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 ���ه �عا�ی
 برترصاحب استعداد به دانشجویان  هاي تحصیلیجایزهاعطاي نامۀ شیوه

 1397-98در سال تحصیلی 

 مقدمه
 مصـوبهاي تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان صاحب استعداد برتـر، اعطاي جایزهنامۀ آیین 4مادة  3و  2هاي تبصرهبه استناد 

اد زیـر وطـابق مـم ،1397-98صـیلی در سـال تح نامـۀ مـذکورننامۀ اجراي آییشیوه، 14/3/1393هیئت امناي بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 
 .است شدهتدوین 

 

 هاریفتع .1 ةماد
 شود:ها میهاي کامل آنگزین عبارتاختصاري زیر، جایهاي نامه، عنواندر این شیوه

 ؛»نخبگان ملیبنیاد «به جاي  »ملی بنیاد«الف. 
هاي تحصیلی بنیاد ملی نخبگـان بـه دانشـجویان صـاحب اسـتعداد برتـر، مصـوب نامۀ اعطاي جایزهآیین«به جاي  »نامهآیین« ب.

 ؛»14/3/1393هیئت امناي بنیاد در تاریخ 
 ؛»فناوري، تحقیقات و  وزارت علوم«به جاي  »وزارت علوم«ج. 

 ؛»، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت«به جاي  »وزارت بهداشت«. د
، وزارت  هر یک از مراکز آموزش عـالی ، پژوهشـی و فنـاوري کشـور کـه مطـابق ضـوابط وزارت علـوم«به جاي » مؤسسه«. ه

 ؛»هستندبهداشت یا شوراي عالی انقالب فرهنگی، مشغول فعالیت 
 ؛»ریزي و نظارت بنیاد ملینامهمعاونت بر«به جاي » ریزيمعاونت برنامه«و. 

 ؛»کشورهايبنیادهاي نخبگان استان یک از هر«به جاي  »بنیاد استانی«. ز
 ،ه هاي اول تا چهارم تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسـته ، کارشناسـی ارشـد پیوسـتسال«به جاي » مقطع کارشناسی«. ح

 ؛»اي و دکتري تخصصی پیوستهدکتري حرفه
هاي پـنجم اپیوسته ، سالندوم تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد  وهاي اول سال«به جاي » مقطع کارشناسی ارشد«ط. 

حصـیلی کارشناسـی ارشـد تمقـاطع تحصیل در ششم  وهاي پنجم سال ،اي مقطع تحصیلی دکتري حرفهتحصیل در تا هفتم 
 ادامۀ تحصیل در مقطـع(دوم تحصیل در مقطع تحصیلی دکتري مستقیم  وهاي اول و سال دکتري تخصصی پیوسته پیوسته و
 ؛»)کارشناسیتحصیلی دکتري تخصصی مستقیماً پس از اتمام مقطع تحصیلی 

هفـتم تـا دهـم  هايهاي اول تا چهارم تحصیل در مقاطع تحصیلی دکتري تخصصی ناپیوسته ، سالسال«به جاي » مقطع دکتري«ي. 
 ؛»هاي سوم تا ششم تحصیل در مقطع تحصیلی دکتري مستقیمو سالپیوسته تخصصی  مقطع تحصیلی دکتريتحصیل در 

 ».شوندنامه برگزیده مین شیوهیکه بر اساس ا یک از دانشجویان برتر هر«به جاي  »دانشجو«ك. 
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 برگزیدگان انتخاب نحوة .2 ةماد
 .باشند 1مادة » ي«تا » ح«هاي مذکور در بندنوات در سمشغول به تحصیل باید  هاجایزهمندي از دانشجویان براي بهره. 2-1
 شوند:هاي تحصیلی میمشمول جایزهصرفاً افراد زیر ، کارشناسیمقطع سال اول در . 2-2

 آموزي؛کشوري در المپیادهاي ملی دانش ا نقرةی مدال طال دارندگانالف. 
 ها در گروه ریاضی و فنی؛سراسري ورود به دانشگاهدر آزمون کشوري  100تا  1رتبۀ  دارندگان ب.
 ها در گروه علوم تجربی؛کشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاه 100تا  1دارندگان رتبۀ  ج.
 ی؛ها در گروه علوم انسانکشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاه 80تا  1دارندگان رتبۀ  د.
 ها در گروه هنر.ورود به دانشگاه در آزمون سراسريکشوري  40تا  1دارندگان رتبۀ ه. 

