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پيشگفتار
بنياد ملي نخبگان در راستاي اجراييسازي سند راهبردي کشور در امور نخبگان و
بتتتا متتتد نظتتتر قتتتراردادن اقتتتدا هاي ملتتتي 32-1-42،2-1-31،1-1-1و 42-2-2از ستتتند
مذکور ،اقدا به تنظيم «آييننامة اعطاي جايزههتاي تحصتيلي بته دانشتجويان صتاح
استعداد برتر» (مصوب هيئتامناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ  )1393/3/14و شيوهنامة
اجرايي آن در هر سال تحصيلي (از سال تحصتيلي  1393-94تتا کنتون) نمتوده استت.
هدايت هدفمند و تسهيل مسير پيشرفت دانشجويان صاح استعداد برتر در دانشگاههتا و
پژوهشگاههاي کشور ،مهمترين هدف اين آييننامه استت و تستهيالت متعتددي از قبيتل
«راتبة دانشجويي»«،اعتبار آموزشياري»«،اعتبار پژوهشيتاري»«،اعتبتار فنيتاري»«،اعتبتار
توانمندي آموزشي»«،اعتبار ارتباطات علمتي»«،اعتبتار توانمنتدي کتارآفريني» و ...مطتاب
شيوهنامة اجرايي هر سال تحصيلي به دانشجويان برگزيده از مقاطع مختلف تحصيلي اعطا
ميشود.
فراينتتد اعطتتاي ايتتن تستتهيالت ،شتتامل مراحتتل مختلفتتي از بتتت درخواستتت

 .1اقتتدا  :1-1-1بتتازنگري و بتتازتعريف ضتتواب و مقتتررات مربتتو بتته فراينتتدهاي شناستتايي،جذب و
پشتيباني از اجتماع نخبگاني در دستگاههاي مسئول با تأکيد بر رصد فعاليت نخبگاني.

 . 2اقدا  :3-1-2ساماندهي و گسترش پشتيبانيهاي مستقيم و غيرمستقيم متادي بته اجتمتاع نخبگتاني در
قال
3

بورس،جايزههاي مقطعي و پژوهانه از سوي سازمانهاي دولتتي،بخش خصوصتي و

نهادهاي عمومي (وقف و خيريه) منطب با پايش پيشرفت مرحلهاي و ا رگذاري آنان.
 .اقدا  :4-1-2 :برنامهريزي براي ارائه خدمات مورد نياز بتراي انجتا فعاليتهتاي فتردي وگروهتي بته
منظور تسهيل حرکت در مسير نخبگي (مانند :تأمين منابع علمي و اطالعاتي ،فراهمکتردن
امکانات مورد نياز پژوهشي و آموزشي مربو به توليد ،بت،انتشار و ارائه محصوالت).

 .4اقتتدا  :2-2-2ستاماندهي و توستتعة هستتتههاي فعتال دانشجويي،رصتتد دائمتي و پشتتتيباني هدفمنتتد و
مرحلهاي از آنها با هدف تبديل اين هستهها به گروههاي نخبه.
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دانشتتتتجو،دريافت و تکميتتتتل ستتتتواب آموزشتتتتي -پژوهشتتتتي-فناورانه،بررستتتتي
سواب ،راستي آزمايي و در نهايت ،انتخاب برگزيدگان و اعال نتايج به متقاضيان است
که در طي سال هاي گذشته و حال ،بته تتدريج بتا پيشتنهادهاي ستازند اعضتاي هيئتت
علمي دانشتگاهها،کارشناستان خبتر بنيتاد و دانشتجويان مشتمول جتوايز ،متورد اصتال و
تکميل قرار گرفته است.
راهنماي حاضر به منظور بهرهبرداري دانشجويان دانشگاهها و پژوهشگاههايکشور
در سال تحصيلي  1397-98تهيه شتده و در آن ستعي شتده استت تمتامي نکتات الز
دربار مقررات مربو ذکر شود.
اين مجموعه شامل شش فصل اصلي است :در فصتل اول مبتاني نظتري آييننامته،در
فصل دو فرايند اجراي مقررات و در فصل سو نکات اصليکار با سامانة اطالعاتي بنياد
بيان ميشود .فصل چهار به تبيين پرسشهاي متداول دربار اين برنامه اختصتاص دارد و
سرانجا در فصل پنجم و ششم مستندات مرتب با مقررات گردآوري شده است.
در پايان از خوانندگان محتر درخواست ميشتود همچتون ستالهتاي گذشتته ،بتا
نگتتاهي منتقدانتته و مصتتلحانه ،نتتواقی راهنمتتاي حاضتتر را بتته بنيتتاد گوشتتزد و نکتتات
اصالحي خود را در خصتوص مطالت

گردآوريشتده و همچنتين در راستتاي بهبتود
5

فرايند اعطاي تسهيالت و مقررات مربو  ،با بنياد ملي نخبگان در ميان بگذارند.
حسن ساالريه

معاون برنامهريزي و نظارت
تابستان 1397

 .5نشاني پستي :تهران ،خيابان آزادي ،بين نواب و رودکي ،بنياد ملي نخبگان
رايانامهplanning@bmn.ir :
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فصل اول
مباني نظري
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 .1هدف
 .1-1هدف از تصوي

و اجراي اين برنامه عبارت است از:

 .1-2شناسايي دقي تر اجتماع دانشجويان برتر در دانشگاهها؛
 .1-3هدايت دانشجويان برتر کشور در زمينههاي تخصصي فعاليتهاي علمي خود؛
 .1-4پشتيباني از فعاليتهاي نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسههاي آموزش عالي کشور؛
 .1-5کمک به پيشرفت اجتماع نخبگاني دانشجويي؛
 .1-6طراحي روند رشد تدريجي و پيوسته دانشجويان برتر کشور در مسير نخبگي.

 .2رويکردهاي اصلي در شناسايي مستعدان
 .2-1رويکرد «تنوع» استعدادها در مقابل رويکرد «يکساننگري»
از آنجا که استعداد انسانها متنوع است ،در اين برنامته ستعي شتده استت هتم در
شناسايي مستعدان و هم در ارائه تسهيالت به آنان ،به اين تنوع توجه شود.
 .2-2رويکرد «رشد باغچهاي» در مقابل «نگهداشت گلخانهاي»
در نظا نخبگاني مطلوب ،تربيت و توانمندکردن اجتماع نخبگاني بايتد در محتي
واقعي و طبيعي جامعه و نه در محيطي جدا و منفک از آن صورت پذيرد .از اينرو در
اجراي اين برنامه ،دانشجويان مشمول از محي دانشگاه جدا نميشوند بلکه بتا فعاليتت
در دانشگاه و در کنار ساير دانشجويان ،در مسير توانمندسازي قرار ميگيرند.
 .2-3داشتن استعداد درخشـان «نعمتـي تعهـدآور» اسـت نـه «مزيتـي
توقعآفرين»
بر اساس اصول اساسي حاکم بر ستند راهبتردي ،توجته ويتژه بته افتراد بته صترف
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برخورداري از توانمنديها و ايجاد توقع در آنان مردود است .بر اساس ايتن رويکترد،
جايزههاي تحصيلي نيز در قبال ارائه خدماتي از سوي مشموالن ،به آنان اعطا ميشود.
 .2-4تداوم «فعاليتهاي نخبگاني» شرط «اصالت نخبگي»
نخبگي يک ويژگي دائمي براي افراد نيست؛ بلکه داراي سطوحي پويا و مشترو
به استمرار فعاليتهاي متناس

با شأن آنان است .با اين رويکرد ،جايزههتاي تحصتيلي

به صورت يکستاله بته مشتموالن اعطتا و فراينتد انتختاب مشتموالن هتر ستاله تکترار
ميشود.

 .3ويژگيهاي آييننامه
 .3-1توجه به مجموعة فعاليتهاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه
در اين برنامته ،دانشتجويان بتر استاس مجموعتة فعاليتهتاي آموزشي،پژوهشتي و
فناورانة خود (و نه صرفاً بر استاسکست

رتبته در يتک آزمتون يتا رويتداد) شناستايي

ميشوند و مورد حمايت قرار ميگيرند.
 .3-2توجه به تنوع استعدادها و لزوم هدايت هر دانشـجوي مسـتعد در
مسير شکوفايي استعدادها و توانمنديهاي مختص خودش
در شناستتتايي و اعطتتتاي جايزههتتتاي تحصتتتيلي ،بتتته استتتتعدادهاي متفتتتاوت
آموزشي،پژوهشي و فناورانة هر دانشجو توجه و براي توانمندسازي در مسير شکوفايي
استعدادهاي شناساييشده به وي تسهيالت اعطا ميشود.
 .3-3توجه به رويکرد نهادمحوري
حضور دانشجو در دانشگاه و ايفاي وظايف علمي خود زير نظر استاد راهنما ،يکي
از اصول کاري در محي هاي علمي است .به همين دليل ،يکتي از ارکتان اجتراي ايتن
برنامه آن است که هدايت دانشجو در دانشگاه و بر اساس اقتضائات علمي دانشگاه زير
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نظر استاد راهنما صورت پذيرد.
 .3-4استفاده از رويکرد توانمندسازي به جاي رويکرد صرفاً حمايتي
هدايت هر دانشجوي مستعد در مسير شکوفايي استعدادها و توانمنديهاي مختی
خود ،از رويکردهاي اين برنامه است؛ لذا تسهيالت اين برنامته نيتز عمومتاً بتا رويکترد
توانمندسازي افراد طراحي شده است.
 .5-3ايجاد تعهد از طريق ترويج فرهنگ کار و تالش به جاي ايجاد توقع
تسهيالت اين برنامه ،در قبال خدماتي که دانشجو در دانشگاه انجا ميدهد به وي
اعطا ميشود و با اين شيوه سعي شده است «تعهد بيشتر به دليل برختورداري از نعمتت
(البته در قبال دريافت حقوق)» ،جايگزين «ايجاد توقع حمايت ،به صترف برختورداري
از استعداد» شود.
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فصل دوم
نکاتي در خصوص اجراي مقررات
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نکات ذيل ميتواند بتراي فهتم بهتتر فرآينتدهاي شناستايي مشتموالن جايزههتاي
تحصيلي بنياد ملي نخبگان و اعطاي جوايز بته آنتان ،متورد استتفاد دانشتجويان قترار
گيرد.
 .1بت نا دانشجويان فعلي دانشگاهها ،از ابتداي تير ماه تا نيمة مرداد ماه و دانشجويان
نوورود ،از ابتداي مهر ماه تا تاريخ اواس مهر ماه سال  1397استت و دانشتجويان
متقاضي جايزه هاي تحصيلي ،الز است اطالعات خود را در سامانة اطالعاتي بنياد
(بتته نشتتاني )https://sina.bmn.ir :بارگتتذاري کننتتد و ستتزي گزينتتة «درخواستتت
بررسي پرونده براي جايزههاي تحصيلي» را در بخش « بت درخواستها»ي سامانه
انتخاب کنند.
تذکر  .1تاريخهاي فوق به هيچ عنوان تمديد نميشود.
تذکر  .2امور مربو بته دانشتجويان واحتدهاي مختلتف دانشتگاه آزاد استالمي ،بتر
خالف سالهاي گذشته که به صورت متمرکز در بنيتاد استتان تهتران انجتا
ميشد ،در سال تحصيلي  1397-98در بنياد استاني ذيرب انجا ميشود.
 .2قراردادهاي آموزشياري /پژوهشياري /فتنيتاري ،پتي از انعقتاد بتين مؤسسته و
دانشجو ،از سوي دانشگاه ،در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري ميشود .نمونهاي از
اين قراردادها در پيوست آمده است .اين قرارداد براي هتر نيمستال تحصتيلي بايتد
عقد شود.

