باسمه تعالی
شیوهنامة توسعة فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
در سال تحصیلی 1402ـ 1401
(طرح شهید وزوایی)

مقدمه
به استناد تبصرۀ مادۀ  3و همچنین مادۀ « 4آییننامة پشتتتیبانا اف الاتی هتتاع میمتتا و ارهناتتا دانشتتتعیا م تتتل تحصتتییا
کشعر» (معضعع مصعبة هیئ امناع بنیاد میا نخباتتا در تتتاریخ  ،)1400/1/9شتیعهنامة اجرایتا آییننامتتة مت کعر در ستتا
تحصییا  1401-1402که به یاد شهی مح ن وفوایا ،با منعا «طتترش شتتهی وفوایتتا» نا گت ارع شت ه ،مطتتابم متعاد ذیت
ت وین ش ه اس .
مادة  :1تعریفها

در این شیعهنامه ،منعا هاع اختصارع فیر ،جایازین مبارتهاع کام آ ها ماشعد:
اتف« .بنیاد میا» به جاع «بنیاد میا نخباا »؛
ب« .بنیاد استانا» به جاع «هر یک اف بنیادهاع نخباا استا هاع کشعر»؛
ج« .ملاون آین هسافا » به جاع «ملاون م تل ا وآین هسافا بنیاد میا» و «ملاو آین هسافا » به جتتاع «ملتتاو م تتتل ا و
آین هسافا بنیاد میا»؛
د« .آییننامتته» بتته جتتاع «آییننامتتة پشتتتیبانا اف الاتی هتتاع میمتتا و ارهناتتا دانشتتتعیا م تتتل تحصتتییا کشتتعر ،مصتتعب
هیئ امناع بنیاد میا»؛
هت « .وفارت میع » به جاع «وفارت میع  ،تحقیقات و اناورع»؛
و« .وفارت به اش » به جاع «وفارت به اش  ،درما و آمعفش پزشکا»؛
ف« .مؤس ه» به جاع «هر یک اف مراکز آمعفش ماتا ،پژوهشا و انتتاورع کشتتعر کته مطتتابم ضتتعابا وفارت میتتع  ،وفارت
به اش

یا شعراع ماتا انقالب ارهناا ،مشغع الاتی

ه تن »؛

ش« .دورۀ کارشناسا» به جاع «سا هاع او تتتا اهتتار تحصتی در دورههتتاع کارشناستا پیعستتته ،کارشناستا ارشت پیعستتته،
دکترع حراهاع و دکترع تخصصا پیعسته»؛
ط« .دورۀ کارشناسا ارش » به جاع «سا هاع او و دو تحصی در دورۀ کارشناسا ارش ناپیعسته ،سا هاع پنتم تا هفتتتم
تحصی در دورۀ دکترع حراهاع ،ستتا هاع پتتنتم و ششتتم تحصتی در دورههتتاع کارشناستا ارشت پیعستتته و دکتتترع
تخصصا پیعسته و ستتا هاع او و دو تحصتی در دورۀ دکتتترع م تتتقیم (ادامتتة تحصتی در دورۀ دکتتترع تخصصتا،
م تقیم ًا پس اف اتما دورۀ تحصییا کارشناسا)»؛
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ع« .دورۀ دکترع» به جاع «سا هاع او تا اهار تحصتی در دورههتتاع تخصت

(رشتتتههاع پزشتکا) و دکتتترع تخصصتا

ناپیعسته ،سا هاع هفتم تا دهم تحصی در دورۀ دکترع تخصصا پیعسته ،سا هاع سع تا ششم تحصتی در دورۀ دکتتترع
(رشتههاع پزشکا)»؛

م تقیم و سا هاع او تا سع تحصی در دورۀ اعق تخص

ک« .برگزی ه» به جاع «هر یک اف دانشتعیا م تل تحصییا که بر اساس این شیعهنامه برگزی ه ماشعن ».
مادة  :2نحوة انتخاب برگزیدگان
 .1-2دانشتعیا براع ثب درخعاس در این طرش ،بای مشغع به تحصی در سا هاع م کعر در بن هاع «ش» تا «ع» مادۀ  1باشن .
 .2-2در سا او دورۀ کارشناسا ،صرااً ااراد فیر برگزی ه ماشعن :
اتف .دارن گا م ا طال یا نقرۀ کشعرع اتمپیادهاع میا دانشآمعفع ،با ملراا وفارت آمتتعفش و پتترورش و تأییت
ملاون

آین هسافا ؛

ب .دارن گا رتبة  1تا  100کشعرع در آفمع سراسرع ورود به دانشااهها در گروه میع ریاضا و انا؛
ج .دارن گا رتبة  1تا  100کشعرع در آفمع سراسرع ورود به دانشااهها در گروه میع تتربا؛
د .دارن گا رتبة  1تا  100کشعرع در آفمع سراسرع ورود به دانشااهها در گروه میع ان انا؛
هت  .دارن گا رتبة  1تا  50کشعرع در آفمع سراسرع ورود به دانشااهها در گروه هنر.
 .3-2انتخاب برگزی گا در دورههاع دکترع ،کارشناسا ارش و سا هاع دو تا اهار دورۀ کارشناسا ،بر اساس امتیتاف
ک بش ه اف ج و شمارۀ  1پیعس

و سهمیة تلیینش ه در بن  1-4مادۀ  ،4صعرت ماپ یرد.

تبصرة  :1دانشتعیا مشمع این بن  ،براع ثب درخعاس
ک ب کنن و براع برگزی گا الف اس
متقاضیا  ،امتیاف باالترع را به دس

در این طرش ،بای ح اق  150امتیاف اف ج و شمارۀ  1پیعست

بر استتاس ستتهمیة تلیینشت ه در بنت  1-4متتادۀ  ،4در مقای تته بتتا ستتایر

آورن .

تبصرة  :2ملاون آین هسافا ماتعان ح اکثر  10درص مالوه بر سهمیة مشخ ش ه در بن  1-4متتادۀ  4را بتته دانشتتتعیانا کتته
در مؤس ههاع استا هاع کمتربرخعردار تحصی ماکنن و ح نصاب مت کعر در تبصتترۀ اتتعق را ک تتب کتتردهانت ،
اختصاص ده .
 .4-2امتیاف حاص اف میتاناین کت حتین تحصتی یتا دانشآمتتعختاا هتتر یتتک اف دورههتتاع تحصتتییا ،پتتس اف اممتتا ضتترایب
هم ا سافع رشته ت مؤس ههاع کشعر که ملاون آین هسافا تلیین ماکن  ،محاسبه ماشعد.
 .5-2تلیین میاناین ک دانشآمعختاا هر یک اف دورههاع تحصییا که در خارج اف کشعر سپرع ش ه و بتتر استتاس استتتان ار ِد 0
تا  20تلیین نش ه اس  ،بر مه ۀ ملاون آین هسافا اس .
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 .6-2ضریب مربعط به تل اد و ترتیب نعی ن گا در محاسبة امتیتاف هتتر مقاتتته و کتتتاب ،بتتر استتاس آییننامتتة ارتقتتاع مرتبتتة میمتا
امضاع هیئ میما (مصعب وفارت میع ) محاسبه ماشعد .همچنین در محاسبة امتیاف طرشهاع پژوهشا ،متتالوه بتتر تحتتا
ضریب مربعط به تل اد و ترتیب همکارا  ،م ت فما اجراع طرش و مبیغ طرش نیز در نظر گراته ماشعد.
 .7-2در هر همایش ،ح اکثر به دو مقاته امتیاف داده ماشعد.
 .8-2در محاسبة متمعع امتیاف مقاالت دانشتعیا دورههاع کارشناسا و کارشناسا ارش  ،امتیاف ح اکثر پتتنم مقاتتته و دانشتتتعیا
دورۀ دکترع (غیر پژوهشمحعر) ،ح اکثر ده مقاته که بیشترین امتیافات را براع متقاضا دارن  ،در نظر گراته ماشعد.
تبصرة  :3براع دانشتعیا دورۀ دکترع تخصصا بهشیعۀ پژوهشمحعر ،امتیاف ح اکثر پانزده مقاته کتته بیشتتترین امتیتافات را بتتراع
متقاضا دارن  ،در نظر گراته ماشعد.
 .9-2صرااً براع طرشهاع پژوهشا که بهطعر کام یا مرحیهاع اف آ  ،خاتمهیااته باش  ،امتیاف در نظر گراته ماشعد.
 .10-2امتیاف کتابها براع کتابهتتاع میمتا متترتبا بتتا تخصت

