ تکمیلی«:46تبصرة 
یابـد و بـراي اسـتفاده از     به مشموالن جایزه تعلق مـی ) از زمان مشمولیت دانشجو(سال  به مدت یک این بیمه. گیرد قرار می

  .هاي پایه باشد آن دانشجو باید داراي یکی از انواع بیمه
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شود و منوط به ارائـۀ اسـناد مثبتـه مبنـی بـر ازدواج در       با هدف ترغیب سنت حسنۀ تشکیل خانواده اعطا می» ازدواجهدیۀ «:47تبصرة 
  .سال مشمولیت دانشجوست

  

هاي رفاه دانشجویی وزارت علـوم و وزارت بهداشـت    الحسنه از طریق صندوق به صورت وام قرض» مسکناجارة ودیعۀ « :48تبصرة 
  .شود متأهل اعطا میو صرفاً به دانشجویان 

  

بـه صـورت متمرکـز از طریـق معاونـت       بـه صـورت سـرانه محاسـبه و     »گـري  گـردش وها و سفرهاي زیارتی  برنامه«اعتبار :49تبصرة 
  .شود فرهنگی بنیاد هزینه می

  

پیشـنهاد معـاون   است و مبالغ آن در هـر سـال تحصـیلی بـه      1394ـ95براي سال تحصیلی  4و  3، 2هاي  اعتبار ریالی جدول:50تبصرة 
  .شود ریزي و تصویب رئیس بنیاد اصالح می برنامه

  
  فرایند اجرا: 4مادة 

  

  :شود هاي ذیل طی می گامنامه، اجراي شیوهبراي 
  .کند تعیین می تحصیلی ها را براي هر سال رئیس بنیاد تعداد مشموالن هر یک از جایزه. 1ـ4
، مشموالن اولیـه را شناسـایی   1استان، با بررسی امتیاز متقاضیان مطابق جدول  هاي علمی هر بنیادهاي استانی با کمک مؤسسه. 2ـ4

  .کنند و به بنیاد ملّی اعالم می
  .کند بنیاد ملّی با بررسی فرایند اجرا شده، فهرست نهایی برگزیدگان را تعیین می. 3ـ4
هـا   ، جایزه4ـ2هاي  ۀ متبوع دانشجو و بر اساس جدولبا انتخاب برگزیدگان نهایی، بنیاد ملّی به طور مستقیم یا از طریق مؤسس. 4ـ4

  .کند را به دانشجویان اعطا می
نامـه و ارزیـابی نتـایج آن را بـر عهـده دارنـد و الزم اسـت         نامـه و شـیوه   بنیادهاي استانی وظیفۀ نظارت بر حسن اجـراي آیـین  .5ـ4

  .ی ارسال کنندهاي استان خود به بنیاد ملّ نامه را در مؤسسه گزارشی از عملکرد آیین
  

به مشموالن اعطا ) از ابتداي مهرماه هرسال(نامه و براي مدت یک سال تحصیلی  ها بر اساس مقررات این شیوه هر یک از جایزه :هتبصر
  .ها به طور ساالنه تکرار شود مندي از جایزه، الزم است فرایند مذکور در این ماده براي نامزدهاي جایزه شود و براي بهره می

  

  اجرا و نظارت: 5مادة 
عهـدة  ، بـر  نامهآییناجراي صحیح برکالن  و نظارت ربط ذي استان بنیادعهدة بر، مؤسسهدر هر  نامهشیوهنظارت بر اجراي صحیح مفاد 

  .تهیه کندرا  نامه آیینگزارشی از اجراي است و الزم است در هر سال،ریزي  برنامهمعاونت 
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  تفسیر مفاد: 6مادة 
و این معاونت مجـاز اسـت در صـورت لـزوم، مصـادیق       است ریزي برنامه تمعاوننامه بر عهدة  اد مسکوت و تفسیر مفاد شیوهوشرح م

بـه طـور آزمایشـی در    » فرهنگ«و » فنّاوري«، »پژوهش«، »آموزش«ها و اعتبارات را ذیل هر یک از چهار نوع جایزة  دیگري از جایزه
  .نامه لحاظ گردد در شیوه ،به طور دائمیند تا در صورت نهایی شدننامه لحاظ ک سال تحصیلیِ اجراي شیوه

  
  تصویب و اجرا: 7مادة 

ـ  تصـویب رئـیس    به1/4/1394در تاریخ ،تبصرهودو پنجاهوماده هفت نامه مشتمل بر یک مقدمه ،  این شیوه و ی نخبگـان رسـید   بنیـاد ملّ
  .شود و پس از آن اصالحات اجرایی در آن لحاظ می اجرا 1394ـ95براي سال تحصیلی 