 .3دانشجويان براي ارائة قرارداد آموزشياري /پژوهشياري /فنيتاري نيمستال
اول ،تا پايان بهمنماه سال  1397و براي نيمسال دو  ،تا پايان مردادماه 1398
و براي قراردادهاي پژوهشياري /فنيتاري تابستتان ،تتا پايتان مهرمتاه 1398
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فرصت دارند.
 .4اعتبار توانمندي آموزشي براي شرکت دانشجو در دورهها/کارگاههتاي آموزشتي
موردنياز (مانند کالسهاي آمتوزش نر افزارهتاي تخصصتي ،آمتوزش زبتان و )...
قابل هزينه است .براي بهرهمندي از اين اعتبار ،دانشجو بايتدگواهي (قتب

) هزينتة

شرکت در دوره يا کارگاه آموزشي همراه با مُهر مؤسسة برگزارکننتد دوره را در
سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري و ارسال ميکند.
 .5دانشجو براي بهرهمندي از اعتبار توانمندي کارآفريني ،الز است درخواست خود
را به همراه گواهي (قب

) شرکت در دوره و اسناد هزينهکرد در سامانه بارگذاري

کند.
 .6دانشجو پي از تصوي موضوع رساله /پاياننامة خود ،درخواست بهرهمندي از اين
اعتبار را به همراه طر پيشنهادي و نامة تصوي

موضوع رساله /پاياننامة خود (بتر

اساس قالبيکه از سامانه قابل دريافت است) در سامانه بارگذاري ميکند .پرداخت
هزينههاي رساله /پاياننامه بر اساسکاربرگ شمار  1است که به تأييد استتاد راهنمتا
رسيده باشد.
تذکر  .3چنانچه دانشجو در حال حاضر مشمول دريافتت جتايز تحصتيلي باشتد امتا
موضوع رساله /پايان نامة خود را پيشتر به تصوي

رسانده باشتد ،ميتوانتد

از اين اعتبار بهرهمند شود.
 .7براي بهرهمندي دانشجو از اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي ،مراحل زير طي ميشود:
 .7-1دانشجو درخواست ختود را بتراي گذرانتدن دور فرصتت مطالعتاتي بته همتراه
مدارک الز مشتمل بر «نامة موافقت استتاد راهنمتا»«،موافقتنامتة مؤسستة مبتد
(مطاب کاربرگ شمار  »)2و «نامة پذيرش مؤسسة مقصد» در سامانة اطالعتاتي
بنياد بارگذاري ميکند.
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 .7-2مؤسسة محل تحصيل دانشجو مدارک را بررسي و درصورت تأييد ،مرات

را به

بنياد اعال ميکند.
 .7-3بنياد تقاضا را بررسي و نتيجتة «تأييتد»«،عتد تأييتد» و يتا «نقتی متدارک» را از
طري سامانه به متقاضي اعال ميکند.
 .7-4در صورت تأييد درخواست و گذشت سه ماه از دوره ،متقاضي گزارش سهماهة
فرصت را پي از تأييد مؤسسة محل تحصيل ،از طري سامانه ارسال ميکند.
تذکر  .4از زمان شروع دور دريافت اعتبار فرصت مطالعاتي تتا پايتان دوره ،راتبتة
دانشتتجويي و اعتبتتارات آموزشياري،پژوهشيتتاري ،فنيتتاري يتتا هستتتة
مسئلهمحور به دانشجو پرداخت نميشود.
 . 8براي بهرهمنتدي دانشتجو از اعتبتار فرصتت مطالعتاتي ختارجي ،مراحتل زيتر طتي
ميشود:
 .8-1دانشجو درخواست ختود را بتراي گذرانتدن دور فرصتت مطالعتاتي بته همتراه
مدارک الز مشتمل بر «نامة موافقت مؤسسه مبد (کاربرگ شمار  ») 3و «نامتة
پذيرش مؤسسة مقصد» را در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري ميکند.

تذکر  .5مؤسسة مقصد بايتد مؤسستهاي باشتدکه در ستال متيالدي زمتان اعتزا  ،در
دستکتم دو نظتا از سته نظتا رتبهبنتدي :شتانگهاي (،)Shanghaiتتايمز
( )Timesو کيو.اس )QS( .داراي رتبة کمتر از  200باشد.
تذکر  .6تأييد نهايي فرصت مطالعاتي بر عهد بنياد استکه بر اساس منتابع اعتبتاري
بنياد و اولويتهاي علم و فناوريکشتور درخواستتها را بررستي و نتيجتة
نهايي را اعال ميکند.
 .9مؤسسه مدارک را بررسي و درصورت تأييد ،مرات
مطاب کاربرگ شمار  3به بنياد اعال ميکند.

را با ذکر طول مدت فرصتت،
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تذکر  .7چنانچه مقصد دانشجو يکي از مراکز پژوهشي (نه دانشتگاهي) باشتد ،الز
است مؤسسه مبد  ،اطالعات زير را دربتار مؤسستة مقصتد مشتخی و بته
بنياد استان اعال کند:
الف .دليل انتخاب مرکز پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي؛
ب .شاخیهاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسههاي علمي؛
ج .امکانات و تجهيزات ويژ مؤسسة مقصد.
 .10براي بهرهمندي اعتبار شرکت در مجتامع علمتي داخلتي يتا ختارجي ،الز استت
دانشجو نامة پذيرش مقاله را از دبيرخانة مجمع دريافت و درخواستت ختود را بته
همراه مدارک زير در سامانه بارگذاري کند تا در صورت تأييد ،از سوي مؤسسته
به بنياد ارجاع شود:
الف .متن کامل مقاله و نامة پذيرش مقاله در مجمع داخلي يتا ختارجي يتا نامتة تأييتد
استاد راهنما مبني بر شرکت در کارگاه آموزشي خارج از کشور؛
ب .گواهي ارائه مقاله در همايش (به صورت سخنراني يا پوستر) يتا گتواهي حضتور
در کارگاه آموزشي؛
ج .مستندات مربو به هزينهکرد.
 .11براي بهرهمندي از اعتبار ارتباطات علمي ،الز است دانشجو درخواستت ختود را
به همراه مدارک مثبتة مالي (قب

واريز مبلغ) مبني بتر «اشتتراک نشتريات علمتي

داخلتتي و ختتارجي»«،عضتتويت در انجمنهتتاي علمتتي»«،استتتفاده از پايگاههتتاي
تخصصي علمي » و «خريد کتابهاي علمي» در سامانه بارگذاري کند.
 .12براي بهرهمندي از اعتبتار استتفاده از تستهيالت شتبکة آزمايشتگاهي ،الز استت
دانشتتجو بتته وبگتتاه «شتتبکة آزمايشتتگاهي فنتتاوريهتتاي راهبتتردي» بتته نشتتاني
 www.labsnet.irمراجعه و از ميان مراکز آزمايشگاهي عضو شبکه ،محل مترتب
را انتخاب و براي بهرهمندي از اين جايزه به آن مراجعهکند .دانشجو تا مبلغ اعتباري
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تعيينشده ميتواند از ختدمات مراکتز متذکور بهترهمنتد شتود و ايتن مراکتز گتزارش
هزينهکرد خدمات دريافتشده توس مشموالن جوايز تحصيلي را بتراي پرداختت بته
بنياد اعال ميکنند.
 .13براي بهرهمندي از راتبتة دانشتجويي ،الز استت مؤسسته محتل تحصتيل ،در هتر
نيمسال ،دانشجويان متقاضي کار دانشجويي را به بنيتاد معرفتي کنتد .ايتن معرفتي
براي هر نيمسال تحصيلي جداگانه انجا ميشود.
تــذکر  . 8چنانچتته دانشتتجو از يکتتي از اعتبارهتتاي آموزشيتتاري /پژوهشيتتاري/
فنيتتاري،فرصتتت مطالعتتاتي يتتا هستتتة مستتئلهمحور استتتفادهکند ،در زمتتان
برخورداري از اعتبار ،راتبه به وي پرداخت نميشود.
 .14براي بهرهمندي از وا وديعة اجار مسکن ،دانشجو بايد متأهل باشد و الز استت
درخواست بهرهمندي از وا را به همراه تصوير صفحات شناسنامة خود و همسرش
در سامانه درج ک ند تا در صورت تأييد ،براي پرداخت به صندوق رفاه دانشتجويي
وزارت علو  ،صندوق رفاه وزارت بهداشت يا نهادهاي مالي معتبر مورد تأييد بنياد
معرفي شود.
تذکر  .9اين تسهيالت تا پايان مقطع تحصيلي در اختيار دانشجو خواهد بود و پتي
از دانشآموختگي ،مطاب مقررات وزارت علو  /وزارت بهداشت تسويه
ميشود.
تذکر  .10چنانچه دانشجو پي از اتما تحصيل ،بالفاصتله در مقطتع بعتدي پذيرفتته
شود ،وا وديعة مستکن همچنتان تتا پايتان مقطتع بعتد در اختيتار او قترار
خواهد داشت.
تذکر  .11چنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايز تحصيلي باشند ،صرفاً به
يکي از آنان وا تعل مييابد.
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تذکر  .12مبلغ وديعة مسکن براساس شهر محل تحصيل دانشجو تعيين ميشود.
 .15براي بهرهمندي از هديتة ازدواج ،دانشتجو بايتد متدرک ازدواج (رونوشتت ستند
ازدواج /رونوشت صفحة دو شناسنامه) را در سامانة اطالعاتي بنياد بارگتذاري
کند.
 .16درخواستها و مستندات براي بهرهمنتدي از جايزههتاي تحصتيلي (بته جتز راتبتة
دانشجويي،اعتبار آموزشياري /پژوهشياري /فنياري،اعتبار اعتزا بته فرصتت
مطالعاتي داخلي /ختارجي و اعتبتار اجتراي پاياننامته /رستاله) کته فعاليتهتاي
مرتب با آنها در زمان مشموليت انجا ميشود ،تا پايتان مهرمتاه ستال  1398از
مشموالن پذيرفته ميشود.
 .17طر شتهيد احمتدي روشتن در قالت

«هستتة مستئلهمحور پژوهشتي» بتراي حتل

مسئلهاي پژوهشي يا «هستة مستئلهمحور فناورانته» بتراي حتل مستئلهاي فناورانته
انجا ميشود .نکات اصلي اين طر به شر زير است:
 .1-17هستههاي مسئلهمحور پژوهشي حول موضتوعي پژوهشتي و زيتر نظتر يکتي از
اعضاي هيئتعلمي دانشگاهها /پژوهشگاههاي کشور تشکيل ميشود و هتدف
آن ايجتتاد محيطتتي همافتتزا بتتراي فعاليتتت تحقيقتتاتي دانشتتجويان برتتتر و حتتل
مسئلهاي علمي است.
 .2-17هستههاي مستئلهمحور فناورانته حتول موضتوعي فناورانته و زيتر نظتر يکتي از
متتديران عامتتل /رئتتيي هيئتمتتديره شتترکتهاي توليتتدي /ختتدماتي تش تکيل
ميشود و هدف آن ايجاد محيطي همافزا براي فعاليتهاي فناورانة دانشجويان
برتر و حل مسئلهاي نوآورانه است.
 .17-3تش تکيل هستتتههاي مستتئلهمحور پژوهشتتي و مستتئلهمحور فناورانتته ،بتتر استتاس
فراخوان بنياد ملي و هستهها حداکثر به مدت يکسال تشکيل ميشوند و تعيين
سرپرست هستهها از سوي بنياد ملي است.
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فصل سوم
چگونگيکار با
سامانة اطالعاتي بنياد (سينا)
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 .1مقدمه
سامانة اطالعاتي بنياد شامل بخشهاي مختلفي است که فراينتد بتت اطالعتات و
درخواستهاي کاربران،بررسي درخواستهاي دريتافتي و اعطتاي جايزههتا را در بتر
ميگيرد .مباحث ذکر شده در اين فصل به معرفي سامانه ميپردازد.

الف .ورودکاربري
با ورود به صفحة اصلي سامانه (به نشاني  )https://sina.bmn.irصتفحة ورود بته
سامانه در شکل  1نمايش داده ميشود 6.دريافت نا کاربري و کلمتة عبتور از طريت
بت نا در سامانه در زبانة نا نويسي متقاضي ،انجتا متي شتود .در صتورت وجتود
حسابکاربري از قبل ،مشخصتات ورود از طريت پيونتد «کلمتة عبتور را فرامتوش
کردهايد» قابل بازيابي خواهد بود.
÷
÷

شکل  .1صفحة ورود ک اربر

 . 6براي کار با سامانه از مرورگرهاي  Mozilla Firefoxيا  Google Chromeاستفاده کنيد.
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ب .کارپوشة شخصي
پي از ورودکاربر ،صفحة شخصي وي مطاب شتکل  2نمتايش داده متيشتود .بتا
کليک بتر روي زبانتههاي بتاالي صتفحة کارپوشتة شخصتي ،دسترستي بته صتفحات
مختلف سامانه فراهم خواهد شد .در زبانة اول ،راهنماي استفاده از سامانه نمايش داده
ميشود .گا هاي الز در بت اطالعتات و ارستال و بررستي درخواستت تتا حصتول
نتيجه ،در اين راهنما ذکر شده است.

3

3

شکل  .2صفحةک ارپوشة شخصي

با انتخاب زبانة ميزکار ،وضعيت درخواستهاي در حال گردش متقاضتي کته در
حال حاضر براي اصتال يتا ارستال در کارپوشتة شخصتي وي قترار دارد در رديتف
کارهاي من ،مشاهده ميشود .اين زبانه در شکل  3قابل مشاهده است.
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3

3

شکل  .3صفحة میزکار

با کليک روي زبانة بت مدارک ،دسترسي بته صتفحات بارگتذاري فعاليتهتاي
آموزشي و پژوهشي براي متقاضيان ممکن ميشود .اين زبانه در شکل  4قابل مشاهده
است .براي مثال ،به منظور درج متدارک مترتب بتا فعاليتت «کست

رتبته در آزمتون

پذيرش دستياري(رشتههاي پزشکي)» روي گزينتة مربتو مطتاب شتکل کليتک متي
شود .در صفحة بعدي ،مطاب آنچه در شتکل  5قابتل مشتاهده استت ،اطالعتات ايتن
فعاليت درج و ذخيره مي شوند.
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3

3

شکل  .4زبانة ثبت مدار ک

3

3

شکل  .5صفحة ثبت رتبة آزمون پذیرش دستیاری پزشک ي
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بتتا انتختتاب گزينتتة مشخصتتات متقاضتتي در زبانتتة اشتتخاص ،مشتتاهده و ويتترايش
مشخصات فردي متقاضي ممکن خواهد شد.