متقاضتا تحتتا ماشتتعد و بتتراع کتابهتتایا بتتا معضتتعمات

متمعمه پرسشها و آفمع ها ،ح اتم ائ و نظایر آ ها ،امتیافع در نظر گراته نماشعد.
 .11-2در محاسبة متمتتعع امتیتاف کتابهتتاع دانشتتتعیا دورههتتاع کارشناستا و کارشناستا ارشت  ،امتیتاف حت اکثر دو کتتتاب و
دانشتعیا دورۀ دکترع ،ح اکثر پنم کتاب که بیشترین امتیافات را براع متقاضا دارن  ،در نظر گراته ماشعد.
 .12-2اهرس

انتشارات معرد تأیی بنیاد میا را ملاون

آین هستتافا  ،بتتر استتاس اهرست دانشتتااهها و مراکتتز ملتبتترع کتته

داراع نظا داورع ه تن  ،تلیین ماکن .
 .13-2سقف امتیاف دریااتا اف جشنعارهها و م ابقات معرد تأیی بنیاد میا که منعا آ ها در ج و شتتمارۀ  1پیعست ذکتر
نش ه اس  ،بر اساس مقررات مصعب بنیاد میا ،تلیین و در امتیافهاع متقاضیا تحا ماشعد.
 .14-2ردیف منظعر ش ه در ج و شمارۀ  1پیعس

براع «سایر الاتی هاع آمعفشا ،پژوهشا ،اناورانه و ارهناا» ،بتتراع

معاردع همچع ک ب جایزههاع ملتبر بیناتمییا ،انتشار مقاته در نشریات ب یار ملتبتتر اف قبیت  Natureو ،Science
همکارع با نهادهاع میا و استانا در راستاع رش و پیشرا
دتی ممعمی

کشعر و معارد نظیر آ ها ،در نظر گراتتته شت ه کته بتته

ن اشتن ،در ج و تحا نش ه اس  .امتیاف این ردیف براع متقاضا ،با تشخی

ملاون

آین هستتافا

تلیین ماشعد.
 .15-2بنیاد میا ماتعان براع ت قیم امتیافهاع هر یک اف متقاضیا بتتر استتاس جت و شتتمارۀ  1پیعست  ،اف کارگروههتتاع
تخصصا متشک اف صاحبنظرا دانشااها استفاده کن .
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مادة  :3اعتبارها و تسهیالت
 .1-3پشتیبانا اف برگزی گا در دورۀ کارشناسا ،بر اساس ج و شمارۀ  ،2در دورۀ کارشناسا ارش  ،بر اساس ج و شتتمارۀ
 3و در دورۀ دکترع ،بر اساس ج و شمارۀ  4پیعس
 .2-3کمکهزینة «تعا من ع آمعفشتا» ،بتتراع شتترک

انتا ماشعد.
برگزیت ه در دورههتتا وکارگاههتتاع آمعفشتا و بتتا هت ت ارتقتتاع

تعانایاهاع وع در معضععهاع تخصصا مرتبا با تحصتی امطتتا ماشتتعد .امطتتاع ایتن کمکهزینتته ،منتتعط بتته ارائتتة
گعاها شرک
پرداخ

درکارگاهها و دورههاع آمعفشا مربعط اس

و بر اساس میزا هزینهکرد مبتنا بر م ارک مثبتة متتاتا

ماشعد.

 .3-3کمکهزینتتة «تعا منتت ع مهتتارتا و کتتارآارینا» ،بتتراع شتترک

برگزیتت ه در دورههتتاع آمعفشتتا یتتا کتتارآمعفع

«مهارتهاع معرد نیاف براع ج ب در نهادهاع اناورانتته»« ،راهان افعک تتبوکار»« ،تتارعستتافع»« ،حقتتعق ماتکیت
اکرع» و مشابه آ ها و با هت ت ارتقتتاع تعانایاهتتاع وع در فمینتتة مهارتهتتاع شتتغیا ،نتتعآورع وکتارآارینا امطتتا
ماشعد .امطاع این کمکهزینه ،منعط به ارائة گتتعاها شتترک درکارگاههتتا یتا دورههتتاع آمعفشتا یتا کتتارآمعفع
مرتبا اس

و بر اساس میزا هزینهکرد مبتنا بر م ارک مثبتة ماتا پرداخ

ماشعد.

 .4-3کمکهزینة «ارتباطات و امکانات میما» ،شام کمکهزینة «اشتراک نشریات میما داخیتا و ختتارجا»« ،مضتتعی
در انتمنهتتاع میم تا داخی تا و ختتارجا»« ،مضتتعی

در پایااههتتاع اطالمتتاتا تخصص تا و دسترس تا بتته آ هتتا»،

«خری کتابهاع میما در معضععهاع تخصصا مرتبا با تحصی » و «شرک
بنیاد میا» اس

و بر اساس میزا هزینهکرد مبتنا بر م ارک مثبتة ماتا پرداخ

در بافدی هاع تخصصتا متتعرد تأییت
ماشعد.

تبصرة  :1برگزی گا دورههاع کارشناسا ماتعاننت اف کمکهزینتة ارتباطتتات و امکانتتات میمتا ،بتتراع حضتتعر در متتتام
(همایشها و کارگاههاع) میما نیز استفاده نماین .
 .5-3امطاع کمکهزینة «اجراع پایا نامه /رستتاته» ،منتتعط بتته تصتتعیب پیشتتنهادۀ پایا نامته /رستتاتة دانشتتتعع برگزیت ه در
مؤس ة مح تحصی تا پیش اف پایا شهریعرماه  1402اس

و بر اساس اهرس

هزینههاع (غیرپرسنیا) تأیی شت ه اف

سعع استاد راهنما ،در طع سا تحصییا (تا پایا شهریعرماه  ،)1402به دانشتع پرداخ

ماشعد.

تبصرة  :2سقف کمکهزینة اجراع پایا نامهها /رساتههاع «تقاضامحعر» در هر یک اف دورههاع تحصتتییا ،دو برابتتر کمکهزینتتة
م نظر در ج و هاع  2تا  4پیعس در نظر گراته ماشعد.
 .6-3امتبار «دستیارع» ،در قبا همکارع براع انتا الاتی هاع م کعر در ج و شمارۀ  5پیعست  ،در هتتر نیمستتا تحصتتییا،
بر اساس میزا همکارع تأیی ش ه تعسا امضاع هیئ میما مؤس ة مح تحصتتی دانشتتتع (کتته دستتتیارع آنتتا را بتتر
مه ه داشته اس ) ،تا سقف تلیینش ه در ج و هاع شمارۀ  3و  4پیعس  ،به برگزی ۀ دورۀ کارشناساارشت یتتا دکتتترع
پرداخ ماشعد.