، بـر هاي دوم تا چهارم مقطع کارشناسیانتخاب دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري و سال. 2-3
 پذیرد.صورت میپیوست  1شده از جدول شمارة اساس امتیاز کسب

مشـمول ز، بـدون محاسـبۀ امتیـابرگزیدگان جایزة شـهید احـدي بنیـاد ملـی، در سـال اول تحصـیل در مقطـع دکتـري، . هتبصر
 شوند.هاي تحصیلی میجایزه

 هايؤسسـهم-سـازي رشـتههمسان ضـرایب پـس از اعمـالآمـوختگی، از میانگین کل حین تحصیل یا دانش حاصلامتیاز . 2-4
 گردد.شود، محاسبه میکشور که از سوي بنیاد ملی تعیین می

 شود.تر از صفر لحاظ نمی، کم1، در جدول شمارة هاي آموزشیمجموع امتیاز متقاضیان از فعالیت .2-5
اي نامـۀ ارتقـاي مرتبـۀ علمـی اعضـبـر اسـاس آیین. ضریب حاصل از تعداد و ترتیب نویسندگان در محاسبۀ امتیاز هر مقاله 2-6

هـاي پژوهشـی تعـداد و ترتیـب شـود. همچنـین در محاسـبۀ امتیـاز طرحهیئت علمی (مصوب وزارت علـوم) محاسـبه می
 شود.همکاران و مبلغ طرح در نظر گرفته می

ده ذکـر نشـ 1هـا در جـدول شـمارة مورد تأیید بنیاد ملـی کـه عنـوان آن سقف امتیاز برگزیدگی در رویدادهاي نخبگانی. 2-7
  شود.در امتیازهاي متقاضیان لحاظ می است، بر اساس مقررات مصوب بنیاد ملی، تعیین و

مقالـه ، بـراي مـواردي همچـون  انتشـار »هاي علمی ، پژوهشی و فناورانهسایر فعالیت«براي  1جدول شمارة  شده درردیف منظور. 2-8
المللـی و ، کسـب جـوایز معتبـر بین) اد ملـیپس از بررسی و تأیید در بنیـ ، Scienceو Nature (از قبیلهاي بسیار معتبر در نشریه

یـف بـراي امتیـاز ایـن ردها، در نظرگرفته شده که به دلیل عمومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است. موارد دیگري نظیر آن
 شود.و تأیید بنیاد ملی لحاظ میربط ذياستانی  متقاضی به پیشنهاد بنیاد

هـاي تخصصـی روه، از کارگ1هـر یـک از متقاضـیان بـر اسـاس جـدول شـمارة  ند براي تدقیق امتیازهايتوای میملبنیاد . 2-9
 ند.نظران دانشگاهی استفاده کز صاحبمتشکل ا

ها مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را به بنیاد ارائـه کـرده اسـت، عـالوه بـر چه در هر مرحله از بررسی. چنان2-10
شود میاعالم ربط، ع ذيو عدم صداقت وي به مراجهاي بنیاد، محروم حمایت هاي تحصیلی، از سایر تسهیالت وجایزه

خصوص،  در ایننهایی گیري تصمیم .بنیاد ملی محفوظ خواهد بودنیز براي موضوع به صورت حقوقی  گیريحق پیو 
 ریزي است.بر عهدة معاونت برنامه

 هاي تحصیلیجایزه .3ة ماد
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ناسـی ارشـد بـر اسـاس جـدول کارش مقطع، دانشجویان  2کارشناسی بر اساس جدول شمارة  مقطعهاي دانشجویان جایزه .1-3
 شود.به مشموالن اعطا میپیوست،  4دکتري بر اساس جدول شمارة  مقطعو دانشجویان  3شمارة 

هـاي وي هاي آموزشی و بـا هـدف ارتقـاي تواناییها وکارگاهبراي شرکت دانشجو در دوره» مندي آموزشیتوان«اعتبار  .2-3
هـا و ارگاه. اعطاي این اعتبار، منوط به ارائۀ گواهی شـرکت درکشودهاي تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا میدر موضوع

 شود.کرد مبتنی بر مدارك مثبتۀ مالی پرداخت میهاي آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینهدوره

، حقـوق  سازي، تجاري وکارکسب اندازيهاي آموزشی راهاي شرکت دانشجو در دوره، بر»کارآفرینیمنديتوان«اعتبار  .3-3
شـود. اعطـاي ایـن آفرینی اعطـا مینوآوري وکـار هاي وي در زمینۀیمالکیت فکري و مشابه آن و با هدف ارتقاي توانای

کرد مبتنـی بـر ر اساس میزان هزینهبو است مربوط هاي آموزشی دوره یاها گواهی شرکت درکارگاهاعتبار، منوط به ارائۀ 
 .شودپرداخت میمدارك مثبتۀ مالی 

هـاي علمـی انجمن عضـویت در«، » اشتراك نشریات علمی داخلی و خارجی«هزینۀ کمکشامل » ارتباطات علمی«اعتبار  .4-3
 و اسـت» هاي علمـیخریدکتاب« و» های و دسترسی به آنهاي اطالعاتی تخصصعضویت در پایگاه« ،» داخلی و خارجی

 .شودپرداخت میمدارك مثبتۀ مالی کرد مبتنی بر میزان هزینهبر اساس 
 .ر مجامع علمی نیز استفاده کنندبراي حضور دارتباطات علمی توانند از اعتبار دانشجویان مقطع کارشناسی می. 1تبصرة 

تـا بـوع مت مؤسسـۀدانشـجو در  ه/ رسـالۀنامـ، منوط به تصویب طرح پیشنهادي پایان»رساله /نامهاجراي پایان«اعتبار اعطاي  .5-3
تـا زمـان دفـاع از  ،هاي تأییدشـده از سـوي اسـتاد راهنمـاهزینـهفهرست و بر اساس  است 1398پیش از پایان شهریور ماه 

 شود.، به دانشجو پرداخت مینامه/ رسالهپایان

بـر  وع ومتبـ مؤسسـۀعلمی نظر یکـی از اعضـاي هیئـت کارمزد دستیاري آموزشی دانشجو زیرشامل» یاريآموزش«اعتبار  .6-3
بـه میـزان هشـت یـاري آموزشعالیـت ف در قبالسال تحصیلی در هر نیم ،ملی تأیید بنیاد مورد یارياساس قرارداد آموزش

هاي حـل تمـرین ، کمـک یاري شامل: برگزاري کالسهاي آموزشفعالیت شود.می به دانشجو پرداخت ،ساعت در هفته
هی همرا ،ائه در محیط الکترونیکی درسی استاد براي ار دهی مطالبجویان ، کمک در سازمانهاي دانشدر تصحیح برگه

 است.ه و موارد مشابامور کارگاهی  ،هاي میدانی دانشجویان درس در بازدیدهاي علمی ، فعالیت

متبـوع و بـر  مؤسسـۀعلمی نظر یکی از اعضـاي هیئـت دانشجو زیر شامل کارمزد دستیاري پژوهشی» اريیپژوهش«اعتبار  .7-3
بـه میـزان هشـت یـاري پژوهشفعالیـت  بالقدر سال تحصیلی در هر نیم ،ملی تأیید بنیاد یاري مورداساس قرارداد پژوهش

وهشـی هـاي پژکمـک در اجـراي طرحیـاري شـامل: هـاي پژوهشفعالیت شـود.می به دانشجو پرداخـت ،ساعت در هفته
هاي علمـی و تخصصـی هاي آموزشی/ پژوهشی ، کمک در تدوین کتاباندازي آزمایشگاه، کمک در راه مؤسسهب مصو

سـازي هآماد وهـاي آموزشـی هـاي علمـی ، کارگاهبرگـزاري کنفرانساز قبیـل ( مؤسسـههاي پژوهشی و کمک در فعالیت
 سایر موارد مشابه است.) ومؤسسهنشریات علمی 

 شود.یاري محسوب نمیهاي پژوهشنامه/ رساله، جزء فعالیتبه انجام پایانهاي مربوط فعالیت. 2تبصرة 

متبوع و بـر  مؤسسهعلمی دانشجو در شرکت زایشی یکی از اعضاي هیئت فناوريشامل کارمزد دستیاري » یاريفن«اعتبار  .8-3
بـه میـزان هشـت سـاعت در یـاري فنفعالیت  در قبالسال تحصیلی در هر نیم ،ملی تأیید بنیاد مورد یارياساس قرارداد فن
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هـاي یـاري شـامل: کمـک در تولیـد دانـش فنـی ، کمـک در فعالیتهـاي فنفعالیت شـود.می به دانشجو پرداخت ،هفته
و سـازي محصـوالت و خـدمات کمـک در تجاري ،سازي محصوالت و خدمات صنعتی، کمک در فرایند نیمه هنوآوران