3 3

شکل  .6صفحة مشخصات فردی متقاضي

 .2ارسال درخواست براي بررسي جايزههاي تحصيلي
با کليک روي زبانة بت درخواست ،دسترسي به صفحة ارسال درخواست ايجتاد
ميشود .در اين صفحه اطالعات درجشد کاربر پتيش از ارستال درخواستت بتازبيني
شده و با انتخاب گزينة « بت نهايي درخواست» در پايين صفحه ،درخواستت بررستي
ارسال خواهد شد .اين صفحه در شکل  7قابل مشاهده است.
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3

3

شکل  .7صفحة ثبت درخواست

 .3ارسال درخواست دريافت جايزههاي تحصيلي
در صورتيکه فترد بتهعنوان برگزيتد جايزههتاي تحصتيلي انتختاب شتده باشتد،
ميتوانتتد مطتتاب ش تکل  ،8بتتا کلي تک بتتر روي زبانتتة بتتت درخواستتت ،ب ته صتتفحة
«درخواست دريافت جايزههاي تحصيلي» دسترسي يابد .پي از ورود به ايتن صتفحه،
فرد برگزيده ميتواند جايزه مورد نظر خود را انتخاب و با تکميل اطالعات و مدارک
الز  ،درخواست خود را از طري دکمتة ذخيتره در پتايين صتفحه ،ارستال کنتد .ايتن
صفحه در شکل  9قابل مشاهده است.
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شکل  . 8دسترسي به صفحة درخواست دریافت جایزه

3

شکل  .9صفحة درخواست دریافت جایزه
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فصل چهارم
پرسشگان
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بتته منظتتور شفافستتازي و برطرفکتردن ابهامتتات احتمتتالي در مقتتررات اعطتتاي
جايزههاي تحصيلي ،برخي از پرسشهاي متداول و پاسخهاي آنها در اين فصل ارائه
شده است.
 .1نخبهکيست؟
واژ نخبه به فردي برجستته و کارآمتد اطتالق ميشتود کته در خلت و گستترش
علم،فناوري،هنر،ادب،فرهنگ و متديريت کشتور در چتارچوب ارزشهتاي استالمي
ا رگذاري بارز داشته باشد و همچنين فعاليتهاي وي بر پاية هوش،خالقيت،انگيزه و
توانمنديهاي ذاتي از يکسو و خبرگي،تخصی و توانمنديهاي اکتستابي از ستوي
ديگر ،موج

سرعتبخشيدن به پيشرفت و اعتالي کشور شود.

 .2صاحب استعداد برتر (مستعد برتر) کيست؟
فرديکه مستعد نخبگي است ليکن هنوز به آن شراي دستنيافته و مستلز فرايند
هتتدايت و تواناستتازي بتتراي کس ت

خبرگتتي و نهايت تاً ا رگتتذاري بتتر محتتي استتت.

دانشجويان مطلقاً ميتوانند در گروه مستعدان برتر قرار گيرند.
 .3آيا ميتوان به دانشجويان لفظ «نخبه» را اطالقکرد؟
خير؛ با توجه به تعريف فوق ،مشتخی استتکه دانشتجويان تتا نخبهشتدن راهتي
طوالني در پيش دارند ،ولي ميتوان آنها را «مستعد برتر» دانست.
 .4دانشجويان متقاضي دريافت جايزه چهکاري بايد انجام دهند؟
متقاضتتيان ابتتتدا بايتتد پرونتتد ختتود را در ستتامانة اطالعتتاتي بنيتتاد بتته نشتتاني
 https://sina.bmn.irتکميل و سزي پتيش از اتمتا بتاز زمتاني اعال شتده از ستوي
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بنياد ،گزينة «درخواست بررسي پرونده براي جايزههاي تحصيلي» را در بختش « بتت
درخواستتتها»ي ستتامانه انتختتاب کننتتد و در صتتورت برگزيدهشتتدن ،امکتان ارستتال
درخواستهاي دريافت هر يک از جوايز ،در کارتابل فرد در سامانه ايجاد ميشود.
 .5بررسي پرونده و انتخاب برگزيدگان به چه صورتي انجام ميشود؟
بنياد اطالعات بارگذاريشده از سوي متقاضيان را بتا کمتک دانشتگاههاي محتل
تحصيل آنان ،بررسي و راستتيآزمايي و ستزي بتر استاس تعتداد تعيينشتده ،برتترين
دانشجويان را انتخاب ميکند.
 .6نواقص پروندهها چگونه به متقاضيان اطالع داده ميشود؟
در زمان بررسي ،نواقی پرونده از طري سامانه به متقاضي اطالعرساني ميشود.
 .7دانشجويان چگونه ميتوانند از نتيجة درخواست خـود اطـالع پيـدا
کنند؟
نتيجه برگزيده شدن يا نشدن متقاضي ،از طري سامانه به وي اطالعرساني ميشود.
 . 8اگر دانشجو عضو بنياد باشد آيا براي بهرهمندي از جـوايز تحصـيلي
نياز به ارسال درخواست دارد؟
بنياد ملي نخبگتان عضتو نتدارد؛ بلکته بته عنتوان نهتادي حتاکميتي در خصتوص
سياستگذاري در زمينة شناسايي و توانمندسازي مستعدان و بهکارگيري و الگوسازي
نخبگان در جامعه فعاليت ميکند .بنابراين اصالتاً هيچ دانشجويي عضو بنيتاد نيستت و
دانشجويان بر اساس مقررات و معيارهاي بنياد مشمول جايزههتاي تحصتيلي خواهنتد
شد.
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 .9آيا فقط دانشجويان روزانة دانشگاهها مشـمول جايزههـاي تحصـيلي
ميشــوند يــا سايردانشــجويان (نوبــت دوم نيمهحضــوري و  )...نيــز
ميتوانند از اين جوايز بهرهمند شوند؟
مالک بنياد؛ برگزيدهشدن فرد بر اساس مجموعه فعاليتهاي آموزشي،پژوهشي و
فناورانة وي در فرايند شناسايي دانشجويان برتر است.
 .10آيا دانشجويان دانشگاههاي غيردولتي (غيرانتفاعي پيام نـور و آزاد
اسالمي) امکان بهرهمندي از جوايز تحصيلي را دارند؟
تما دانشجويان دانشگاههاي کشور اعم از دولتي و غيردولتي امکتان شترکت در
اين رقابت را دارند و در صورت برگزيدهشدن ،از جوايز بهرهمند ميشوند.
 .11چرا براي کسب رتبـة برتـر آزمونهـاي ورود بـه مقطـع دکتـري
تخصصي امتياز درنظرگرفته نشده است؟
آزمونهاي ورود به دور دکتري تخصصي ،بين داوطلبتان معتدود و بته صتورت
جداگانه در رشتههاي مختلف برگزار ميشود که کس

رتبته در آن متالک مناستبي

براي ارزيابي ظرفيتهاي دانشجوي مقطع دکتري تخصصي نيست.
 .12چرا براي کسب رتبة اول در بين هموروديها امتياز در نظر گرفته
نشده است؟
امتياز در نظرگرفتهشده براي ميانگين کل دروس گذرانده که با توجه بته رشتته و
دانشتتگاه محتتل تحصتتيل دانشتتجويان ،همسانستتازي نيتتز ميشتتود ،نشتتاندهند ميتتزان
توانمندي آموزشي دانشجو به صورت مستقل است؛ در حالي که رتبة دانشجو در بين
همدورههاي خود ،وابسته به ميزان توانمندي همدورههاي دانشجو است .ضمناً لحتا
امتياز براي کس

رتبة اول ،در کنار لحا امتياز براي ميانگين کل تحصيلي ،در واقتع
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لحا دو بار امتياز براي يک فعاليتت استت .از ايتن رو امتيتاز درنظرگرفتهشتده بتراي
ميانگين آموزشي ،براي اين موضوع کفايت ميکند.
 .13چرا براي کسب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه امتياز در نظـر
گرفته نشده است؟
مالکهاي دانشگاه براي انتخاب دانشجويان استعداد درخشان ،مشابه مالکهاي
جدول شماره يک شيوهنامه جايزههاي تحصيلي بنيتاد استت .از ايتن رو لحتا امتيتاز
براي کس