صفحه  4از 17

تبصرة  :3در صعرتا که استاد راهبر دانشتعع برگزی ه ،مشمع ت هیالت ج ب در مؤس ههاع میما (طرش شتتهی دکتتتر
شهریارع) یا طرش تعسلة الاتی هاع پژوهشا استادیارا جعا (طرش مرحع دکتر کاظما آشتتتیانا) بنیتتاد میتتا
باش  ،مبیغ امتبار دستیارع برگزی ه ،بهافاع هر سام  10 ،درص اازایش مایاب .
تبصرة  :4الاتی هاع مربعط به انتا پایا نامه /رساته ،جزء «الاتی هاع دستیارع» مح عب نماشعد.
تبصرة  :5در صعرت الاتی دستیارع برگزی ه در اص تاب تا (غیر اف آمعفشیارع استاد راهبتتر) و تأییت ملاونت آین هستتافا ،
امتبار دستیارع براع سهماهة تاب تا نیز قاب پرداخ اس .
« .7-3کمکهزینة شرک در روی ادهاع رقابتا (طتترش شتتهی بابتتایا)» ،بتته منظتتعر حمایت اف برگزیت گا بتتراع شتترک در
روی ادهاع رقابتا معرد تأیی بنیاد میا ،امطا ماشعد.
« .8-3امتبار ه تة م ئیهمحعر پژوهشا /اناورانه (طرش شهی احم عروشن)» ،به منظتتعر تشتکی ه تتتة پژوهشتتا /اناورانتته ،بتته
برگزی گا امطا ماشعد.
 .9-3کمکهزینة «شرک

در متام میما داخیا» ،به منظعر شرک

برگزی گا دورههاع کارشناسا ارش و دکتتترع در

همایشهاع میما داخ کشعر (همراه بتتا ارائتتة مقاتتته بهصتتعرت ستتخنرانا یتا پعستتتر) و بتتا هت ت ت تتهی ارتباطتتات
پژوهشا آنا  ،با تأیی استاد راهنما و بر اساس میزا هزینهکرد مبتنا بر م ارک مثبتة ماتا مبنتا بتتر نا نعی تا و حضتتعر
در متم  ،پرداخ ماشعد.
 .10-3کمکهزینة «شرک در متام میما خارجا» ،به منظعر شرک برگزی گا دورۀ دکترع در همایشهتتاع میمتا ختتارج
اف کشعر (همراه با ارائة مقاته بهصعرت سخنرانا یا پعستر) و با ه ت ت هی ارتباطات پژوهشا آنا  ،با تأییت استتتاد راهنمتتا
و بر اساس میزا هزینهکرد مبتنا بر م ارک مثبتة ماتا مبنا بر نا نعی ا و حضعر در متم  ،پرداخ ماشعد.
تبصرة  :6در صعرتا که به تشخی

ملاون آین هسافا  ،معضعع متم میما خارجا ،جزء اوتعی هاع میم و انتتاورع کشتتعر

باش  ،مبیغ این کمکهزینه تا دو برابر سقف م کعر در ج و شمارۀ  4پیعس  ،قاب اازایش اس .
 .11-3کمکهزینة «امزا به ارص

مطاتلاتا داخیا» ،با ه ت ایتاد ارتباط برگزی گا با نهادهاع میما و اناورانة کشتتعر

امطا ماشعد که پس اف تصعیب استفاده اف ارص

مطاتلاتا در مؤس ة مح تحصی  ،پ یرش اف نهاد مقص و تأییت

بنیاد استانا مح تحصی  ،به برگزی گا دورۀ دکترع پرداخ

ماشعد.

 .12-3کمکهزینة «امزا به ارص مطاتلاتا خارجا» ،با ه ت ایتاد ارتباط برگزی گا بتتا نهادهتتاع میمتا و اناورانتتة ختتارج اف
کشعر در قاتب دورۀ ارص مطاتلاتا ،پس اف تصعیب ارص مطاتلاتا در مؤس ة مح تحصی  ،پت یرش اف نهتتاد مقصت
و تأیی بنیاد میا ،بر اساس ظرای تلیینش ه اف سعع قائممقتتا بنیتاد میتتا ،بتته تلت ادع اف برگزیت گا دورۀ دکتتترع امطتتا
ماشعد .پنتاه درص این کمکهزینه ،پس اف تأیی ارص مطاتلاتا در کارگروه معضعع تبصتترۀ  6ایتن متتاده و دریاات
روادی اف کشعر مقص تعسا برگزی ه و مابقا آ  ،پس اف دریاا گزارش سهماهة سفر اف برگزی ه ،پرداخ ماشعد.
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تبصرة  :7انتخاب مشمعال کمکهزینة امزا به ارص مطاتلاتا خارجا و تلیین میزا حمای اف آنا  ،با تعجتته بتته اوتعی هتتاع
میم و اناورع کشعر ،میزا نیاف کشعر به ح م ئیة معضتتعع مطاتلتته ،امکانتتات و تتهیتزات داخت و ختتارج اف کشتتعر،
طع م ت سفر و میزا بهرهمن عهاع قبیا برگزی ه در سا تحصییا  1401-1402اف پشتتتیباناهاع بنیتاد میتا ،تعستتا
کارگروها به ریاس ملاون آین هسافا و متشک اف صاحبنظرا دانشااها انتا ماشعد.
تبصرة  :8براع بهرهمن ع برگزی ه اف کمکهزینة امزا به ارص مطاتلاتا خارجا ،نهاد مقص وع بای یکا اف دانشااهها بتتا
رتبة کمتر اف  200در رتبهبن عهاع ملتبر جهانا (به صعرت کیا یا در فمینة تخصصا متقاضا) یا مراکز پژوهشتتا
ملتب ِر معرد تأیی ملاون آین هسافا باش .
تبصرة  :9هر برگزی ه ،در طع دورۀ دکترع ،صرا ًا یکبار ماتعان اف کمکهزینة امزا به ارص مطاتلاتا خارجا بهرهمن شعد.
تبصرة  :10در صعرتا که استاد میزبا برگزی ه در ارص مطاتلاتا داخیا یا ختتارجا ،اف برگزیت گا جتتایزۀ مصتتطفا (ص) باشت ،
دو برابر سقف کمکهزینة امزا به ارص مطاتلاتا م نظر در ج و شمارۀ  4پیعس  ،به برگزی ه پرداخ ماشعد.
 .13-3برگزی ه ،براع خروج اف کشعر بهمنظعر شرک

در متام میمتا ،بهرهمنت ع اف ارصت مطاتلتتاتا و یتا شترک در

کارگاهها و دورههاع میما ،در صعرت تأیی بنیاد میتا ،ماتعانت اف ت تتهیالت نظا وظیفتته بتتراع ختتروج اف کشتتعر
ب و سپرد وثیقه استفاده کن .
 .14-3کمکهزینة «استفاده اف ت هیالت شبکة آفمایشااها» ،بتتهمنظعر بهرهمنت ع برگزیت گا اف امکانتتات «شتتبکة آفمایشتتااها
اناورعهاع راهبردع» امطا ماشعد که  90درص اف هزینة هر بتتار بهرهمنت ع برگزیت ه اف امکانتتات شتتبکه ،تتتا ستتقف مبیتتغ
م کعر در ج و هاع شمارۀ  3و  4پیعس  ،بر مه ۀ بنیاد میا اس .
 .15-3امتبار «همکارع دانشتعیا» ،در قبا همکارع براع انتا الاتی هاع م کعر در ج و شتتمارۀ  6پیعست  ،در هتتر نیمستتا
تحصییا ،بر اساس میزا همکارع تأیی ش ه تعسا واحت ذعربتتا در مؤس تة محت تحصتتی دانشتتتع یتتا ستتایر نهادهتتا و
مراکز معرد تأیی ملاون آین هسافا  ،با تأیی بنیاد استانا محت تحصتتی یتتا ستتکعن دانشتتتع ،بتته برگزیت گا پرداخت
ماشعد.
تبصرة  :11در صعرت همکارع دانشتعیا دورههاع کارشناستا ارشت و دکتتترع بتتا بنیادهتتاع استتتانا در قاتتتب «همکتتارع
دانشتعیا» ،سقف «فمتتا » و «مبیتتغ امتبتتار» همکتارع دانشتتتعیا ،تتتا ستتقف مشخ

شت ه در امتبتتار دستتتیارع

اازایش مایاب  .همچنین در صعرت ادامة همکارع برگزی ه در اص تاب تا  ،امتبار همکارع دانشتعیا بتتراع
سه ماهة تاب تا نیز قاب پرداخ

اس .