 است.سایر موارد مشابه 

ماهۀ یـاري بـراي سـهفن /یـاريصورت ادامۀ فعالیت دانشجو در فصل تابسـتان و تأییـد بنیـاد ملـی، اعتبـار پژوهشدر . 3ة تبصر
 .شودپرداخت میتابستان نیز 

 .باشد نشجوي دااستاد راهنما با تأییدیار باید یار/ فنیار/ پژوهشهاي آموزشفعالیت همۀ .9-3
 هـامایشه دریان مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکتـري شرکت دانشجوبه منظور » شرکت در مجامع علمی داخلی«اعتبار   .10-3

ژوهشی پهیل ارتباطات علمی درون کشور و با هدف تس هاي) وکارگاهسخنرانی یا پوستربه صورت  (همراه با ارائۀ مقاله
کرد مبتنی بـر مـدارك بر اساس میزان هزینه و با تأیید استاد راهنما بار دوحداکثر که براي هر دانشجو شوددانشجو اعطا می

 .شودمیپرداخت نویسی و حضور در مجمع، مبنی بر ناممثبتۀ مالی 
ــه منظــور شــرکت دانشــجو» اعتبــار شــرکت در مجــامع علمــی خــارجی«  .11-3  یان مقــاطع کارشناســی ارشــد و دکتــري درب

یل ارتباطـات تسـه ) و بـا هـدفپوسـتر سـخنرانی یـابـه صـورت  همراه با ارائۀ مقالـهعلمی خارج ازکشور ( هايهمایش
الی کرد مبتنـی بـر مـدارك مثبتـۀ مـبر اساس میزان هزینـهتأیید استاد راهنما  بابار که یکشود اعطا می پژوهشی دانشجو

 .شودمیپرداخت  نویسی و حضور در مجمع،مبنی بر نام
که پـس از اورانـۀ کشـور اسـتنهادهـاي علمـی و فنا بـجاد ارتبـاط به منظور ای» مطالعاتی داخلی اعزام به فرصت«اعتبار   .12-3

حـداکثر بـه  ،ربـطيو تأیید بنیاد اسـتانی ذ دنهاد مقصپذیرش از  ،متبوع  مؤسسۀتصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در 
 شود. مقطع دکتري پرداخت می انماه به دانشجویت نُهمد

سـت کـه رج ازکشـور اانۀ خـافناوربه منظور ایجاد ارتباط با نهادهاي علمی و » اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی«  .13-3
رخ رسـمی بـر اسـاس نـ، ملـی و تأییـد بنیـاد دپذیرش از نهـاد مقصـ ،متبوع  مؤسسۀپس از تصویب فرصت مطالعاتی در 

 شود.یم اعطا یان مقطع دکتريبه دانشجو ماهششت حداکثر به مدمصوب بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 

باشـد. هاي جهانی بنديدر رتبه 200تر از با رتبۀ کمعلمی هاي مؤسسه ید یکی ازبافرصت مطالعاتی خارجی نهاد مقصد   .14-3
 .گیرندهاي علم و فناوري کشور باشد، در اولویت قرار میها، مرتبط با اولویتآنموضوع هایی که ضمناً فرصت

یانی پرداخـت فرصـت مطالعـاتی خـارجی، بـه دانشـجواعتبـار اعـزام بـه اضافه مبلغ مربوط به دانشجویان متأهل مشمول   .15-3
 کند.شود که همسر دانشجو در سفر او را همراهیمی

 مند شود.مطالعاتی خارجی بهره تواند از اعتبار اعزام به فرصتصرفاً یک بار میدر طول مقطع دکتري دانشجو   .16-3

و یـا  شـرکت در  مندي از فرصـت مطالعـاتیشرکت در مجامع علمی ، بهره  براي خروج از کشور به منظوردانشجویان   .17-3
توانند از تسهیالت نظام وظیفـه بـراي خـروج هاي علمی خارج ازکشور، در صورت تأیید بنیاد ملی، میها و دورهکارگاه

 از کشور بدون سپردن وثیقه استفاده کنند.
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ــ«  .18-3 ــار اس ــگاهیاعتب ــبکۀ آزمایش ــهیالت ش ــور بهره» تفاده از تس ــه منظ ــات ب ــجو از امکان ــدي دانش ــگاهی شبکۀ«من آزمایش
مندي دانشجو از امکانـات شـبکه، تـا سـقف مبلـغ هزینۀ هر بار بهرهدرصد از  60شود که اعطا می» هاي راهبرديفناوري