عنوان استعداد درخشان،در واقتع لحتا دوبتار امتيتاز بتراي فعاليتتهتاي

آموزشي،پژوهشي و فناورانة متقاضي است.
 .14آيا نويسندة مسئول بودن در مقاله تأثيري در امتياز آن دارد؟
خير.
 .15چگونه ميتوان از رتبه ( )Qنشريههاي بينالمللي مطلع شد؟
با مراجعه به نشاني اينترنتي  www.scimagojr.comميتوان از رتبة نشريهها مطلتع
شد.
 .16امتياز ساير فعاليتهـاي نخبگـاني (رديـف آخـر جـدول شـمارة 1
شيوهنامه) چگونه محاسبه ميشود؟
دانشجو فعاليت مورد نظر خود را در سامانه بارگذاري ميکند و بنياد استاني پتي
از بررسي امتياز (حداکثر 100امتياز) به بنياد ملتي پيشتنهاد ميدهتد و بررستي و تأييتد
نهايي با بنياد ملي خواهد بود.
 .17چنانچه دانشجو دريک مقطع تحصيلي ازاين جايزهها استفاده کرده
باشد امکان استفادة مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟
بله؛ محدوديتي براي استفاده از اين جايزهها در مقتاطع تحصتيلي مختلتف وجتود
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ندارد و چنانچه دانشتجو بتوانتد در هتر ستال تحصتيلي در رقابتت بتا ستاير متقاضتيان
برگزيده شود ،انتخاب ميشود و ميتواند از اين جايزهها بهرهمند شود.
 .18تعداد دفعاتيکه هر دانشجو در يک مقطع از تحصيل مـيتوانـد از
اين جايزهها استفادهکند چند مورد است؟
اگر دانشجو در هر سال تحصيلي در رقابتت بتا ستاير دانشتجويان برگزيتده شتود،
ميتواند هرساله از جايزهها بهرهمند شود.
 .19راتبة دانشجويي به چه شکلي پرداخت ميشود؟
اين راتبه در هر نيمسال تحصيلي به دانشجويان برگزيد متقاضي کتار دانشتجويي
در آن نيمسال اعطا مي شود .دانشجويان مشمول براي دريافت اين راتبته ،بايتد ماهانته
 20ساعت کار دانشجويي در دانشتگاه محتل تحصتيل ختود داشتته باشتند و دانشتگاه
گزارش آن را قبل از پايان نيمسال در سامانة سينا بارگذاري کند
 .20مصاديقکارهاي دانشجويي براي بهرهمندي از راتبه چيست؟
کارهاي مختلف دانشجويي دردانشگاهها تعريف شدهاندکه ازجملة آنها ميتوان
به کار در کتابخانه ،کار در مرکز رايانه ،کار در خوابگاه ،کتار در مراکتز فرهنگتي
دانشگاه ،کار در مسجد و همکاري در برگزاري همايش و مراسم و  ...اشاره کرد.
 .21آياکاري راکه دانشجويان در شرکتهاي خصوصـي غيرمـرتبط بـا
دانشگاه انجام ميدهند ميتوان به عنوان سـاعات کـار دانشـجويي
براي بهرهمندي از «راتبة دانشجويي» محسوب کرد؟
خير؛ رو حاکم بر برنامه اين است که دانشجو از محي دانشگاه ختارج نشتود و
کار دانشجويي خود را در همان محي (از قبيتل آزمايشتگاه ،کتابخانته و  )...انجتا
دهد.
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 .22دانشـــجويان چگونـــه ميتواننـــد از اعتبارهـــاي آموزشيـــاري
پژوهشياري فنياري بهرهمند شوند؟
براي دريافت اين اعتبارات ،پي از عقد قرارداد بين دانشجو و دانشگاه بتر استاس
مفاد شيوهنامة اعطاي جايزههاي تحصيلي ،الز است دانشگاه درخواست اسامي افتراد
مشمول را به همراه تصوير قرارداد آنان ،به بنياد نخبگان استان ارسال کند.
 .23آيا براي دريافت اعتبار آموزشيـاري ميتـوان دسـتيار آموزشـي
دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟
خير؛ اعتبار آموزشياري صترفاً بابتت دستتياري آموزشتي اعضتاي هيئتت علمتي
دانشگاه محل تحصيل متقاضي پرداخت ميشود.
 .24اگر دانشجويي بهصورت حقالتدريس در دانشگاه محل تحصـيل يـا
دانشگاه ديگري تدريس کند آيا اين فعاليت دانشجو را ميتوان بـه
عنوان دستيار آموزشي در نظر گرفت؟
خير؛ دانشجو بايد زير نظر يکي از اعضاي هيئتت علمتي دانشتگاه محتل تحصتيل
خود و در همان دانشگاه ،براساس قتراردادي کته دانشتگاه بتا وي منعقتد ميکنتد ،بته
عنوان دستيار آموزشي فعاليت کند تا از اين اعتبار بهرهمند شود.
 .25آيا فعاليت دانشجو براي پژوهشياري ميتواند کـار بـر پاياننامـه
رسالة خود باشد؟
خير.
 .26شرايط عضو هيئت علمي براي فعاليت دانشجو به عنوان پژوهشيـار
وي چيست؟
عضو هيئت علمي که دانشجو پژوهشيار وي است يا بايد يتک طتر تحقيقتاتي
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داشته باشد يا در آزمايشگاه نياز به دستيار داشته باشد و يا در تدوين يک کتتاب نيتاز
بهکمک داشته باشد.
 .27با توجه به اين که دانشجويان دورههايکارورزي و پيشکـارورزي
رشتة پزشکي مشغول به کار در مراکز درماني هستند آيـا ميتـوان
آن را به عنوان فعاليت آموزشياري يا پژوهشياري در نظرگرفت؟
خير.
 .28آيا ميتوان از طريق پـارکهـاي علـم و فنـاوري و شـرکتهـاي
دانشبنيان مستقر در آن براي بهرهمندي از اعتبار فنياري اسـتفاده
کرد؟
براي دريافت اين اعتبتار دانشتجو بايتد دستتيار فنتاوري در يکتي از شترکتهتاي
زايشي مرتب با دانشگاه محل تحصيل خود باشد .بر اين اساس ،در صورتيکته استتاد
ميزبان دانشجو در مرکز رشد يا پارک علم و فناوري وابسته به دانشگاه حضور داشتته
باشد ،بله.
 .29چرا اعتبار آموزشياري پژوهشيـاري فـنيـاري بـه دانشـجويان
مقطعکارشناسي پرداخت نميشود؟
بنيتتاد از دانشتتجويان مقطتتع کارشناستتي انتظتتار دارد کته در ايتتن مقطتتع بتتا فضتتاي
آموزش ،پژوهش و فناوري آشنا شوند تا در مقاطع باالتر به صورت جتدي وارد ايتن
فضا شوند.
 .30مشموالن جايزههاي تحصيلي چگونه ميتوانند از اعتبار اسـتفاده از
شبکة آزمايشگاهي بهرهمند شوند؟
بتتراي بهتترهمنتتدي از ايتن اعتبتتار ،دانشتتجو بايتتد بتته وبگتتاه شتتبکة آزمايشتتگاهي
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فنتتاوريهتتاي راهبتتردي (بتته نشتتاني  )www.labsnet.irمراجعتته و از ميتتان مراکتتز
آزمايشگاهي عضو شبکه ،محل مرتب را انتخاب و براي بهرهمندي از ايتن جتايزه بته
آن مراجعهکند .شبکه گزارش هزينهکرد خدمات دريافتشتده را بتراي پرداختت بته
بنياد ملي اعال ميکند.
 .31دانشجويان چگونه ميتوانند از ساير جوايز (به جز راتبة دانشجويي
اعتبار آموزشياري پژوهشياري فنياري و اعتبار استفاده از شبکة
آزمايشگاهي) بهرهمند شوند؟
الز است دانشجو مدارک مثبته را در سامانة سينا بارگذاري و درخواست خود را
از طري سامانه ارسال کند تا در صورت تأييد ،مبلغ مورد نظتر بته حستاب وي واريتز
شود.
 .32اگر دانشجو موضوع پاياننامه يـا رسـالة خـود را در سـال قبـل از
برگزيدهشدن به تصويب رسانده باشد و در سال مشموليت در حال
انجام پاياننامه رساله باشد آيا ميتواند از اعتبار اجراي پاياننامـه
رساله بهرهمند شود؟
بله.
 .33آيا براي استفاده از اعتبار شرکت در مجامع علمي فرد بايد مقالهاي
در همايش ارائه کرده باشد يا صرفاً حضور در همايش کافي است؟
دانشجو در صورتي ميتواند از اين اعتبتار بتراي شترکت در همايشهتاي علمتي
بهرهمند شود که در همايش مقاله داشته و آنرا در همايش ارائته کترده باشتد و بايتد
مدارک خود مبني بر پذيرش مقاله از سوي همايش و نيز گواهي حضتور در همتايش
يا کارگاهآموزشي را در سامانة سينا بارگذاري کنتد تتا در صتورت تأييتد ،اعتبتار بته
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حساب وي واريز شود.
 .34آيا براي شرکت در کارگاهها و دورههاي علمي خارج از کشور نيز
اعتبار شرکت در مجامع علمي پرداخت ميشود؟
خير.
 .35به منظور استفاده از اعتبار فرصتمطالعاتي داخلـي چـه معيارهـا و
شرايطي وجود دارد؟
بتتراي بهرهمنتتدي از اعتبتتار فرصتتت مطالعتتاتي داخلتتي ،چنانچتته دانشتتجو مشتتمول
جايزههاي تحصيلي باشد ،بايد از يکتي از نهادهتاي علمتي و فناورانتة داختل کشتور
پذيرش دريافت کند .چنانچه دانشگاه محل تحصتيل بتا فرصتت مطالعتاتي دانشتجو و
محل گذراندن فرصت مطالعاتي موافقت کند و مقصد مورد تأييد بنياد باشد ،دانشجو
ميتواند از ايتن اعتبتار استتفاده کنتد .بتراي استتفاده از تستهيالت فرصتت مطالعتاتي،
موضوعهاي مرتب با اولويتهاي ستادهاي راهبردي توسعة فناوري معاونت علمتي و
فناوري رياست جمهوري در اولويت است.
 .36چنانچه دانشـجو در مقطـع دکتـري تخصصـي بـيش از يـک سـال
تحصيلي برگزيده شده باشد آيا ميتواند در طول مقطـع بـيش از
يک بار از اعتبار فرصت مطالعاتي بهرهمند شود؟
دانشجو در هر سال تحصيلي که برگزيده شود (بدون توجته بته ايتن کته قتبالً بته
فرصت مطالعاتي اعزا شده استت يتا خيتر) ميتوانتد در آن ستال از اعتبتار اعتزا بته
فرصت مطالعاتي داخلي بهرهمند شود؛ اما اعتبار اعزا بته فرصتت مطالعتاتي ختارجي
صرفاً يک بار در طول تحصيل دانشجو به وي اعطا ميشود.
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 .37بـراي اطــالع از رتبـة زيــر  200مؤسسـه مقصـد فرصــت مطالعــاتي
خارجي کدام نظامهاي رتبهبندي مورد نظر بنياد است؟
رتبة مؤسسة مقصد در سه نظا رتبهبندي :شانگهاي (،)Shanghaiتتايمز ()Times
و کيو.اس )QS( .از دو منظر «رتبة کلي دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصتي»
بررسي ميشود که رتبة دانشگاه بايد حداقل در دو نظا رتبهبندي از يکي از دو منظتر
فوق کمتر از  200باشد .در صورتي کته دانشتگاه مقصتد دانشتجو ايتن شتر الز را
داشته باشد ،درخواست متقاضتي بته همتراه ستاير درخواستتهاي داراي شتر الز ،
بررسي و از ميان آنها (بر اساس بودجة کلي تعيينشده) تعدادي براي برخورداري از
اين اعتبار انتخاب ميشوند.
 .38چنانچه رتبة کلي دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتي خـارجي در يـک
نظام رتبهبندي کمتر از  200و رتبة آن در رشتة تخصصـي در نظـام
ديگر کمتر از  200باشد آيا درخواست پذيرفته ميشود؟
خير؛ حتماً بايد حداقل در يکي از دو منظر «رتبة کلي دانشتگاه» و «رتبتة دانشتگاه
در رشتة تخصصي» داراي رتبة کمتر از  200در حداقل دو نظا رتبهبندي باشد.
 .39چنانچه مؤسسة مقصد فرصت مطالعاتي خارجي نهادي پژوهشي (نه
دانشگاهي) باشد آيا امکان استفاده از جايزة فرصت مطالعاتي وجود
دارد؟
در اين صورت الز است دانشگاه محل تحصيل دانشجو ،اطالعات زير را دربار
نهتتاد مقصتتد مشتتخی و بتته بنيتتاد استتتان اعتتال کنتتد تتتا موضتتوع در بنيتتاد بررستتي و
تصميمگيري شود:
 .1دليل انتخاب مرکز پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي؛
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 .2شاخیهاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسههاي علمي؛
 .3امکانات و تجهيزات ويژ مؤسسة مقصد.
 .40چنانچه دانشجو براي گذراندن دورة فرصت مطالعاتي خـارجي از
گروه تخصصي متفاوت با رشتة تحصيلي خود پذيرش دريافت کند
رتبة دانشگاه در رشتة مبدأ مدنظر قرار ميگيرد يا رتبة آن در رشـتة
مقصد؟
در اين صورت ،رتبة دانشگاه در رشتة مقصد بررسي ميشود.
 .41اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي چگونه پرداخت ميشود؟
مبلغ اعتبار هر دوره (سه ماه) پي از دريافت گزارش سه ماهه از دانشتجو و تأييتد
دانشگاه ،پرداخت ميشود.
 .42اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي چگونه پرداخت ميشود؟
در مرحلة اول ،مبلغ اعتبار سه متاه (بتدون توجته بته وضتعيت تأهتل دانشتجو) بته
صورت عليالحساب و پي از دريافت رواديد از کشور مقصتد ،پرداختت ميشتود و
پي از آغاز سفر ،در صورت ارائة مدارکي مبني بتر همراهتي همستر در ستفر ،مابته-
التفاوت متأهلي پرداخت ميشود .اعتبار سهماهة بعدي با دريافت گتزارش ستهماهه از
دانشتتجو و تأييتتد دانشتتگاه ،پرداختتت ميشتتود .در صتتورتي ک ته دانشتتجو از فرصتتت
مطالعاتي استفاده نکند يا مدتزمان استفاد وي کمتر از اعتبار پرداختت شتده باشتد،
الز است مبلغ اضافي دريافتي را به بنياد برگرداند.
 .43اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتي در سـال غيرمشـموليت
وي باشد چه بايد کرد؟
دانشجو بايد از مهر ماه سال  1397تا پايان شهريور سال  1398اقدا براي اعزا بته
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فرصت را انجا داده باشد و در صورتي که به داليل خاص (مانند عد صدور بهموقع
رواديد) ،تاريخ اعزا وي به تأخير افتد ،موضوع تا متدت زمتان معقتول قابتل بررستي
است.
 .44اگر زمان اعزام دانشجو به دورة فرصـت مطالعـاتي قبـل از مهرمـاه
 1397باشد آيا اين اعتبار به وي تعلق مييابد؟
در صورت تأييد بهرهمندي از اعتبار در بنياد ،دانشتجو از يکتم مهتر متاه  1397تتا
تاريخ پايان دوره (به مدت حداکثر نُه ماه بتراي فرصتت مطالعتاتي داخلتي و حتداکثر
شش ماه براي فرصت مطالعاتي خارجي) ،از اين اعتبار بهرهمند ميشود.
 .45با توجه به اين که ممکن است دانشجو در زمان تصويب پروپـوزال
مشمول جايزههاي تحصيلي شود ولي دفاع نهايي آن بعد از اتمـام
مشموليت فـرد انجـام شـود آيـا اعتبـار پاياننامـه رسـاله بـه وي
پرداخت ميشود؟
بله؛ دانشجو ميتواند تا زمان دفاع از پاياننامه يا رساله ،با تأييد استاد راهنما از اين
اعتبار بهرهمند شود.
 .46بهرهمندي از اعتبار هستههاي مسئلهمحور پژوهشـي و فناورانـه چـه
شرايطي دارد؟
بنياد ملي نخبگان در طتول هتر ستال تحصتيلي موضتوعهاي پژوهشتي و فناورانتة
مختلفتتي را مشتتخی ميکنتتد و پتتي از تعيتتين سرپرستتت هستتته از ستتوي بنيتتاد ملتتي،
مشخصات دانشجويان واجتد شتراي از دانشتگاههاي مختلتف ،در اختيتار سرپرستت
هسته قرار ميگيرد تا اعضاي هسته را انتخاب کند.
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 .47وام وديعة مسکن به دانشجويان مشمول چگونه اعطا مي شود؟
اين وا صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا ميشود .بنياد اسامي متقاضيان مشتمول را
به صندوقهاي رفاه دانشجويي در وزارت علو  /وزارت بهداشتت يتا ستاير نهادهتاي
مالي مورد تأييد خود اعال ميکند و دانشجو مدارک مربو بته اجتار مستکن را بته
صندوق رفاه دانشجويي ارائه ميکند و از وا بهرهمند ميشود.
 .48اگر دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزههاي تحصـيلي باشـند
آيا ميتوانند دو بار از وام وديعة مسکن استفاده کنند؟
خير؛ صرفاً يک وا وديعة مسکن به چنين خانوادهاي تعل مييابد.
 .49آيا هدية ازدواج به همة مشموالن متأهل اعطا ميشود؟
خير؛ هدية ازدواج صرفاً به مشموالني اعطا ميشودکه تتاريخ عقدشتان از ابتتداي
مهر ماه  1397تا پايان شهريور ماه  1398باشد.
 .50آيا در صورتيکه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزه تحصيلي
باشند به هر دو هدية ازدواج تعلق ميگيرد؟
بله؛ درصورتيکه دانشتجو و همسترش هتر دو مشتمول جتايزه تحصتيلي باشتند و
تاريخ عقدشان از ابتداي مهر ماه  1397تا پايتان شتهريور متاه  1398باشتد ،بته هتر دو
هدية ازدواج اعطا ميشود.
 .51آيا به همة مشموالن جوايز تحصيلي بيمة تکميلي تعلق مييابد؟
بله؛ ولي بايد درخواست آن از طري سامانة سينا از دانشجو دريافت شود.
 .52تفاوت خدمات درماني بيمة تکميلي و بيمة پايه چيست؟
بيمة تکميلي براي جبران بخشي از هزينههاي درماني ناشي از بيماري و يتا حاد ته
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که در تعهد بيمهگر پايه (تأمين اجتماعي،خدمات درماني،ايرانيان،سالمت و )...نيست،
مورد استفاده قرار ميگيرد و تعهداتي را که بيمة پايه تقبل نميکند (يا بخشي از آن را
متقبل ميشود) ،پوشش ميدهد .البته افرادي ميتوانند از اين بيمته استتفاده کننتد کته
داراي بيمة پايه باشند.
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فصل پنجم
پيوستها
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پيوست 1
آييننامة پشتيباني از فعاليتهاي علمي و
فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور
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مقدمه
به استناد بند  1مادّ  3اساسنامة بنياد ملي نخبگان و در اجراي اقدا هاي ملي 1ت1ت،1
2ت1ت2 ،3ت1ت 4و 2ت2ت 2از سند راهبردي کشتور در امتور نخبگتان و بته منظتور هتدايت
هدفمنتتد دانشتتجويان مستتتعد تحصتتيلي7در دانشتتگاهها ،پژوهشتتگاهها و مراکتز فنتتاوري
کشور ،آييننامة اعطاي جايزههاي تحصيلي مطاب مواد زير تدوين ميشود:
مادّة :1تعريفها
براي رعايت اختصار ،تعريفهاي زير در اين آييننامه رعايت ميشود:
الف .بنياد :منظور بنياد ملي نخبگان است.
ب .وزارت علوم :منظور وزارت علو  ،تحقيقات و فناوري است.
ج .وزارت بهداشت :منظور وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي است.
د .مؤسسه :منظور هريک از مراکز آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري کشوراستتکه
مطاب ضواب وزارت علو  ،وزارت بهداشت يا شوراي عالي انقالب فرهنگتي بته
فعاليت مشغول هستند.
مادّة :2هدف
هدف از اجراي اين آييننامه به شر زير است:
الف .هدايت دانشجويان صتاح