« .16-3بیمة تکمییا درما » ،شام بیمهاع اس که براع جبرا بخشا اف هزینههاع درمتتانا برگزیت ه و هم تتر و ارفنت ا وع
که در تله بیمهگر پایه نی

 ،معرد استفاده قرار ماگیرد 70 .درص مبیتتغ حتتم بیمته را بنیتاد میتا تقبت ماکنت و 30

درص باقامان ه ،اف مباتغ امطایا به برگزی ه ک ر ماشعد .شرایا و مبیتتغ حتتم بیمتته ،بتتر استتاس قتترارداد بنیتاد میتا بتتا
شرک بیمة طرت قرارداد تلیین ماشعد.
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تبصرة  :12برگزی گا  ،براع استفاده اف بیمة تکمییا درما  ،بای داراع یکا اف انعاع بیمههاع پایة درما (اف قبی تأمین
اجتماما ،خ مات درمانا ،نیروهاع م یح ،سالم

و )...باشن .

« .17-3ه یة افدواج و تعت ارفنت » ،بتتا هت ت ترغیتب ستتن ح تتنة تشتکی ختتانعاده و ارفنت آورع ،در صتتعرت افدواج
برگزی ه یا تعت ارفن  /ارفن ا وع در بافۀ فمانا م کعر در ج و هاع شمارۀ  2تا  4پیعس  ،به وع امطا ماشعد.
 .18-3ت هیالت «ودیلة اجارۀ م کن» ،به صعرت وا قرضاتح تتنه اف طریتم صتتن وقهاع راتتاه دانشتتتعیا وفارت میتتع ،
وفارت به اش

و یا سایر نهادهاع معرد تأیی بنیاد میا و صرااً به برگزی گا متأهت  ،بتتر استتاس مقتتررات صتتن وق

وا دهن ه و با ارائة م ارک مؤی اجارۀ م کن ،امطا ماشعد .بافپرداخت ایتن ت تتهیالت ،در یتتک مرحیتته ،پتتس اف
دانشآمعختاا برگزی ه و بر اساس مقررات صن وق وا دهن ه انتا ماشعد.
تبصرة  :13برگزی ه نماتعان در هر نیمسا تحصتییا ،اف بتیش اف یکتا اف امتبارهتتاع «دستتتیارع و همکتتارع دانشتتتعیا»،
«ه تة م ئیهمحعر پژوهشتتا /اناورانتته»« ،امتتزا بتته ارصت

مطاتلتتاتا داخیتا» و «امتتزا بتته ارصت

مطاتلتتاتا

خارجا» بهرهمن شعد.
تبصرة  :14برگزی گا دورههاع کارشناسا ارش و دکترع ،در هر نیمسا تحصییا ماتعانن همفما اف امتبتتار «دستتتیارع» و
امتبار «همکارع دانشتعیا» بهرهمن شعن ؛ مشروط به آ که میزا متمعع ایتتن دو الاتیت  ،اف  50ستتام در متتاه
تتاوف نکن .
مادة  :4فرایند اجرا
براع اجراع این شیعهنامه،گا هاع ذی طا ماشعد:
 .1-4قائممقا بنیاد میا ،ظرای

پشتیبانا اف دانشتعیا در سا تحصییا  1401-1402را تلیین ماکن .

 .2-4ملاون آین هسافا  ،فما بن ع اراخعا  ،ثب نا  ،بررسا درخعاس ها و امال نتایم را به بنیادهاع استانا امال ماکن .
 .3-4هر یک اف بنیادهاع استانا ،معارد الف اف قبی فما بن ع ثب نتتا و مقتتررات را بتته مؤس تتههاع استتتا متبتتعع امتتال و
ماکن معارد م کعر ،با روشهاع مقتضا ،به دانشتعیا اطالعرسانا شعد.

درخعاس

 .4-4هر یک اف متقاضیا  ،پرون ۀ خعد را در سامانة اطالماتا بنیاد میا تکمی و درخعاس
طرش در سا تحصییا  ،1401-1402در سامانه ثب
تبصرة  :1انانچه در هر مرحیه اف بررساها مشخ

ختتعد را بتتراع شتترک در ایتتن

مانمای .

شعد متقاضا اطالماتا خالت واق را به بنیاد میا یا بنیتاد استتتانا ارائتته

کرده اس  ،مالوه بر محرومی اف پشتیباناهاع این شیعهنامه ،اف سایر ت هیالت و حمای هاع بنیاد میا ،محتترو
وم

ص اق

وع به مراج ذعربا امال ماشعد و حم پیایرع معضعع بهصعرت حقعقا نیز براع بنیتاد میتا

محفع خعاه بعد .تشخی

مصادیم مربعط به این بن  ،بر مه ۀ ملاون

آین هسافا اس .

 .5-4بنیادهاع استانا ،با همکارع مؤس هها ،پرون ههاع متقاضیا را بررسا ماکنن .
 .6-4ملاون

آین هسافا  ،با بررسا اراین اجرا ش ه ،اهرس

نهایا برگزی گا را تلیین ماکن .
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تبصرة  :2هرگعنه تغییر در اهرس

نهایا برگزی گا  ،صرااً با تأیی قائممقا بنیاد میا امکا پ یر اس .

 .7-4بنیادهاع استانا ،به طعر م تقیم یا اف طریم مؤس تههاع محت تحصتتی برگزیت گا و بتتر استتاس مفتتاد ایتن شتیعهنامه،
ت هیالت را در اختیار برگزی گا قرار مادهن .

مادة  :5مسئولیت اجتماعی
برگزی گا متله ماشعن در راستاع ایفاع م ئعتی اجتماما ،با تعجه به فمینة تحصییا و میما خعد ،در حتتین تحصتتی و پتتس
اف دانشآمعختاا ،در ح م ائ و ااتشهاع اوتعی دار میما ،پژوهشا ،اناورانه و ارهناا کشعر مشتتارک نماینت  .مصتتادیم
این الاتی ها در دورۀ دانشتعیا ،اف قبی شرک در ه تههاع م ئیهمحعر پژوهشتتا /اناورانتته و رویت ادهاع رقتتابتا م تتئیهمحعر،
همکارع در پژوهشهاع کتتاربردع ،همکتتارع در برنامتتههاع دانشآمتتعفع و تتترویم میتتم و الاتی هتتاع جهتتادع ،در قاتتتب ایتتن
شیعهنامه و مصادیم آ ها در دورۀ دانشآمعختاا ،بر اساس مقررات بنیاد میا در خصعص دانشآمعختاا خعاه بعد.
مادة  :6نظارت و ارزیابی
 .1-6بنیادهتتاع استتتانا ،وظیفتتة نظتتارت بتتر حآ تتن اجتتراع آییننامتته و ایتتن شتتیعهنامه در مؤس تتههاع استتتا محت تحصتتی
پس اف پایتتا ستتا تحصتتییا  ،1401-1402گزارشتتا اف

برگزی گا و ارفیابا نتایم آ را بر مه ه دارن و الف اس

اجراع آییننامه و شیعهنامه در مؤس ههاع استا خعد را به ملاون
 .2-6ملاون

آین هسافا ارسا کنن .

آین هسافا  ،وظیفة نظارت بر حآ ن اجراع آییننامه و این شیعهنامه در بنیادهاع استانا و جم بنت ع نتتتایم آ
پس اف دریاا

گزارشهاع بنیادهاع استتتانا،

بر اساس شاخ

هاع فیر ،در سطح کشعر را بر مه ه دارد و الف اس

بر اساس شاخ

هاع فیر ،گزارشا اف اجراع آییننامه و شیعهنامه ،به قائممقا بنیاد میا ارائه کن :

اتف .تل اد ااراد برگزی ه و تنعع رشتههاع تحصییا آنا ؛
ب .تل اد ااراد برگزی ه در هر یک اف استا هاع کشعر؛
ج .تل اد ااراد برگزی ه در هر یک اف مؤس ههاع کشعر و تنعع مؤس هها؛
د .سرم

و سهعت

اراین شناسایا و امطاع ت هیالت و میزا رضای

دانشتعیا در این خصعص؛

هت  .میزا اثربخشا و اثرگ ارع طرش اف دی گاه مشمعال و مؤس هها.
مادة  :7تفسیر مفاد و موارد خاص
شرش معارد م کعت و تف یر مفاد این شیعهنامه ،بر مه ۀ ملاون
تشخی

ملاون

آین هسافا و تشخی

آین هسافا  ،معارد خاص شناخته ماشعن  ،با قائممقا بنیاد میا اس .
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و تصمیمگیرع در معاردع کته بتته

مادة  :8تصویب و اجرا
این شیعهنامه ،مشتم بر یک مق مه ،هشت متتاده ،نتتعفده تبصتتره و هفت جت و پیعست  ،در تتتاریخ  1401/3/16بتته تصتتعیب
قائممقا بنیاد میا نخباا رسی و براع سا تحصییا  1401-1402اجرا ماشعد.