 شود.دانشجو پرداخت می به ،4و  3هاي شمارة مذکور در جدول

طـا اع »طرح شهید احمـدي روشـن«رات بر اساس مقراي به منظور تشکیل هسته» فناورانه /محور پژوهشیاعتبار هستۀ مسئله«  .19-3
  شود.می

ساعت کـار دانشـجویی  20ال ماهانه سال تحصیلی، در قبکه در هر نیمهزینۀ معیشتی استکمکشامل» راتبۀ دانشجویی«  .20-3
 .شودپرداخت می دانشجویی مؤسسه، به دانشجودر مؤسسۀ متبوع، با تأیید معاونت 

، گر پایـه نیسـتکـه در تعهـد بیمـههاي درمانیکه براي جبران بخشـی از هزینـهاي استشامل بیمه» درمان بیمۀ تکمیلی«  .21-3
اعطـایی مانـده، از جـایزة درصد باقی 30کند و را بنیاد ملی تقبل میه درصد مبلغ حق بیم 70 گیرد.مورد استفاده قرار می

اد تعیـین ف قـرارداد بنیـشرایط و مبلغ حق بیمه، بر اساس قرارداد بنیاد ملی با شـرکت بیمـۀ طـر شود.به دانشجو کسر می
 شود. می

ن اجتمـاعی ، تـأمی (از قبیل هاي پایۀ درمانبیمه، باید داراي یکی از انواع درمان ۀ تکمیلیانشجو براي استفاده از بیمد  .22-3
 باشد.خدمات درمانی ، نیروهاي مسلح ، سالمت و ...) 

ر ددانشـجو دواج ارائۀ اسـناد مثبتـه مبنـی بـر ازو در صورت  با هدف ترغیب سنت حسنۀ تشکیل خانواده» هدیۀ ازدواج«  .23-3
 .شوداعطا میبه دانشجو  ،4تا  2هاي شمارة مذکور در جدول بازة زمانی

 یـاهاي رفـاه دانشـجویی وزارت علـوم الحسـنه از طریـق صـندوقبـه صـورت وام قرض» ودیعۀ اجارة مسکن«تسهیالت   .24-3
ق قـررات صـندویا سایر نهادهاي مورد تأیید بنیـاد ملـی و صـرفاً بـه دانشـجویان متأهـل، بـر اسـاس موزارت بهداشت و 

یـن تسـهیالت، پـس از بازپرداخـت ا .دشـواعطـا میو بـا ارائـه مـدارك مبنـی بـر اجـارة مسـکن، بـه دانشـجو دهنده وام
 پذیرد.دهنده صورت میاس مقررات صندوق وامآموختگی دانشجو و بر اسدانش

ود، آموختگی بالفاصله وارد مقطع تحصیلی بـاالتر شـپس از دانش کارشناسی ارشد) یا (کارشناسی چه دانشجوچنان .4تبصرة 
 شود.پایان مقطع تحصیلی جدید، تمدید میمدت استفادة وي از تسهیالت ودیعۀ اجارة مسکن، تا 

هسـتۀ «، » یـاريفن«، » یاريپژوهش«، » یاريزشآمو«اعتبارهاي بیش از یکی از از  زمانتواند به صورت همنمیدانشجو  .25-3
راتبـۀ «و » اعـزام بـه فرصـت مطالعـاتی خـارجی«، » اعزام به فرصـت مطالعـاتی داخلـی«، » محور پژوهشی/ فناورانهمسئله

 مند شود. بهره» دانشجویی

 فرایند اجرا .4ة ماد
 

 شود:می هاي ذیل طینامه،گاماجراي شیوه براي
 کند.می تعیینرا  1397-98سال تحصیلی  به دانشجویان در هاي تحصیلیجایزه ظرفیت اعطايرئیس بنیاد . 4-1
 کند.را اعالم می اعالم نتایجنام ، بررسی و ثبتفراخوان ، بندي ریزي، زمان. معاونت برنامه4-2
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هاي اسـتان متبـوع مؤسسـهرا بـه  هاجایزهنام و مقررات اعطاي بندي ثبت. هر یک از بنیادهاي استانی موارد الزم از قبیل زمان4-3
 رسانی شود.اطالع مؤسسهرق مقتضی به شاغالن به تحصیل در طکنند موارد مذکور از درخواست میاعالم و 