استتعداد برتتر در زمينتههاي تخصصتي فعاليتهتاي

علمي خود
ب .پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسههايکشور
ج .رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي
د .طراحي روند رشد تدريجي و پيوستة دانشجويان صاح استعداد برتر در مسير نخبگي
 . 7موضوع اصالحية هيئتامناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 1397/5/10
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مادّة :3جايزة تحصيلي
بنياد هرساله به تعدادي از دانشجويان مستعد تحصيلي در مقاطع مختلف تحصتيلي،
اعتبارهايي را براي تسهيل حرکت و رشد آنان در مسير آموزش  ،پژوهش  ،فنتاوري و
فرهنگ اعطا ميکند8.

مادّة  :4معيارهاي شناسايي دانشجويان برگزيده
دانشجويان مشمول آييننامه بايد داراي دستکم يکي از ويژگيهاي زيتر و حتائز
بيشتتترين امتيتتاز از بيشتتترين امتيتتاز از فعاليتهتتاي آموزشتتي  ،پژوهشتتي  ،فناورانتته و
فرهنگي 8باشند:
الف .دارندگان نشانهاي طال ،نقره و برنز کشوري از المزيادهاي ملي دانشآموزي (با
معرفي وزارت آموزش و پرورش)
ب .برگزيتتدگان آزمونهتتاي سراستتري ورود بتته مؤسستتههاي کشتتور در مقتتاطع
کارشناسي ،کارشناسيارشد ناپيوسته و دکتري حرفهاي با معرفي وزارت علو يا
وزارت بهداشت و بر اساس مقررات بنياد8؛
ج .دارندگان رتبههاي اول تا سو کشوري از المزيادهاي ملتي دانشتجويي (بتا معرفتي
وزارت علو و وزارت بهداشت حس

مورد)

د .برگزيدگان آزمونهاي جتامع ،پيشکتارورزي ،دستتياري در رشتتههاي پزشتکي،
دندانپزشکي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشکي (با معرفتي وزارت
بهداشت)
ه  .دانشجويان ممتاز مؤسسه بر اساس مقررات بنياد8؛
 .8موضوع اصالحية هيئتامناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 1397/5/10

49

و .برگزيتتتدگان مرحلتتتة کشتتتوري دانشتتتجويان نمونتتته در مقتتتاطع کارشناستتتي،
کارشناسيارشد و دکتري (با معرفي وزارت علو يا وزارت بهداشت و تأييد بنياد)
ز .برگزيدگان رويدادهاي نخبگاني مورد تأييد

بنياد؛9

 .برگزيتتدگان مستتابقههاي قرآنتتي (مطتتاب مفتتاد آييننامتتة پشتتتيباني از برگزيتتدگان
مسابقات قرآني) ،مشرو بر ادامه تحصيل در رشتههاي مرتب
 .برگزيدگان هنري و ادبي (مطاب مفاد آييننامتة پشتتيباني از برگزيتدگان هنتري و
برگزيدگان ادبي کشور) ،مشرو بر ادامه تحصيل در رشتههاي مرتب
ي .مخترعتتان برگزيتتده (مطتتاب مفتتاد آييننامتتة شناستتايي و پشتتتيباني از اختراعهتتاي
برگزيده)
تبصرة  :1ارزيابي فعاليتهاي آموزشي  ،پژوهشي ،فناورانه و فرهنگي دانشجويان بتر
اساس فعاليتهاي فردي و گروهي آنان در حوزههاي مختلتف آموزشتي،
پژوهشي ،فناورانه و فرهنگي مطاب با شيوهنامهاي است که به تصوي

بنياد

ميرسد.
تبصرة  :2تعداد برگزيدگان ،نوع ،ميزان و شراي اعطاي جايزهها ساالنه از سوي بنياد تعيين ميشود.
مادّة  :5فرايند اجرا
بنياد هرساله اطالعات اولية مربو به دانشجويان مشمول اينآييننامته را در شتش
ماهة اول سال از مبادي ذيرب دريافت و پي از بررسيوتطبي آن بتا شتراي نهتايي،
فهرست برگزيدگان نهايي و جايزههاي هريک را همزمان با آغاز سال تحصيلي اعتال
ميکند.
تبصرة  :1اجراي آييننامه بر اساس شيوهنامهاي است که به تصوي
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تبصرة  :2جايزههاي بنياد ترجيحاً از طري مؤسسههاي متبوع مشتموالن آييننامته ،بته
آنان اعطا ميشود.
مادّة  :6تصويب و اجرا
اين آييننامه مشتمل بر يک مقدمه ،شش مادّه و چهار تبصره در تاريخ1393/2/31
به تصوي

کميسيون دائمي و مطاب مصوبة جلستة پتنجم هيئتامنتا (تبصتر  1متادّ 3

آييننامة کميسيون دائمي) در تتاريخ 1393/3/14بته تصتوي

هيئتت امنتاي بنيتاد ملتي

نخبگان رسيد و جتايگزين «آييننامتة اعطتاي جتوايز تحصتيلي بنيتاد ملتي نخبگتان بته
دانشجويان نخبه و استعداد برتر» ،موضوع مصتوبة جلستة ستيوهفتم کميستيون دائمتي
هيئت امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ  1388/11/28شده

است10.

 .10اصال بنتدهايي از آييننامته در تتاريخ  1397/5/10بته تصتوي هيئتامنتاي بنيتاد ملتي نخبگتان
رسيده است.
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پيوست 2
شيوهنامة پشتيباني از فعاليتهاي علمي و
فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور
در سال تحصيلي 1397-98
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مقدمه
به استناد تبصر  2ماد  4و تبصر 1ماد  5آييننامة پشتيباني از فعاليتهاي علمتي و
فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور (موضتوع مصتوبة هيئتت امنتاي بنيتاد ملتي
نخبگان در تاريخ  ،)1397/5/10شيوهنامة اجتراي آييننامتة متذکور در ستال تحصتيلي
 ،98-1397مطاب مواد زير تدوين شده است.
مادة  .1تعريفها
دراين شيوهنامه ،عنوانهاي اختصاري زير،جايگزينعبارتهايکاملآنها ميشود:
الف« .بنياد ملي» به جاي «بنياد ملي نخبگان»؛
ب« .آييننامه» به جاي «آييننامة پشتيباني از فعاليتهاي علمي و فرهنگتي دانشتجويان
مستعد تحصيلي کشور ،مصوب هيئت امناي بنياد ملي در تاريخ »1397/5/10؛
ج« .وزارت علو » به جاي «وزارت علو ،تحقيقات و فناوري»؛
د« .وزارت بهداشت» به جاي «وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي»؛
ه« .مؤسسه» به جاي «هر يک از مراکز آمتوزش عالي،پژوهشتي و فنتاوري کشتور کته
مطاب ضواب وزارت علو ،وزارت بهداشتت يتا شتوراي عتالي انقتالب فرهنگتي،
مشغول فعاليت هستند»؛
و« .معاونت آيندهسازان» به جاي «معاونت آيندهسازان بنياد ملي»؛
ز« .بنياد استاني» به جاي «هر يک از بنيادهاي نخبگان استانهايکشور»؛
« .مقطع کارشناسي» بته جتاي «ستالهاي اول تتا چهتار تحصتيل در مقتاطع تحصتيلي
کارشناسي پيوسته،کارشناسي ارشتد پيوستته،دکتتري حرفتهاي و دکتتري تخصصتي
پيوسته»؛
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« .مقطع کارشناسي ارشد» به جاي «سالهاي اول و دو تحصيل در مقطتع تحصتيلي
کارشناسي ارشد ناپيوسته،سالهاي پنجم تا هفتم تحصيل در مقطع تحصيلي دکتري
حرفهاي،ستتالهاي پتتنجم و ششتتم تحصتتيل در مقتتاطع تحصتتيلي کارشناستتي ارشتتد
پيوسته و دکتري تخصصي پيوسته و سالهاي اول و دو تحصيل در مقطع تحصيلي
دکتري مستقيم (ادامة تحصيل در مقطع تحصيلي دکتري تخصصتي مستتقيماً پتي از
اتما مقطع تحصيلي کارشناسي)»؛
ي« .مقطع دکتري» به جاي «سالهاي اول تا چهار تحصيل در مقتاطع تحصتيلي دکتتري
تخصصتتي ناپيوسته،ستتالهاي هفتتتم تتتا دهتتم تحصتتيل در مقطتتع تحصتتيلي دکتتتري
تخصصتتي پيوستتته و ستتالهاي ستتو تتتا ششتتم تحصتتيل در مقطتتع تحصتيلي دکتتتري
مستقيم»؛

ک« .دانشجو» به جاي «هر يک از دانشجويان مستعد تحصيلي کته بتر استاس ايتن
شيوهنامه برگزيده ميشوند».
مادة  .2نحوة انتخاب برگزيدگان
 .2-1دانشجويان براي بهرهمندي از تسهيالت بايد مشغول به تحصيل در سنوات مذکور
در بندهاي « » تا «ي» ماد  1باشند.
 .2-2در ستتال اول مقطتتع کارشناستتي ،صتترفاً افتتراد زيتتر مشتتمول جايزههتتاي تحصتتيلي
ميشوند:
الف .دارندگان مدال طال يا نقر کشوري در المزيادهاي ملي دانشآموزي؛
ب .دارندگان رتبة  1تا  100کشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها در گتروه
رياضي و فني؛
ج .دارندگان رتبة  1تا  100کشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها در گتروه
علو تجربي؛
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د .دارندگان رتبة  1تا  80کشوري در آزمون سراستري ورود بته دانشتگاهها در گتروه
علو انساني؛
ه .دارندگان رتبة  1تا  40کشوري در آزمون سراستري ورود بته دانشتگاهها در گتروه
هنر.
 .2-3انتخاب دانشجويان مشغول به تحصتيل در مقتاطع کارشناستي ارشتد و دکتتري و
سالهاي دو تا چهار مقطع کارشناسي ،بتر استاس امتيتاز کس شتده از جتدول
شمار  1پيوست صورت ميپذيرد.
تبصره .برگزيدگان جايز شهيد احدي بنياد ملي ،در سال اول تحصتيل در مقطتع
دکتري ،بدون محاسبة امتياز ،مشمول اعتبار تحصيلي ميشوند.
 .2-4امتياز حاصل از ميانگين کتل حتين تحصتيل يتا دانشآمتوختگي ،پتي از اعمتال
ضراي

همسانسازي رشتته-مؤسستههاي کشتور کته از ستوي بنيتاد ملتي تعيتين

ميشود ،محاسبه ميگردد.
 .2-5مجموع امتياز متقاضيان از فعاليتهاي آموزشتي ،در جتدول شتمار  ،1کمتتر از
صفر لحا نميشود.
 .2-6ضري

حاصل از تعداد و ترتي

نويسندگان در محاسبة امتياز هر مقاله بتر استاس

آيين نامة ارتقاي مرتبة علمي اعضاي هيئت علمي (مصوب وزارت علو ) محاسبه
ميشود .همچنين در محاسبة امتياز طر هاي پژوهشي تعداد و ترتي