ناصر باقریمقدم
قائممقام بنیاد ملی نخبگان
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جدول شمارة  .1امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی برای بهرهمندی از تسهیالت طرح شهید وزوایی
حداکثر امتیاز

عنوان فعالیت
دانشآمعفع

طال

1000

200

130

نقره

900

150

110

در دورۀ کارشناسا ،امتیاف با ضریب  25درص در سا ،

برنز

800

120

100

اف فما شروع دوره ،بهطعر ساتیانه کاهش مایاب ( .در

طال

700

100

80

دورههاع کارشناسا ارش و دکترع ،ضریب امتبار

نقره

500

80

60

فمانا تحا نماشعد).

برنز

300

60

50

او

300

200

100

دو

200

150

75

سع

100

75

50

طال

300

200

100

نقره

200

150

75

برنز

100

75

50

طال

200

150

75

نقره

150

100

50

برنز

75

50

25

( × 0/7رتبه – )1001

( × 0/1رتبه – )1001

( × 0/05رتبه – )1001

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

جهانا

(صرااً یک اتمپیاد که بیشترین
امتیاف را براع ارد دارد ،در نظر

میا

گراته ماشعد).

اتمپیادهاع

با ملراا وفارت میع

میما

دانشتعیا

فعالیتهای

رتبههاع انفرادع

با ملراا
وفارت

آموزشی

به اش

دانشجویان
دورة کارشناسی

دانشجویان دورة
کارشناسی ارشد

دانشجویان
دورة دکتری

رتبههاع گروها
(هر نفر)

آفمع سراسرع ورود به دانشااه اف دورۀ تحصییا متوسطه
(در صعرت ک ب رتبة فیر  1000در بیش اف یک گروه آفمایشا ،صرااً آفمع آ گروه آفمایشا که بیشترین امتیاف
را براع ارد دارد ،در نظر گراته ماشعد).

(رتبه × ( 220– )20تا صفر)

آفمع هاع جام میع پایة پزشکا ،دن ا پزشکا و داروسافع و آفمع پیشکارورفع پزشکا
میاناین ک دانشآمعختاا دورۀ کارشناسا

-

میاناین ک دانشآمعختاا دورۀ کارشناسا ارش ناپیعسته

-

-

 - 14( × 30میاناین ک )

میاناین ک دانشآمعختاا دورۀ کارشناسا ارش پیعسته یا دکترع حراهاع

-

-

 - 12( × 70میاناین ک )

 - 12( × 55میاناین ک )

 - 14( × 40میاناین ک )

 - 16( × 30میاناین ک )

میاناین ک در طع تحصی

مقاالت

 - 12( × 50میاناین ک )

در نشریة داراع رتبة Q1

هر مقاته × 50 :ضریب جایااه نعی ن ه

مقاتههاع منتشرش ه /پ یراتهش ه براع انتشار در نشریههاع

در نشریة داراع رتبة Q2

هر مقاته × 40 :ضریب جایااه نعی ن ه

با نمایة ملتبر بیناتمییا

در نشریة داراع رتبة Q3

هر مقاته × 25 :ضریب جایااه نعی ن ه

در نشریة داراع رتبة Q4

هر مقاته × 5 :ضریب جایااه نعی ن ه

در نشریة داراع رتبة اتف یا بیناتمییا

هر مقاته × 30 :ضریب جایااه نعی ن ه

در نشریة داراع رتبة ب

هر مقاته × 25 :ضریب جایااه نعی ن ه

در نشریة داراع رتبة ج

هر مقاته × 20 :ضریب جایااه نعی ن ه

در نشریة داراع رتبة د

هر مقاته × 15 :ضریب جایااه نعی ن ه

مقاتههاع منتشرش ه /پ یراتهش ه براع انتشار در نشریههاع
میما معرد تأیی وفارت میع یا وفارت به اش

فعالیتهای

مقاتههاع ارائهش ه به صعرت سخنرانا در همایشهاع ملتبر میما (داخیا و بیناتمییا)

هر مقاته × 10 :ضریب جایااه نعی ن ه

پژوهشی

مقاتههاع ارائهش ه به صعرت پعستر در همایشهاع ملتبر میما (داخیا و بیناتمییا)

هر مقاته × 5 :ضریب جایااه نعی ن ه

انتشارت میما معرد تأیی بنیاد میا
ناارش کتاب کام میما

کتابها

اثر برگزی ۀ کتاب سا حعفه

هر کتاب × 100 :ضریب جایااه نعی ن ه

سایر کتابهاع میما

هر کتاب × 10 :ضریب جایااه نعی ن ه
هر کتاب × 20 :ضریب جایااه نعی ن ه

انتشارت میما معرد تأیی بنیاد میا

هر کتاب × 25 :ضریب جایااه نعی ن ه

سایر انتشارات

هر کتاب × 5 :ضریب جایااه نعی ن ه
کارشناسا و دکترع حراهاع ،30 :کارشناسا ارش ،40 :
تخص یا دکترع تخصصا 50 :و متمعماً 70

دانشتعیا نمعنة کشعرع

برگزیدگان هنری/

م تل برتر

( 100بر اساس نظر کارگروه مربعطه در بنیاد میا)

ادبی /قرآنی

سرآم

( 150بر اساس نظر کارگروه مربعطه در بنیاد میا)

انتا الاتی هاع دستیارع در مؤس ة مح تحصی (با تأیی ملاون

( 15بهافاع هر نیمسا ) و متمعماٌ 45

آین هسافا )

همکارع با بنیادهاع استانا در برگزارع دوره هاع خالقی و نعآورع ویژه دانش آمعفا  ،دانشتعیا و ملیما
مضعی

فعالیتهای
علمی  -اجتماعی

شرک

و فرهنگی

در ه تههاع م ئیهمحعر پژوهشا /اناورانه (طرش شهی احم ع روشن)

( 50بر اساس رتبه) و متمعماً 50

در هیئ م یرۀ انتمنهاع میما تخصصا داراع متعف اف نهادهاع ذعریا

بهافاع هر سا مضعی

در برنامههاع کارآمعفع و کارورفع ویژه (با تأیی ملاون آین هسافا )

مضعی

برگزی گا در جشنعاره هاع ارهناا ،ادبا یا هنرع دانشتعیا (با تأیی ملاون
شرک

 5و متمعماً 20

20

دبیرع انتمنهاع میما دانشتعیا
در کانع هاع ارهناا و تشک هاع دانشتعیا (با تأیی مؤس ه و ملاون

متمعع دورههاع مختیف  30امتیاف
هر سا  50و متمعع سا هاع مختیف 100
(بر اساس امتیاف معرد تأیی ملاون آین هسافا )

برگزی گا در روی ادهاع رقابتا م ئیهمحعر (طرش شهی بابایا)
مضعی

در دورۀ کارشناسا ،امتیاف با ضریب  25درص در سا ،
اف فما شروع دوره ،بهطعر ساتیانه کاهش مایاب ( .در
دورههاع کارشناسا ارش و دکترع ،ضریب امتبار
فمانا تحا نماشعد).
امتیاف با ضریب  25درص در سا  ،اف سا پس اف احراف
معاقی  ،بهطعر ساتیانه کاهش مایاب و  25درص امتیاف،
به طعر دائما باقا مامان .
امتیاف در دورۀ کارشناسا ،در ضریب «تل اد سا هاع
گ ران ه تق یم بر ک سا هاع متاف» ضرب ماشعد.