سـال  هـايجایزهمنـدي از اتی بنیاد ملـی تکمیـل و درخواسـت خـود را بـراي بهرهان پروندة خود را در سامانۀ اطالع. متقاضی4-4
 نمایند.انه ثبت می، در سام1397-98تحصیلی 

 کنند.میبررسی پروندة متقاضیان را هر استان،  هايمؤسسه همکاريبنیادهاي استانی با . 4-5
 کند.برگزیدگان را تعیین می فهرست نهایی ،اجراشده فرایندبا بررسی  ،ریزيمعاونت برنامه. 4-6

 پذیر است.در فهرست نهایی برگزیدگان، صرفاً با تأیید شوراي معاونان بنیاد ملی امکان هرگونه تغییر تبصره.
ایـن  مفـادجو و بـر اسـاس متبـوع دانشـ مؤسسـۀبـه طـور مسـتقیم یـا از طریـق ا انتخاب برگزیدگان نهایی، بنیادهاي استانی . ب4-7

 د.ننکرا به دانشجویان اعطا می هاجایزه، نامهشیوه
یج آن را بـر و ارزیـابی نتـاهاي اسـتان متبـوع مؤسسـهدر نامه نامه و شیوهبنیادهاي استانی وظیفۀ نظارت بر حُسن اجراي آیین .4-8

بـه  ،استان خـودهاي مؤسسهدر نامه و شیوهنامه آیین اجرايگزارشی از پس از پایان سال تحصیلی، عهده دارند و الزم است 
 ارسال کنند. ملیبنیاد 

در بنـدي نتـایج آن جمع نامه در بنیادهـاي اسـتانی ونامه و این شـیوهریزي وظیفۀ نظارت بر حُسن اجراي آیین. معاونت برنامه4-9
بـه نامـه ، گزارشـی از اجـراي آیینانیهـاي بنیادهـاي اسـتدریافت گزارشد و الزم است پس از را بر عهده دارسطح کشور 

 رئیس بنیاد ارائه کند.

 تفسیر مفاد .5ة ماد
 .ریزي استرنامهنامه بر عهدة معاونت بشیوهاین د مسکوت و تفسیر مفاد رشرح موا

 تصویب و اجرا .6ة ماد
بـه تصـویب رئـیس  24/2/1397 در تـاریخ ،و چهار جدول پیوست تبصره شش ،ه ماد ششیک مقدمه ، مشتمل بر  ،نامهاین شیوه

 شود.اجرا می 1397-98و براي سال تحصیلی  نخبگان رسید ملیبنیاد 
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 کارشناسیمقطع دانشجویان  هايجایزه .2شمارة  جدول
 

 زمان مشمولیت جایزهسقف  عنوان جایزه ردیف

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,4 مندي آموزشیاعتبار توان 1
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,4 مندي کارآفرینیاعتبار توان 2
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,4 اعتبار ارتباطات علمی 3

 ریال 000,000,6 نامۀ کارشناسیپایاناعتبار اجراي  4
 زمان تصویب طرح پیشنهادي تا زمان دفاع ازاز 

 )3مادة  5-3نامه (با رعایت بند پایان

 بر اساس مقررات طرح شهید احمدي روشن ریال 000,000,4ماهانه  محور پژوهشی/ فناورانهاعتبار هستۀ مسئله 5

 راتبۀ دانشجویی 6
 و براي دانشجویان مجردریال  000,500,2ماهانه 

 متأهلریال براي دانشجویان  000,500,3
 1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه 

 1398تا پایان آذرماه سال  1397ماه از اول دي مطابق مقررات بنیاد بیمۀ تکمیلی درمان 7

 1398سال  تا پایان شهریورماه 1397از اول مهرماه  ریال 000,000,30 هدیۀ ازدواج 8

 ودیعۀ اجارة مسکنوام  9
 براي شهر تهران و ریال 000,000,250
 براي سایر شهرها ریال 000,000,150

ردادماه خپایان تا  1397از اول مهرماه مندي بهره
 آموختگیو بازپرداخت در زمان دانش 1398سال 

 مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان هاي فرهنگیبرنامه 10
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 ارشناسی ارشدمقطع کدانشجویان  هايجایزه .3 شمارة جدول
 