همکاران و

مبلغ طر در نظر گرفته ميشود.
 .2-7سقف امتياز برگزيدگي در رويدادهاي نخبگاني مورد تأييد بنياد ملي کته عنتوان
آنها در جدول شمار  1ذکر نشده است ،بر اساس مقررات مصتوب بنيتاد ملتي،
تعيين و در امتيازهاي متقاضيان لحا ميشود.
 .2-8رديتتف منظورشتتده در جتتدول شتتمار  1بتتراي «ستتاير فعاليتهتتاي علمي،پژوهشتتي و
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فناورانته» ،بتراي متتواردي همچتون انتشتتار مقالته در نشتريههاي بستتيار معتبتر (از قبيتتل
 Natureو،Scienceپي از بررسي و تأييد در بنياد ملي)،کس جوايز معتبر بينالمللتي
و موارد ديگري نظير آنهتا ،در نظرگرفتته شتده کته بته دليتل عموميتت نداشتتن ،در
جدول لحا نشده است .امتيتاز ايتن رديتف بتراي متقاضتي بته پيشتنهاد بنيتاد استتاني
ذيرب و تأييد بنياد ملي لحا ميشود.
 .2-9بنياد ملي ميتواند براي تدقي امتيازهاي هر يتک از متقاضتيان بتر استاس جتدول
شمار  ،1از کارگروههاي تخصصي متشکل از صاح نظران دانشگاهي استتفاده
کند.
 .2-10چنانچه در هر مرحله از بررسيها مشخی شود متقاضي اطالعاتي خالف واقع
را به بنياد ارائه کرده است ،عالوه بتر جايزههتاي تحصتيلي ،از ستاير تستهيالت و
حمايتهاي بنياد ،محرو و عد صداقت وي به مراجع ذيرب  ،اعال ميشود و
ح پيگيري موضوع به صورت حقوقي نيز براي بنياد ملي محفو خواهد بتود.
تصميمگيري نهايي در اين خصوص ،بر عهد معاونت آيندهسازان است.
مادة  .3اعتبارها و تسهيالت
 .3-1پشتيباني از دانشجويان مقطع کارشناسي بر اساس جتدول شتمار  ، 2دانشتجويان
مقطع کارشناسي ارشد بر اساس جدول شمار  3و دانشجويان مقطع دکتتري بتر
اساس جدول شمار  4پيوست ،انجا ميشود.
 .3-2اعتبتتار «توانمنتتدي آموزشتتي» بتتراي شترکت دانشتتجو در دورههتتا وکارگاههتتاي
آموزشي و با هدف ارتقاي تواناييهاي وي در موضوعهاي تخصصي مرتب بتا
تحصتتيل اعطتتا ميشتتود .اعطتتاي ايتتن اعتبتتار ،منتتو بتته ارائتتة گتتواهي شتترکت
درکارگاهها و دورههاي آموزشي مربو است و بر اساس ميزان هزينهکرد مبتني
بر مدارک مثبتة مالي پرداخت ميشود.
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 .3-3اعتبتتار «توانمنتتديکارآفريني» ،بتتراي شتترکت دانشتتجو در دورههتتاي آموزشتتي
راهاندازيکس ت

وکار،تجاريستتازي،حقوق مالکيتتت فک تري و مش تابه آن و بتتا

هدف ارتقتاي تواناييهتاي وي در زمينتة نتوآوري وکتارآفريني اعطتا ميشتود.
اعطاي اين اعتبتار ،منتو بته ارائتة گتواهي شترکت درکارگاههتا يتا دورههتاي
آموزشي مربو است و بر اساس ميزان هزينهکرد مبتني بر متدارک مثبتتة متالي
پرداخت ميشود.
 .3-4اعتبار «ارتباطات علمي» شامل کمکهزينتة «اشتتراک نشتريات علمتي داخلتي و
ختتارجي»«،عضتتويت در انجمنهتتاي علمتتي داخلتتي و خ تارجي»«،عضتتويت در
پايگاههاي اطالعاتي تخصصي و دسترسي به آنهتا» و «خريتدکتابهاي علمتي»
است و بر اساس ميزان هزينهکرد مبتني بر مدارک مثبتة مالي پرداخت ميشود.
تبصرة  .1دانشجويان مقطع کارشناسي ميتوانند از اعتبار ارتباطات علمي بتراي حضتور
در مجامع علمي نيز استفاده کنند.
 .3-5اعطتتاي اعتبتتار «اجتتراي پاياننامتته /رستتاله» ،منتتو بتته تصتتوي

طتتر پيشتتنهادي

پاياننامه /رسالة دانشجو در مؤسسة متبوع تتا پتيش از پايتان شتهريور متاه 1398
است و بر اساس فهرست هزينههاي تأييدشده از سوي استاد راهنما ،تا زمان دفاع
از پاياننامه /رساله ،به دانشجو پرداخت ميشود.
 .3-6اعتبار «آموزشياري» شاملکارمزد دستياري آموزشي دانشجو زيتر نظتر يکتي از
اعضاي هيئتعلمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزشيتاري متورد تأييتد
بنياد ملي ،در هر نيمسال تحصيلي در قبال فعاليت آموزشياري به ميتزان هشتت
ساعت در هفته ،به دانشجو پرداخت ميشود .فعاليتهتاي آموزشيتاري شتامل:
برگتتتتزاري کالسهتتتتاي حتتتتل تمرين،کمتتتتک در تصتتتتحيح برگتتتتههاي
دانشجويان،کمک در سازماندهي مطالت

درستي استتاد بتراي ارائته در محتي
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الکترونيکي،همراهتتتي دانشتتتجويان درس در بازديتتتدهاي علمي،فعاليتهتتتاي
ميداني،امور کارگاهي و موارد مشابه است.
 .3-7اعتبار «پژوهشياري» شامل کارمزد دستياري پژوهشي دانشجو زيتر نظتر يکتي از
اعضاي هيئتعلمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهشيتاري متورد تأييتد
بنياد ملي ،در هر نيمسال تحصيلي در قبال فعاليت پژوهشياري به ميتزان هشتت
ساعت در هفته ،به دانشجو پرداخت ميشود .فعاليتهتاي پژوهشيتاري شتامل:
کمتتک در اجتتراي طر هتتاي پژوهشتتي مصتتوب مؤسستته،کمک در راهانتتدازي
آزمايشتتتگاههاي آموزشتتتي /پژوهشتتتي،کمک در تتتتدوين کتابهتتتاي علمتتتي و
تخصصتتتي و کمتتتک در فعاليتهتتتاي پژوهشتتتي مؤسستتته (از قبيتتتل برگتتتزاري
کنفرانيهاي علمي،کارگاههاي آموزشي و آمادهسازي نشتريات علمتي مؤسسته)
وساير موارد مشابه است.
تبصرة  .2فعاليتهاي مربو به انجا پاياننامه /رساله ،جزء فعاليتهاي پژوهشياري
محسوب نميشود.
 . 3-8اعتبار «فنياري» شامل کارمزد دستياري فناوري دانشجو در شرکت زايشي يکتي
از اعضاي هيئتعلمي مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد فنياري مورد تأييد بنياد
ملي ،در هر نيمسال تحصيلي در قبال فعاليت فنياري به ميزان هشتت ستاعت در
هفته ،به دانشجو پرداخت ميشود .فعاليتهاي فنياري شامل :کمتک در توليتد
دانش فني،کمک در فعاليتهتاي نوآورانته،کمک در فراينتد نيمهصنعتيستازي
محصوالت و خدمات،کمک در تجاريستازي محصتوالت و ختدمات و ستاير
موارد مشابه است.
تبصرة  .3در صورت ادامة فعاليت دانشجو در فصل تابستان و تأييد بنيتاد ملتي ،اعتبتار
پژوهشياري /فنياري براي سهماهة تابستان نيز پرداخت ميشود.
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 .3-9همة فعاليتهاي آموزشيار /پژوهشيار /فنيار بايد با تأييد استاد راهنماي دانشتجو
باشد.
 .3-10اعتبتتار «شتترکت در مجتتامع علمتتي داخلتتي» بتته منظتتور شتترکت دانشتتجويان مقتتاطع
کارشناسي ارشد و دکتري در همايشها (همراه با ارائة مقاله به صورت ستخنراني يتا
پوستتر) وکارگاههتتاي علمتي درون کشتتور و بتا هتتدف تستهيل ارتباطتتات پژوهشتتي
دانشجو اعطا ميشودکه براي هر دانشجو حداکثر دو بار بتا تأييتد استتاد راهنمتا و بتر
اساس ميزان هزينهکرد مبتني بر مدارک مثبتة متالي مبنتي بتر نا نويستي و حضتور در
مجمع ،پرداخت ميشود.
« .3-11اعتبار شرکت در مجامع علمي خارجي» به منظور شترکت دانشتجويان مقتاطع
کارشناسي ارشد و دکتري در همايشهاي علمي خارج ازکشور (همراه با ارائتة
مقاله به صورت سخنراني يا پوستر) و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي دانشجو
اعطا ميشود که يکبار با تأييد استاد راهنما بر اساس ميزان هزينهکرد مبتنتي بتر
مدارک مثبتة مالي مبني بر نا نويسي و حضور در مجمع ،پرداخت ميشود.
 .3-12اعتبار «اعزا به فرصت مطالعاتي داخلتي» بته منظتور ايجتاد ارتبتا بتا نهادهتاي
علمي و فناورانة کشور استکه پي از تصوي

استفاده از فرصتت مطالعتاتي در

مؤسسة متبوع،پذيرش از نهاد مقصد و تأييد بنيتاد استتاني ذيربت  ،حتداکثر بته
مدت نُهماه به دانشجويان مقطع دکتري پرداخت ميشود.
« .3-13اعتبار اعزا به فرصت مطالعاتي خارجي» به منظور ايجتاد ارتبتا بتا نهادهتاي علمتي و
فناورانتتة ختتارج ازکشتتور استتت ک ته پتتي از تصتتوي فرصتتت مطالعتتاتي در مؤسستتة
متبوع،پذيرش از نهاد مقصد و تأييد بنياد ملتي ،بتر استاس نترم رستمي مصتوب بانتک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،حداکثر به مدت ششماه به دانشجويان مقطع دکتتري
اعطا ميشود.
 .3-14نهاد مقصد فرصت مطالعاتي خارجي بايتد يکتي از مؤسستههاي علمتي بتا رتبتة
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کمتر از  200در رتبهبنديهاي جهتاني باشتد .ضتمناً فرصتتهايي کته موضتوع
آنهتتا ،متترتب بتتا اولويتهتتاي علتتم و فنتتاوري کشتتور باشتتد ،در اولويتتت قتترار
ميگيرند.
 .3-15اضافه مبلغ مربو به دانشجويان متأهل مشمول اعتبار اعزا به فرصت مطالعتاتي
ختارجي ،بته دانشتتجوياني پرداختت ميشتود کته همستر دانشتجو در ستتفر او را
همراهيکند.
 .3-16دانشجو در طول مقطع دکتري صرفاً يک بار ميتواند از اعتبار اعزا به فرصتت
مطالعاتي خارجي بهرهمند شود.
 .3-17دانشجويان براي خروج از کشور به منظور شرکت در مجتامع علمي،بهرهمنتدي
از فرصت مطالعاتي و يا شرکت در کارگاهها و دورههاي علمي خارج ازکشور،
در صورت تأييد بنياد ملي ،مي توانند از تستهيالت نظتا وظيفته بتراي ختروج از
کشور بدون سزردن و يقه استفاده کنند.
« .3-18اعتبار استفاده از تسهيالت شبکة آزمايشگاهي» به منظور بهرهمندي دانشتجو از
امکانات «شبکةآزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي» اعطا ميشود که  60درصتد
از هزينة هر بار بهرهمندي دانشجو از امکانات شبکه ،تتا ستقف مبلتغ متذکور در
جدولهاي شمار  3و  ،4به دانشجو پرداخت ميشود.
« .3-19اعتبار هستة مسئلهمحور پژوهشي /فناورانه» به منظتور تشتکيل هستتهاي بتر استاس
مقررات «طر شهيد احمدي روشن» به اعضاي هسته اعطا ميشود .عتالوه بتر آن،
اعتباري نيز بهمنظور راهبري هستته ،بتر استاس مقتررات طتر متذکور ،در اختيتار
سرپرست هسته قرار ميگيرد.
« .3-20راتبة دانشجويي» شاملکمکهزينة معيشتي استکه در هتر نيمستال تحصتيلي،
در قبال ماهانه  20ساعت کتار دانشتجويي در مؤسستة متبتوع ،بتا تأييتد معاونتت
دانشجويي مؤسسه ،به دانشجو پرداخت ميشود.
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« .3-21بيمة تکميلي درمان» شامل بيمهاي استتکه بتراي جبتران بخشتي از هزينتههاي
درمانيکه در تعهد بيمهگر پايه نيست ،مورد استتفاده قترار ميگيترد 70 .درصتد
مبلغ ح بيمه را بنياد ملي تقبل ميکند و  30درصد باقيمانده ،از جايز اعطتايي
به دانشجو کسر ميشود .شراي و مبلغ ح بيمه ،بر اساس قرارداد بنيتاد ملتي بتا
شرکت بيمة طرف قرارداد بنياد تعيين ميشود.
 .3-22دانشجو براي استفاده از بيمة تکميلي درمان ،بايد داراي يکي از انتواع بيمتههاي
پاية درمان (از قبيل تأمين اجتماعي،ختدمات درماني،نيروهتاي مسلح،ستالمت و
 )...باشد.
« .3-23هدية ازدواج» با هدف ترغي