هر کتاب × 100 :ضریب جایااه نعی ن ه

ناارش اص کتاب ملتبر میما
ترجمة کتاب کام میما

تتتتت

هر طرش × 50 :ضریب جایااه همکار و مبیغ طرش
(در متمعع 50 ،براع کارشناسا 100 ،براع کارشناسا ارش و  150براع دکترع)

همکارع در اجراع طرشهاع پژوهشا مصعب مؤس هها

سایر انتشارات

ضریب اعتبار زمانی

هر سا  5و متمعماً 20
آین هسافا )

هر یک  5و متمعماً 10

ذعربا مؤس ه)

هر یک  5و متمعماً 10
هر یک  10و متمعماً 50

در اردوهاع جهادع (امزاما اف سعع بنیاد میا)
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تتتتتت

ادامة جدول شمارة  .1امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی برای بهرهمندی از تسهیالت طرح شهید وزوایی
حداکثر امتیاز

عنوان فعالیت

دانشجویان
دورة کارشناسی

رتبه او
دانشآمعفع
جعا
دانشپژوها و اناورا

خعارفما

جعا

بیناتمییا

محقم برگزی ه
رافع

 × 70سهم مشارک

رتبه دو

 × 50سهم مشارک

رتبه سع

 × 20سهم مشارک

رتبه او

 × 120سهم مشارک

رتبه دو

 × 100سهم مشارک

رتبه سع

 × 80سهم مشارک

رتبه او

 × 350سهم مشارک

رتبه دو

 × 300سهم مشارک

رتبه سع

 × 250سهم مشارک

رتبه او

350

رتبه دو

300

رتبه سع

250

محقم جعا

120
100

محقم دانشتع
رتبة او
جعا

جشنوارههای
مورد تأیید بنیاد

اارابا (بخشهاع رقابتا)

ملی

بزرگ ا

طرشهاع سامانهاع ،طرشهاع میما و دانشا و

سیما اارسا

محققین

(نیروهاع م یح)

 × 120سهم مشارک

رتبة دو

 × 100سهم مشارک

رتبة سع

 × 80سهم مشارک

رتبة او

 × 350سهم مشارک

رتبة دو

 × 300سهم مشارک

رتبة سع

 × 250سهم مشارک

رتبة او

 × 120سهم مشارک

رتبة دو

 × 100سهم مشارک

رتبة سع

 × 80سهم مشارک
 × 120سهم مشارک

طرشهاع اناورانه (طرش برتر)
رتبة او
طراحا ک ب و کار دانشتعیا

 × 36سهم مشارک

رتبة دو

 × 30سهم مشارک

شیخ بهایا

رتبة سع

 × 24سهم مشارک

(انآارینا)

رتبة او

 × 36سهم مشارک

طراحا ک ب و کار آفاد

کتاب سا جمهعرع اسالما

دانشآمعفع
م ابقات بیناتمییا روبعکاپ آفاد ایرا
دانشتعیا

رتبة دو

 × 30سهم مشارک

امتیاف با ضریب  25درص اف بیشتینة «فمتا شتروع

رتبة سع

 × 24سهم مشارک

دورۀ کارشناستتا» و «یتتک ستتا پتتس اف احتتراف

تأتیف برگزی ه

 × 350ضریب جایااه نعی ن ه

تأتیف شای تة تق یر

 × 300ضریب جایااه نعی ن ه

ترجمة برگزی ه

 × 175ضریب جایااه نعی ن ه

ترجمة شای تة تق یر

 × 150ضریب جایااه نعی ن ه

رتبة او

 × 35سهم مشارک

رتبة دو

 × 25سهم مشارک

رتبة سع

 × 15سهم مشارک

رتبة او

 × 60سهم مشارک

رتبة دو

 × 50سهم مشارک

رتبة سع
م ابقة میا اناورع نانع

رتبة او تا سع

(دانشتعیا)

رتبههاع اهار تا دهم

20

طال

70

نقره

50

برنز

30

مسابقات مورد

سنتشا  -ارتباطا
م ابقات بیناتمییا کنس
میما  -اکتشااا

کامپیعتر
متمعمه رقاب هاع تخصصا
مهارتسنتا (انآورد)
برق

م ابقة ریاضا دانشتعیا کشعر

اختراعهاع برگزی هش ه در بنیاد میا
(به هر اختراع ،صرا ًا یکبار در بهترین سطح امتیاف داده ماشعد).
سایر الاتی هاع آمعفشا ،پژوهشا ،اناورانه و ارهناا (به تشخی

معاقی ت » ،بتتهطعر ستتاتیانه کتتاهش مایابتت و 25
درص امتیاف ،به طعر دائما باقا مامان .

 × 40سهم مشارک
60

اتمپیاد دانشآمعفع میع و اناورع نانع

تأیید بنیاد ملی

دانشجویان دورة
کارشناسی ارشد

دانشجویان
دورة دکتری

ضریب اعتبار زمانی

رتبة او

 × 60سهم مشارک

رتبة دو

 × 50سهم مشارک

رتبة سع

 × 40سهم مشارک

رتبة او

 × 60سهم مشارک

رتبة دو

 × 50سهم مشارک

رتبة سع

 × 40سهم مشارک

رتبة او

24

رتبة دو

20

رتبة سع

16

رتبة او

24

رتبة دو

20

رتبة سع

16

رتبة او

دانشتعیا دورۀ کارشناسا  ، 200دانشتعیا دورۀ کارشناسا ارش  150و دانشتعیا دورۀ دکترع 100

رتبة دو

دانشتعیا دورۀ کارشناسا  ، 100دانشتعیا دورۀ کارشناسا ارش  80و دانشتعیا دورۀ دکترع 50

رتبة سع

دانشتعیا دورۀ کارشناسا  ، 50دانشتعیا دورۀ کارشناسا ارش  30و دانشتعیا دورۀ دکترع 10

اختراع سطح 1

 × 100سهم مشارک

اختراع سطح 2

 × 60سهم مشارک

اختراع سطح 3

 × 30سهم مشارک

100

ملاون آین هسافا )
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-

جدول شمارة  .2پشتیبانی از دانشجویان دورة کارشناسی
ردیف

عنوان اعتبار /تسهیالت

سقف اعتبار /تسهیالت

زمان مشمولیت

1

کمکهزینة تعا من ع آمعفشا

 9,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

2

کمکهزینة تعا من ع مهارتا و کارآارینا

 30,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

3

کمکهزینة ارتباطات و امکانات میما

 9,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

4

کمکهزینة اجراع پایا نامه

 20,000,000ریا

5

6

7

متعف خروج اف کشعر ب و سپرد وثیقة نظا وظیفه (ویژۀ

(طرش شهی بابایا)

مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

-

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

 50,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

دانشتعیا سا هاع سع و اهار ) مطابم بن  13مادۀ 3
کمکهزینة شرک در روی ادهاع رقابتا م ئیهمحعر

اف بیشینة فما تصعیب طرش پیشنهادع و او

امتبار ه تة م ئیهمحعر پژوهشا /اناورانه

ماهانه  20,000,000ریا براع دانشتعیا مترد و

(طرش شهی احم ع روشن)

 25,000,000ریا براع دانشتعیا متأه

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

بهافاع هر سام الاتی براع دانشتعیا مترد
8

امتبار همکارع دانشتعیا

9

بیمة تکمییا درما

10

ه یة افدواج و تعت ارفن

11

وا ودیلة اجارۀ م کن

12

برنامههاع ارهناا

 400,000ریا تا سقف  20,000,000ریا در ماه
و براع دانشتعیا متأه  500,000ریا تا سقف

اف او مهرماه  1401تا پایا خردادماه 1402

 25,000,000ریا در ماه
اف بیشینة فما درخعاس

مطابم مقررات بنیاد میا

و او دعماه  1401تا

پایا آذرماه 1402

 150,000,000ریا
براع افدواج برگزی ه یا به افاع تعت هر ارفن

اف او اروردینماه  1401تا پایا اسفن ماه 1402

 1,200 ,000,000ریا براع شهر تهرا و

بهرهمن ع اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه

 600 ,000,000ریا براع سایر شهرها

 1402و بافپرداخ در فما دانشآمعختاا

مطابم ج و شمارۀ 7
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جدول شمارة  .3پشتیبانی از دانشجویان دورة کارشناسی ارشد
ردیف