 زمان مشمولیت جایزهسقف  عنوان جایزه ردیف

 1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,5ماهانه  یاريیاري/ فنپژوهش /یارياعتبار آموزش 1
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,5 مندي آموزشیاعتبار توان 2
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,5 کارآفرینیمندياعتبار توان 3
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,5 اعتبار ارتباطات علمی 4

 ریال 000,000,13 نامهاعتبار اجراي پایان 5
 زمان تصویب طرح پیشنهادي تا زمان دفاع ازاز 

 )3مادة  5-3نامه (با رعایت بند پایان
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,3 اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی 6
 1398شهریورماه سال تا پایان  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,20 اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی 7

8 
مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقۀ 

 وظیفه براي شرکت در مجامع علمینظام
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  -

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,15 یآزمایشگاه اعتبار استفاده از تسهیالت شبکۀ 9
 بر اساس مقررات طرح شهید احمدي روشن ریال 000,000,6ماهانه  محور پژوهشی/ فناورانهاعتبار هستۀ مسئله 10

 راتبۀ دانشجویی 11
 و ریال براي دانشجویان مجرد 000,500,2ماهانه 

 ریال براي دانشجویان متأهل 000,500,3
 1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه 

 1398تا پایان آذرماه سال  1397 ماهاز اول دي مطابق مقررات بنیاد تکمیلی درمانبیمۀ  12
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,30 هدیۀ ازدواج 13

 ودیعۀ اجارة مسکن 14
 ریال براي شهر تهران و 000,000,250
 ریال براي سایر شهرها 000,000,150

ردادماه خپایان تا  1397از اول مهرماه مندي بهره
 آموختگیو بازپرداخت در زمان دانش 1398سال 

 مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان هاي فرهنگیبرنامه 15
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 يدکتر مقطعدانشجویان  هايجایزه .4شمارة  جدول
 

 زمان مشمولیت جایزهسقف  عنوان جایزه ردیف

 1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,9ماهانه  یاريیاري/ فنپژوهش /یارياعتبار آموزش 1
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,6 مندي آموزشیاعتبار توان 2
 1398شهریورماه سال تا پایان  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,6 کارآفرینیمندياعتبار توان 3
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,7 اعتبار ارتباطات علمی 4

 ریال 000,000,20 اعتبار اجراي رساله 5
تصویب طرح پیشنهادي تا زمان دفاع از از زمان 

 )3مادة  5-3نامه (با رعایت بند پایان
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,3 داخلیاعتبار شرکت در مجامع علمی  6
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,20 اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی 7

 اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی 8
ریال براي  000,000,12 حداکثر ماهانه

 حداکثر  دانشجویان مجرد و
 ریال براي دانشجویان متأهل 000,000,16

دت متا پایان سفر (حداکثر به  1397از اول مهرماه 
 نپایاماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از  9

 باشد. 1398ماه شهریور

 اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی 9

یورو براي  850حداکثر ماهانه معادل ریالی 
یورو براي  1200حداکثر دانشجویان مجرد و 

 دانشجویان متأهل
 )16-3بند (با رعایت 

دت متا پایان سفر (حداکثر به  1397از اول مهرماه 
 نپایاماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از  6

 باشد. 1398ماه آذر

10 
مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقۀ 

وظیفه براي شرکت در مجامع علمی یا نظام
 مطالعاتی دورة فرصت

- 
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه 

ل سابراي شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذرماه 
 براي شرکت در دورة فرصت مطالعاتی 1398

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,15 یآزمایشگاه اعتبار استفاده از تسهیالت شبکۀ 11
 بر اساس مقررات طرح شهید احمدي روشن ریال 000,000,10ماهانه  محور پژوهشی/ فناورانهاعتبار هستۀ مسئله 12

 راتبۀ دانشجویی 13
 وریال براي دانشجویان مجرد  000,500,2ماهانه 

 ریال براي دانشجویان متأهل 000,500,3
 1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه 

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397ماه دياز اول  مطابق مقررات بنیاد درمان تکمیلیبیمۀ  14
 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,30 هدیۀ ازدواج 15

 ودیعۀ اجارة مسکن 16
 براي شهر تهران و ریال 000,000,250
 براي سایر شهرها ریال 000,000,150

ردادماه پایان ختا  1397از اول مهرماه مندي بهره
 آموختگیو بازپرداخت در زمان دانش 1398سال 

 مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان هاي فرهنگیبرنامه 17
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