سنت حسنة تشکيل خانواده و در صتورت ارائتة

اسناد مثبته مبني بر ازدواج دانشجو در باز زماني مذکور در جدولهاي شمار 2
تا  ،4به دانشجو اعطا ميشود.
 .3-24تستتهيالت «وديعتتة اجتتار مستتکن» بتته صتتورت وا قر

الحستتنه از طريتت

صندوق هاي رفاه دانشجويي وزارت علو يا وزارت بهداشت و يا ساير نهادهاي
مورد تأييد بنياد ملي و صرفاً به دانشجويان متأهتل ،بتر استاس مقتررات صتندوق
وا دهنده و با ارائه مدارک مبني بتر اجتار مستکن ،بته دانشتجو اعطتا ميشتود.
بازپرداخت اين تسهيالت ،پي از دانشآموختگي دانشجو و بر استاس مقتررات
صندوق وا دهنده صورت ميپذيرد.
 .3-25دانشتتتجو نميتوانتتتد بتتته صتتتورت همزمتتتان از بتتتيش از يکتتتي از اعتبارهتتتاي
«آموزشيتتتاري»«،پژوهشيتتتاري»«،فنيتتتاري»«،هستتتتة مستتتئلهمحور پژوهشتتتي/
فناورانه»«،اعزا به فرصت مطالعاتي داخلي»«،اعزا به فرصت مطالعاتي ختارجي» و
«راتبة دانشجويي» بهرهمند شود.
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مادة  .4فرايند اجرا
براي اجراي شيوهنامه،گا هاي ذيل طي ميشود:
 .4-1رئيي بنياد ظرفيت پشتيباني از دانشجويان در ستال تحصتيلي  1397-98را تعيتين
ميکند.
 .4-2معاونت آيندهسازان  ،زمانبنتدي فراخوان ،بتنا ،بررستي و اعتال نتتايج را اعتال
ميکند.
 .4-3هر يک از بنيادهاي استاني موارد الز از قبيل زمانبندي بتنا و مقررات را بته
مؤسسههاي استان متبوع اعال و درخواست ميکنند موارد مذکور از طرق مقتضي
به شاغالن به تحصيل در مؤسسه اطالعرساني شود.
 .4-4متقاضيان پروند خود را در سامانة اطالعاتي بنياد ملي تکميل و درخواست ختود
را بتتراي بهرهمنتتدي از پشتتتيبانيهاي ستتال تحصتتيلي  ،1397-98در ستتامانه بتتت
مينمايند.
 .4-5بنيادهاي استاني با همکاري مؤسسههاي هتر استتان ،پرونتد متقاضتيان را بررستي
ميکنند.
 .4-6معاونت آيندهسازان ،با بررسي فرايند اجراشده ،فهرست نهايي برگزيتدگان را تعيتين
ميکند.
تبصره .هرگونه تغيير در فهرست نهايي برگزيدگان ،صرفاً با تأييد شوراي معاونان بنياد
ملي امکانپذير است.
 .4-7با انتخاب برگزيدگان نهايي ،بنيادهاي استاني به طور مستقيم يا از طريت مؤسستة
متبوع دانشجو و بر اساس مفاد اين شيوهنامه ،از دانشجويان پشتيباني ميکنند.
 .4-8بنيادهتتاي استتتاني وظيفتتة نظتتارت بتتر حُستتن اجتتراي آييننامتته و شتتيوهنامه در
مؤسسه هاي استان متبوع و ارزيابي نتايج آن را بر عهده دارند و الز است پي از
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پايان سال تحصيلي ،گزارشي از اجراي آييننامه و شيوهنامه در مؤسسههاي استان
خود ،به بنياد ملي ارسال کنند.
 .4-9معاونت آيندهسازان وظيفة نظتارت بتر حُستن اجتراي آييننامته و ايتن شتيوهنامه در
بنيادهاي استاني و جمعبندي نتايج آن در سطح کشور را بر عهده دارد و الز است
پي از دريافت گزارشهاي بنيادهاي استاني ،گزارشي از اجراي آييننامه به رئتيي
بنياد ارائه کند.
مادة  .5تفسير مفاد و موارد خاص
شر موارد مسکوت و تفسير مفاد اين شيوهنامه بتر عهتد معاونتت آيندهستازان و
تشخيی و تصميمگيري در موارد خاص ،بر عهد شوراي معاونان بنياد ملي است.
مادة  .6تصويب و اجرا
اين شيوهنامه ،مشتمل بر يتک مقدمته  ،شتش متاده  ،پتنج تبصتره و چهتار جتدول
پيوست ،در تاريخ  1397/8/12به تصوي

رئيي بنياد ملي نخبگتان رستيد و جتايگزين

«شيوهنامة اعطاي جايزههاي تحصتيلي بته دانشتجويان صتاح

استتعداد برتتر در ستال

تحصيلي ( »1397-98مصتوب رياستت بنيتاد در تتاريخ  )1397/2/24گرديتده استت و
براي سال تحصيلي  1397-98اجرا ميشود.
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جدول شمارة  .2جایزه های دانشجویان مقطع ک ارشناسي
رديف
1
2
3
4

5

عنوان جايزه
اعتبار توانمندي
آموزشي
اعتبار توانمندي
کارآفريني
اعتبار ارتباطات علمي
اعتبار اجراي پاياننامة
کارشناسي
اعتبار هستة مسئلهمحور
پژوهشي /فناورانه

سقف جايزه
 4,000,000ريال
 4,000,000ريال
 4,000,000ريال
 6,000,000ريال

ماهانه  4,000,000ريال

زمان مشموليت
از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه
سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه
سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه
سال 1398
از زمان تصوي طر پيشنهادي تا زمان
دفاع از پاياننامه (با رعايت بند  5-3ماد )3
بر اساس مقررات طر
شهيد احمدي روشن

ماهانه  2,500,000ريال
براي دانشجويان مجرد

از اول مهرماه  1397تا پايان خردادماه

و  3,500,000ريال

سال 1398

6

راتبة دانشجويي

7

بيمة تکميلي درمان

مطاب مقررات بنياد

8

هدية ازدواج

 30,000,000ريال

9

وا وديعة اجار مسکن

10

برنامههاي فرهنگي

براي دانشجويان متأهل

 250,000,000ريال
براي شهر تهران و
 150,000,000ريال
براي ساير شهرها

از اول ديماه  1397تا پايان آذرماه
سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه
سال 1398
بهرهمندي از اول مهرماه  1397تا پايان
خردادماه سال  1398و بازپرداخت در زمان
دانشآموختگي

مطاب مقررات مصوب شوراي فرهنگيسازي بنياد ملي
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جدول شمارة  .3جایزه های دانشجویان مقطع ک ارشناسي ارشد
رديف

عنوان جايزه
اعتبار آموزشياري/
پژوهشياري /فنياري

2

اعتبار توانمندي آموزشي

 5,000,000ريال

3

اعتبار توانمنديکارآفريني

 5,000,000ريال

1

سقف جايزه
ماهانه  5,000,000ريال

زمان مشموليت
از اول مهرماه  1397تا پايان
خردادماه سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان
شهريورماه سال 1398

4

اعتبار ارتباطات علمي

 5,000,000ريال

5

اعتبار اجراي پاياننامه

 13,000,000ريال

از اول مهرماه  1397تا پايان
شهريورماه سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان
شهريورماه سال 1398
از زمان تصوي طر پيشنهادي تا
زمان دفاع از پاياننامه (با رعايت
بند  5-3ماد )3
از اول مهرماه  1397تا پايان
شهريورماه سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان
شهريورماه سال 1398

-

از اول مهرماه  1397تا پايان
شهريورماه سال 1398

9

اعتبار استفاده از تسهيالت شبکة
آزمايشگاهي

 15,000,000ريال

از اول مهرماه  1397تا پايان
شهريورماه سال 1398

10

اعتبار هستة مسئلهمحور پژوهشي/
فناورانه

ماهانه  6,000,000ريال

بر اساس مقررات طر شهيد
احمدي روشن

11

راتبة دانشجويي

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

از اول مهرماه  1397تا پايان
خردادماه سال 1398

12

بيمة تکميلي درمان

13

هدية ازدواج

14

وديعة اجار مسکن

15

برنامههاي فرهنگي

6
7
8

اعتبار شرکت در مجامع علمي
داخلي
اعتبار شرکت در مجامع علمي
خارجي
مجوز خروج از کشور بدون
سزردن و يقة نظا وظيفه براي
شرکت در مجامع علمي

 10,000,000ريال
 50,000,000ريال

از اول ديماه  1397تا پايان آذرماه
مطاب مقررات بنياد
سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان
 30,000,000ريال
شهريورماه سال 1398
بهرهمندي از اول مهرماه  1397تا
 250,000,000ريال براي
پايان خردادماه سال  1398و
شهر تهران و
بازپرداخت در زمان
 150,000,000ريال براي
دانشآموختگي
ساير شهرها
مطاب مقررات مصوب شوراي فرهنگيسازي بنياد ملي
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جدول شمارة  . 4جایزه های دانشجویان مقطع دکتری
رديف

عنوان جايزه
اعتبار آموزشياري/
پژوهشياري /فنياري

2

اعتبار توانمندي آموزشي

 6,000,000ريال

3
4

اعتبار توانمنديکارآفريني
اعتبار ارتباطات علمي

 6,000,000ريال
 7,000,000ريال

5

اعتبار اجراي رساله

 20,000,000ريال

از زمان تصوي طر پيشنهادي تا زمان دفاع از
پاياننامه (با رعايت بند  5-3ماد )3

 10,000,000ريال

از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398

 50,000,000ريال

از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398

1

6
7

اعتبار شرکت در مجامع
علمي داخلي
اعتبار شرکت در مجامع
علمي خارجي

8

اعتبار اعزا به فرصت
مطالعاتي داخلي

9

اعتبار اعزا به فرصت
مطالعاتي خارجي

10

سقف جايزه

زمان مشموليت

ماهانه  9,000,000ريال

از اول مهرماه  1397تا پايان خردادماه سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398
از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398

ماهانه حداکثر  12,000,000ريال
براي دانشجويان مجرد و حداکثر
 16,000,000ريال براي
دانشجويان متأهل
ماهانه معادل ريالي حداکثر 850
يورو براي دانشجويان مجرد و
حداکثر  1200يورو براي
دانشجويان متأهل
(با رعايت بند )16-3

از اول مهرماه  1397تا پايان سفر (حداکثر به مدت
 9ماه) ،در صورتي که تاريخ اعزا  ،پيش از پايان
شهريورماه  1398باشد.
از اول مهرماه  1397تا پايان سفر (حداکثر به مدت
 6ماه) ،در صورتي که تاريخ اعزا  ،پيش از پايان
آذرماه  1398باشد.

مجوز خروج از کشور
بدون سزردن و يقة
نظا وظيفه براي شرکت در
مجامع علمي يا دور
فرصت مطالعاتي

-

از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398
براي شرکت در مجامع علمي و تا پايان آذرماه
سال  1398براي شرکت در دور فرصت
مطالعاتي

11

اعتبار استفاده از تسهيالت
شبکة آزمايشگاهي

 15,000,000ريال

از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398

12

اعتبار هستة مسئلهمحور
پژوهشي /فناورانه

ماهانه  10,000,000ريال

بر اساس مقررات طر
شهيد احمدي روشن

13

راتبة دانشجويي

14
15

بيمة تکميلي درمان
هدية ازدواج

16

وديعة اجار مسکن

17

برنامههاي فرهنگي

ماهانه  2,500,000ريال براي
دانشجويان مجرد و 3,500,000
ريال براي دانشجويان متأهل
از اول ديماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398
مطاب مقررات بنياد
از اول مهرماه  1397تا پايان شهريورماه سال 1398
 30,000,000ريال
 250,000,000ريال براي
بهرهمندي از اول مهرماه  1397تا پايان خردادماه
شهر تهران و
سال  1398و بازپرداخت در زمان دانشآموختگي
 150,000,000ريال براي
ساير شهرها
مطاب مقررات مصوب شوراي فرهنگيسازي بنياد ملي
از اول مهرماه  1397تا پايان خردادماه سال 1398

69

پيوست 3
الگوي قرارداد آموزشياري
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قرارداد آموزشياري
مادة  .1طرفين قرارداد
به منظتور استتفاده از تتوان آموزشتي دانشتجويان تحصتيالت تکميلتي در پيشتبرد
اهداف آموزشي دانشگاه  ،........................اين قرارداد ميان سرکار خانم  /جناب آقاي
 ،.......................معتتتتاون آموزشتتتتي دانشتتتتگاه و ستتتترکارخانم  /جنتتتتاب آقتتتتاي
 ...........................دانشجوي دور کارشناسي ارشد  ،دکتري حرفتهاي  ،دکتتري
تخصصتتتي  در رشتتتتة  .....................داراي کتتتد ملتتتي  .....................بتتته نشتتتاني:
،....................................کتته در ايتتن قتترارداد «آموزشيتتار» ناميتتده ميشتتود ،منعقتتد
ميشود.
مادة  .2موضوع قرارداد
ايفاي نقش دستيار آموزشي از سوي «آموزشيار» در دانشگاه شامل وظايف زير:
الف .برگزاري کالسهاي حل تمرين در درسهاي ،.................... ،.................
ب .کمک در تصحيح برگههاي تمرين ،آزمون و ساير تکاليف درسي دانشجويان
ج .کمک در سازماندهي مطال

درسي استاد براي ارائه آن در محي الکترونيکي

د .همراهتتتي دانشتتتجويان درس در بازديتتتدهاي علمتتتي ،فعاليتهتتتاي ميتتتداني و
امورکارگاهي
تبصرة  .1تمتامي فعاليتهتاي آموزشيتار بايتد زيتر نظتر استتاد راهنمتا  /متديرگروه
ذيرب باشد.
تبصرة  .2مدت زمان اجراي فعاليتهاي مذکور در اين ماده ،معادل هشت ستاعت در
هفته است.
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مادة  .3زمان قرارداد
زمان قرارداد از تاريخ  ..............تا  ...............به مدت يک نيمسال تحصيلي است.
مادة  .4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار ( )22,500,000ريال ،چهل
ميليتتون و پانصتتد هتتزار ( )40,500,000ريتتال استتتکه در صتتورت تأييتتد فعاليتتت
آموزشيار ،مطاب مقررات به وي پرداخت ميشود.
تبصرة  .1تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات بنياد ملي نخبگان تأمين ميشود.
تبصرة  .2سرکار خانم  /جناب آقاي  ،...............استاد درس  /مديرگروه آموزشيتار،
بتته عنتتوان نتتاظر در اجتتراي قتترارداد ،وظيفتتة بررستتي و تأييتتد فعاليتهتتاي
آموزشيار را بر عهده دارد.
مادة  .5تصويب و اجرا
اين قرارداد مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در سته نستخة هتمارزش بته امضتاي
دانشجو ،استاد درس و معتاون آموزشتي دانشتگاه رستيد و از تتاريخ اجتراي قترارداد،
الز االجراست.
...........