عنوان اعتبار /تسهیالت

1

امتبار دستیارع

زمان مشمولیت

سقف اعتبار /تسهیالت
بهافاع هر سام الاتی آمعفشیارع (بن  1ج و
دانشتعیا
مترد

شمارۀ  460,000 )5ریا تا سقف  23,000,000ریا
در ماه و بهافاع هر سام سایر الاتی هاع دستیارع
(بن هاع  2تا  11ج و شمارۀ  500,000 )5ریا تا
سقف  25,000,000ریا در ماه
بهافاع هر سام الاتی آمعفشیارع (بن  1ج و

دانشتعیا
متأه

شمارۀ  600,000 )5ریا تا سقف  30,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا خردادماه ( 1402با
شرایا تبصرۀ  5مادۀ  ،3تا پایا شهریعرماه
)1402

در ماه و بهافاع هر سام سایر الاتی هاع دستیارع
(بن هاع  2تا  11ج و شمارۀ  640,000 )5ریا تا
سقف  32,000,000ریا در ماه

2

کمکهزینة تعا من ع آمعفشا

 10,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

3

کمکهزینة تعا من ع مهارتا و کارآارینا

 40,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

4

کمکهزینة ارتباطات و امکانات میما

 10,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

5

کمکهزینة اجراع پایا نامه

 30,000,000ریا

6

کمکهزینة شرک در متام میما داخیا

دو بار ،در متمعع  18,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

-

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

 25,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

 50,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

7
8
9

10

متعف خروج اف کشعر ب و سپرد وثیقة نظا وظیفه،
مطابم بن  13ماده 3
کمکهزینة استفاده اف ت هیالت شبکة آفمایشااها
کمکهزینة شرک در روی ادهاع رقابتا م ئیهمحعر
(طرش شهی بابایا)

اف بیشینة فما تصعیب طرش پیشنهادع و او
مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

امتبار ه تة م ئیهمحعر پژوهشا /اناورانه

ماهانه  25,000,000ریا براع دانشتعیا مترد و  32,000,000ریا براع

(طرش شهی احم ع روشن)

دانشتعیا متأه

11

امتبار همکارع دانشتعیا

12

بیمة تکمییا درما

13

ه یة افدواج و تعت ارفن

14

ودیلة اجارۀ م کن

15

برنامههاع ارهناا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

بهافاع هر سام الاتی براع دانشتعیا مترد  400,000ریا تا

اف او مهرماه  1401تا پایا خردادماه ( 1402با

سقف  20,000,000ریا در ماه و براع دانشتعیا متأه 500,000

شرایا تبصرۀ  10مادۀ  ،3تا پایا شهریعرماه

ریا تا سقف  25,000,000ریا در ماه

)1402
اف بیشینة فما درخعاس

مطابم مقررات بنیاد میا

و او دعماه  1401تا

پایا آذرماه 1402

 150,000,000ریا
براع افدواج برگزی ه یا به افاع تعت هر ارفن

اف او اروردینماه  1401تا پایا اسفن ماه 1402

 1,200,000,000ریا براع شهر تهرا و

بهرهمن ع اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه

 600,000,000ریا براع سایر شهرها

 1402و بافپرداخ در فما دانشآمعختاا

مطابم ج و شمارۀ 7
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جدول شمارة  .4پشتیبانی از دانشجویان دورة دکتری
ردیف

عنوان اعتبار /تسهیالت

1

امتبار دستیارع

دانشتعیا مترد

دانشتعیا متأه

سقف اعتبار /تسهیالت
بهافاع هر سام الاتی آمعفشیارع (بن  1ج و
شمارۀ  600,000 )5ریا تا سقف  30,000,000ریا
در ماه و بهافاع هر سام سایر الاتی هاع دستیارع
 660,000ریا تا سقف  33,000,000ریا در ماه
بهافاع هر سام الاتی آمعفشیارع (بن  1ج و
شمارۀ  780,000 )5ریا تا سقف  39,000,000ریا
در ماه و بهافاع هر سام سایر الاتی هاع دستیارع
(بن هاع  2تا  11ج و شمارۀ  840,000 )5ریا  ،تا
سقف  42,000,000ریا در ماه

زمان مشمولیت

اف او مهرماه  1401تا پایا خردادماه ( 1402با شرایا
تبصرۀ  5مادۀ  ،3تا پایا شهریعرماه )1402

2

کمکهزینة تعا من ع آمعفشا

 12,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

3

کمکهزینة تعا من ع مهارتا و کارآارینا

 50,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

4

کمکهزینة ارتباطات و امکانات میما

 12,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

5

کمکهزینة اجراع رساته

 40,000,000ریا

6

کمکهزینة شرک در متام میما داخیا

دو بار ،در متمعع  18,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

7

کمکهزینة شرک در متام میما خارجا

یک بار 200,000,000 ،ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

8

کمکهزینة امزا به ارص مطاتلاتا داخیا

9

کمکهزینة امزا به ارص مطاتلاتا خارجا

10

11
12
13

متعف خروج اف کشعر ب و سپرد وثیقة
نظا وظیفه ،مطابم بن  13ماده 3
کمکهزینة استفاده اف ت هیالت شبکة
آفمایشااها
کمکهزینة شرک در روی ادهاع رقابتا
م ئیهمحعر (طرش شهی بابایا)

اف بیشینة فما تصعیب طرش پیشنهادع و او مهرماه
 1401تا پایا شهریعرماه 1402

ماهانه  33,000,000ریا براع دانشتعیا مترد و  42,000,000ریا براع
دانشتعیا متأه  ،ح اکثر به م ت  9ماه و تا پایا شهریعرماه 1402
یک میییارد و پانص میییع ریا براع دانشتعیا مترد و دو میییارد و
پانص میییع ریا براع دانشتعیا متأه با همراها هم ر
در صعرت همراها ارفن ا  ،به افاع هر ارفن  ،سیص و پنتاه میییع ریا
(مالوه بر مباتغ اعق)

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402
اف او مهرماه  1401تا پایا سفر ،در صعرتا که
پ یرش اف مؤس ة مقص  ،تا پیش اف پایا شهریعرماه
 1402دریاا ش ه و تاریخ امزا  ،پیش اف پایا
آذرماه  1402باش .
اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه  1402براع
شرک در متام میما و تا پایا آذرماه  1402براع

-

شرک در دورۀ ارص مطاتلاتا
 25,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

 50,000,000ریا

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

امتبار ه تة م ئیهمحعر پژوهشا /اناورانه

ماهانه  33,000,000ریا براع دانشتعیا مترد و

(طرش شهی احم ع روشن)

 42,000,000ریا براع دانشتعیا متأه

اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه 1402

14

امتبار همکارع دانشتعیا

بهافاع هر سام الاتی براع دانشتعیا مترد  400,000ریا تا سقف
 20,000,000ریا در ماه و براع دانشتعیا متأه  500,000ریا تا سقف
 25,000,000ریا در ماه

اف او مهرماه  1401تا پایا خردادماه ( 1402با شرایا
تبصرۀ  10مادۀ  ،3تا پایا شهریعرماه )1402