..............

...........

دانشجو (آموزشيار)

استاد درس مديرگروه

معاون آموزشي دانشگاه

رونوشت
معاونت آموزشي دانشگاه  ،دانشجو (آموزشيار)  ،بنياد نخبگان استان ................
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پيوست 4
الگوي قرارداد پژوهشياري

74

75

قرارداد پژوهشياري
مادة  .1طرفين قرارداد
به منظتور استتفاده از تتوان آموزشتي دانشتجويان تحصتيالت تکميلتي در پيشتبرد
اهداف پژوهشي دانشگاه  ،........................اين قرارداد ميان سرکار خانم  /جناب آقاي
 ،.......................معاون پژوهشي دانشگاه وسرکار خانم  /جناب آقاي .........................
دانشجوي دور کارشناسي ارشتد  ،دکتتري حرفتهاي  ،دکتتري تخصصتي  در
رشتة  ..........................دارايکدملي  ........................به نشاني،................................ :
که در اين قرارداد «پژوهشيار» ناميده ميشود ،منعقد ميشود.
مادة  .2موضوع قرارداد
ايفاي نقش دستيار پژوهشي از سوي «پژوهشيار» در دانشگاه شامل وظايف زير:
الف .کمک در اجراي طر هاي پژوهشي مصوّب دانشگاه
ب .کمک در راهاندازي آزمايشگاههاي آموزشي /پژوهشي
ج .کمک در تدوين کتابهاي علمي و تخصصي زير نظر استاد راهنما
د .کمتتک در فعاليتهتتاي پژوهشتتي دانشتتگاه (برگتتزاري کنفرانيهتتاي علمتتي،
کارگاههاي آموزشي ،آمادهسازي نشريات علمي دانشگاه و ساير موارد مشابه)
تبصرة  .1تمتامي فعاليتهتاي پژوهشيتار بايتد زيتر نظتر استتاد راهنمتا  /متديرگروه
ذيرب باشد.
تبصرة  .2وظايف فوق بايد مستقل از فعاليتهاي پژوهشي مرتب با پاياننامته /رستالة
دانشجو باشد.
تبصرة  .3مدت زمان اجراي فعاليتهاي مذکور در اين ماده ،معادل هشت ستاعت در
هفته است.
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مادة  .3زمان قرارداد
زمان قرارداد از تاريخ  ..............تا  ...............به مدت يک نيمسال تحصيلي است.
مادة  .4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برابر بتا بيستت و دو ميليتون و پانصتد هتزار ( )22,500,000ريتال ،
چهل ميليون و پانصد هزار ( )40,500,000ريال  است که در صورت تأييتد فعاليتت
پژوهشيار ،مطاب مقررات در دو قس به وي پرداخت ميشود.
تبصرة  .1تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات بنياد ملي نخبگان تأمين ميشود.
تبصرة  .2سرکار خانم  /جناب آقاي  ،...............استاد راهنما /مديرگروه پژوهشيار،
بتته عنتتوان نتتاظر در اجتتراي قتترارداد ،وظيفتتة بررستتي و تأييتتد فعاليتهتتاي
پژوهشيار را بر عهده دارد.
مادة  .5تصويب و اجرا
اين قرارداد مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در سته نستخة هتمارزش بته امضتاي
دانشجو ،استاد /مدير گروه و معاون پژوهشي دانشگاه رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد،
الز االجراست.
...........

..............

...........

دانشجو (آموزشيار)

استاد درس مديرگروه

معاون آموزشي دانشگاه

رونوشت
معاونت پژوهشي دانشگاه  ،دانشجو (پژوهشيار)  ، بنياد نخبگان استان ............
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پيوست 5
الگوي قرارداد فنياري
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قرارداد فنياري
مادة  .1طرفين قرارداد
به منظتور استتفاده از تتوان آموزشتي دانشتجويان تحصتيالت تکميلتي در پيشتبرد
اهداف فناورانة دانشگاه  ،.....................اين قترارداد ميتان سترکارخانم  /جنتاب آقتاي
 ،....................معاون پژوهشي دانشگاه و سرکار خانم  /جناب آقاي ...........................
دانشجوي دور کارشناسي ارشتد  ،دکتتري حرفتهاي  ،دکتتري تخصصتي  در
رشتة  ..................داراي کدملي .....................به نشاني،........................................... :
که در اين قرارداد «فنيار» ناميده ميشود ،منعقد ميشود.
مادة  .2موضوع قرارداد
ايفاي نقش دستيار فناورانه از سوي «فنيار» در دانشگاه شامل وظايف زير:
الف .کمک در توليد دانش فني در شرکتهاي زايشي دانشگاه
ب .کمک در فعاليتهاي نوآورانة شرکتهاي زايشي دانشگاه
ج .کمتک در فراينتتد نيمهصنعتيستتازي محصتوالت و ختتدمات شتترکتهاي زايشتتي
دانشگاه
د .کمک در تجاريسازي محصوالت و خدمات شرکتهاي دانشبنيان دانشگاه
تبصرة  .1تمامي فعاليتهاي فنيار بايد زير نظر استاد /مديرگروه ذيرب باشد.
تبصرة  .2مدت زمان اجراي فعاليتهاي مذکور در اين ماده ،معادل هشت ساعت در
هفته است.
مادة  .3زمان قرارداد
زمان قرارداد از تاريخ  ..............تا  ...............به مدت يک نيمسال تحصيلي است.
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مادة .4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار ( )22,500,000ريال ،چهل
ميليون و پانصد هزار ( )40,500,000ريال استکه در صورت تأييد فعاليتت فنيتار،
مطاب مقررات در دو قس به وي پرداخت ميشود.
تبصرة  .1تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات بنياد ملي نخبگان تأمين ميشود.
تبصرة  .2سرکار خانم  /جناب آقاي  ،...............استاد /متديرگروه فنيتار ،بته عنتوان
ناظر در اجراي قرارداد وظيفة بررسي و تأييد فعاليتهاي فنيار را بر عهتده
دارد.
مادة .5تصويب و اجرا
اين قرارداد مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در سته نستخة هتمارزش بته امضتاي
دانشجو ،استاد /مدير گروه و معاون پژوهشي دانشگاه رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد،
الز االجراست.
...........

..............

...........

دانشجو (آموزشيار)

استاد درس مديرگروه

معاون آموزشي دانشگاه

رونوشت
معاونت پژوهشي دانشگاه  ،دانشجو (فنيار)  ، بنياد نخبگان استان ..................
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فصل ششم
کاربرگها
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کاربرگ شمارة  .1کاربرگ تأييد هزينهکرد بابت اجراي پاياننامه رساله

بسمه تعالي

سرکارخانم جناب آقاي .........................
رئيس محترم بنياد نخبگان استان ..............

تأييد ميشود موارد زير بابت هزينههاي اجرايي پاياننامه /رستالة سترکارخانم /جنتاب
آقتتتاي  .............................بتتته شتتتمار ملتتتي  ............................دانشتتتجوي دور
کارشناسي  ،کارشناسي ارشتد  ،دکتتري حرفتهاي  ،دکتتري تخصصتي ،
رشتة  ...................دانشگاه  ................هزينه شده است.
رديف

شر هزينه

مبلغ (ريال)

توضيحات

1
2
3
4
5
6
نام و نام خانوادگي استاد راهنما
تاريخ و امضا
تأييد دانشگاه (سمَت مهر و امضا)
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کاربرگ شمارة  .2معرفي دانشجو براي اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي از سوي
مؤسسه

بسمه تعالي
سرکارخانم جناب آقاي .........................
رئيس محترم بنياد نخبگان استان ..............

با سال و احترا ،
به استحضار مي رسد درخواست سرکارخانم /جناب آقاي ...........دانشتجوي دور
دکتري تخصصي اين دانشگاه /پژوهشتگاه و مشتمول جايزههتاي تحصتيلي بنيتاد ملتي
نخبگان در سال تحصيلي جاري ،براي بهرهمندي از «اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي» به
تأييد اين دانشگاه /پژوهشگاه رسيده است .همچنيناطالعات تکميلي به شر زيراست:
الف .اطالعات متقاضي شامل:
 .1شمار ملي................................... :
 .2رشتة تحصيلي........................................................ :
ب .اطالعات دانشگاه يا مؤسسة پژوهشي مقصد شامل:
 .1نا دانشگاه  /مؤسسة پژوهشي................................................................ :
 .2دليل انتخاب دانشگاه  /مؤسسة پژوهشي به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي (پيوست)؛
 .3شاخی هاي برتر بودن دانشگاه  /مؤسسة پژوهشي نسبت به ساير مؤسسههاي علمتي
کشور (پيوست)؛
 .4نا و سواب علمي استاد ميزبان دانشجو و آزمايشگاه تخصصي نامبرده (پيوست)؛
تصوير نامة موافقت مؤسسة مقصد يا تفاهمنامه ميان مؤسسات مبتد و مقصتد بتراي .5
پذيرش فرصت مطالعاتي دانشجو و تعهدات مبد و مقصد (پيوست).
..................
معاون ...........دانشگاه پژوهشگاه ........
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کاربرگ شمارة  .3معرفي دانشجو براي اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي از سوي
مؤسسه

بسمه تعالي
سرکارخانم جناب آقاي .........................
رئيس محترم بنياد نخبگان استان ..............

با سال و احترا ،
بتته استحضتتار ميرستتد درخواستتت ختتانم /آقتتاي  ،......................دانشتتجوي دور
دکتري تخصصي اين دانشگاه /پژوهشتگاه و مشتمول جايزههتاي تحصتيلي بنيتاد ملتي
نخبگان در سال تحصيلي جاري ،براي بهرهمندي از «اعتبار فرصت مطالعاتي ختارجي»
بهتأييداين دانشگاه /پژوهشگاه رسيدهاست .همچنيناطالعات تکميلي بهشر زيراست:
 .1شمار ملي.................................... :
 .2رشتة تحصيلي ................................................... :گرايش.................................. :
 .3موضوع فعاليت (پژوهش)................................................................................... :
 .4حوز پژوهش (در صورتي که حوز پژوهش مدنظر ،متفاوت با رشتة تحصتيلي متقاضتي
باشد)................................................ :
 .5کشور مقصد................................ :
 .6نا دانشگاه /مؤسسة پژوهشي مقصد................................................... :
 .7رتبة دانشگاه مقصد در رتبهبنديهاي بينالمللي در سال :........
شانگهاي (..... :)Shanghai

تايمز (..... :)Times

کيو.اس..... :)QS( .

 . 8رتبة دانشگاه مقصددررتبهبنديهايبينالمللي دررشتةتخصصي متقاضي درسال :.....
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شانگهاي (..... :)Shanghai

تايمز (..... :)Times

کيو.اس..... :)QS( .
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 .9رتبتتة دانشتتگاه مقصتتد در رتبهبنتتديهاي بينالمللتتي در حتتوز پتتژوهش متتدنظر (در
صورت تفاوت با رشتة تحصيلي دانشجو) در سال :.........
شانگهاي (..... :)Shanghai

تايمز (..... :)Times

کيو.اس..... :)QS( .

 .10نا و نا خانوادگي استاد ميزبان............................................ :
 .11شاخی اچ ( )h-Indexاستاد ميزبان.............. :
 .12تاريخ اعزا ............................... :
 .13مدت اقامت.............................. :
 .14اعزا به همراه همسر :بله ، 

خير 

 .15ميزان (مبلغ) بهرهمندي دانشجو از کمکهزينة وزارت علو  /بهداشتت بتراي اعتزا بته
فرصت....................... :
 .16ميزان (مبلغ) بهرهمندي دانشجو از کمکهزينة مؤسسة مقصد.......................... :
.......................
معاون  ............دانشگاه .......................