15

بیمة تکمییا درما

مطابم مقررات بنیاد میا

اف بیشینة فما درخعاس و او دعماه  1401تا پایا
آذرماه 1402

16

ه یة افدواج و تعت ارفن

 150,000,000ریا براع افدواج برگزی ه یا به افاع تعت هر ارفن

اف او اروردینماه  1401تا پایا اسفن ماه 1402

17

ودیلة اجارۀ م کن

 1,200,000,000ریا براع شهر تهرا و
 600,000,000ریا براع سایر شهرها

بهرهمن ع اف او مهرماه  1401تا پایا شهریعرماه
 1402و بافپرداخ در فما دانشآمعختاا

18

برنامههاع ارهناا

مطابم ج و شمارۀ 7

صفحه  14از 17

جدول شمارة  .5فعالیتهای قابل قبول برای دستیاری و تعداد برگزیدگان قابل حمایت در هر یک از آنها
ردیف

تعداد برگزیدگان قابل حمایت

فعالیت دستیاری
آمعفشیارع استاد راهبر (اف قبی برگزارع کالسهاع ح تمرین ،کمک در تصحیح

1

برگههاع دانشتعیا  ،کمک در سافمان ها مطاتب درسا استاد براع ارائه به صعرت
درسنامه ،همراها دانشتعیا درس در بافدی هاع میما و معارد مشابه)
انیارع استاد راهبر (دستیارع اناورع برگزی ه در شرک فایشا یکا اف امضاع

2

تتتت

هیئ میما مؤس ه مح تحصی برگزی ه با الاتی هایا اف قبی کمک در تعتی دانش
انا ،کمک در الاتی هاع نعآورانه ،کمک در اراین نیمهصنلتاسافع محصعالت و
خ مات ،کمک در تتارعسافع محصعالت و خ مات و سایر معارد مشابه)

3
4
5

همکارع با استاد راهبر در انتا قراردادهاع بین مؤس ه و نهادهاع خارج اف آ (صنل ،

تا  500,000,000ریا قرارداد ،یک نفر و بهافاع هر

سافما ها و مراکز تحقیقاتا)

 500,000,000ریا بیش اف آ  ،یک نفر

همکارع با استاد راهبر در انتا قراردادهاع بین مؤس ه و صن وقهاع حمایتا در قاتب

تا  300,000,000ریا قرارداد ،یک نفر و بهافاع هر

طرشهاع امتبار پژوهشا (گرن هاع پژوهشا)

 300,000,000ریا بیش اف آ  ،یک نفر

همکارع در انتا قراردادهاع پژوهشا داخیا بین استاد راهبر و مؤس ه در قاتب

تا  120,000,000ریا قرارداد ،یک نفر و بهافاع هر

طرشهاع امتبار پژوهشا (گرن هاع پژوهشا)

 120,000,000ریا بیش اف آ  ،یک نفر

همکارع محتعایا با استاد راهبر در انتا الاتی هاع ترویم میم ،امم اف ترویم در سطح
6

دانشآمعفا و دانشتعیا و ترویم در سطح ممع جامله به فبا ساده یا برگزارع

براع هر الاتی  ،یک نفر

دورههاع خالقی و نعآورع ویژه دانش آمعفا  ،دانشتعیا و ملیما
7

همکارع میما با استاد راهبر در ت وین کتابهاع میما و تخصصا

براع هر منعا کتاب ،یک نفر

8

همکارع محتعایا با استاد راهبر در برگزارع کارگاههاع آمعفشا

براع هر کارگاه در هر نیمسا تحصییا ،یک نفر

9

همکارع با استاد راهبر در تأسیس /راهان افع /ارتقا و ناه ارع آفمایشااههاع آمعفشا/
پژوهشا /محاسباتا
همکارع محتعایا با استاد راهبر در برگزارع کالسهاع آمعفش ضمن خ م

10
11

دبیرا

م ارس/آمعفشهاع م او پزشکا (با تأیی مرکز ذعربا در وفارت آمعفش و
پرورش /وفارت به اش  ،درما و آمعفش پزشکا و ملاون

براع هر آفمایشااه ،یک نفر

براع هر الاتی  ،یک نفر

آین هسافا )

سایر معارد مشابه (به غیر اف امعر مربعط به انتا رساته /پایا نامه) ،به پیشنهاد مؤس ة مح تحصی و تأیی ملاون آین هسافا

صفحه  15از 17

جدول شمارة  .6فعالیتهای قابل قبول برای همکاری دانشجویی و تعداد برگزیدگان قابل حمایت در هر یک از آنها
ردیف

1

توضیحات

فعالیت همکاری دانشجویی

همکارع در انتا امعر اجرایا ملاون آمعفشا /پژوهشا /دانشتعیا و ارهناا/
ادارع و ماتا مؤس ه

2

همکارع در انتا امعر اجرایا انتشارات مؤس ه

3

همکارع در انتا امعر اجرایا مرکز اناورع اطالمات و ارتباطات مؤس ه

4

همکارع در انتا امعر اجرایا نهاد نماین گا مقا ملظم رهبرع در مؤس ه

5

همکارع در انتا امعر اجرایا داتر روابا بیناتمی مؤس ه

الاتی هایا نظیر همکارع در کتابخانه،

6

همکارع در انتا امعر اجرایا مرکز اطالعرسانا و روابا ممعما مؤس ه

سای هاع کامپیعتر مؤس ه ،امعر اجرایا

7

همکارع در انتا امعر اجرایا آفمایشااههاع آمعفشا /پژوهشا /محاسباتا مؤس ه

برگزارع همایشها و کارگاههاع میما فیر

8

همکارع در انتا امعر اجرایا برگزارع همایشها و کارگاههاع آمعفشا مؤس ه

9

10

نظر استاد راهبر و ....

همکارع در انتا امعر اجرایا شرک هاع م تقر در مرکز رش واح هاع اناورع یا
پارک میم و اناورع مؤس ه /پروژههاع ارتباط مؤس ه با صنل و جامله
همکارع در انتا امعر اجرایا الاتی هاع آمعفش و ترویم میم ،امم اف ترویم در
سطح دانشآمعفا و دانشتعیا و ترویم در سطح ممع جامله به فبا ساده
برنامههایا نظیر طرش شهاب ،ایرا گش ،

11

همکارع در برنامههاع دانشآمعفع بنیاد میا یا بنیادهاع استانا

دوس میما ،دورههاع خالقی و نعآورع
ویژۀ دانشآمعفا  ،دانشتعیا و ملیما

12

همکارع با کانع هاع محیا شناسایا و پرورش م تل ا
با تأیی ملاون آین هسافا

الاتی هایا نظیر پشتیبانا تحصییا،
مهارتآمعفع و پرورش استل ادهاع خاص
دانشآمعفا م تل (به ویژه در مناطم
محرو )

13

14
15
16

همکارع در تعتی محتعاع آمعفشا براع دانشآمعفا
با تأیی ملاون آین هسافا

الاتی هایا نظیر تعتی محتعاع آمعفشا
دروس دورۀ متعسطه ،مباحث پیشراتة میع
پایه ،نر اازارهاع کاربردع ،مهارتهاع
اردع و وی ئعهاع بافدی متافع

ه ای و راهبرع (منتعرینگ) دانشتعیا پزشکا
همکارع در انتا امعر اجرایا بنیاد میا و بنیادهاع استانا
(به پیشنهاد بنیاد استا و تأیی ملاون آین هسافا )

در هر نیمسا تحصییا ،در استا تهرا
ح اکثر  20نفر و در سایر استا ها در هر
استا ح اکثر  5نفر حمای ماشعد.

سایر معارد مشابه به پیشنهاد مؤس ة مح تحصی و تأیی ملاون آین هسافا

صفحه  16از 17

جدول شمارة  .7برنامههای فرهنگی
عنوان

ردیف

برنامههاع ملراتا ت هعیتا

1

(کارگاههاع مبانا ان یشه اسالما ،اخالق نخباا ،ای فة فن گا ،ای فه و تاریخ میم ،تاریخ تم
برنامههاع تربیتا ت آمعفشا و میما ت ترویتا

2
3

(برنامههاع کتابخعانا ،هنرع و ورفشا ،سبک فن گا ،کا ِر گروها و)...
برنامههاع دانشاازایا و مهارتآمعفع
(کارگاههاع اخالق پژوهش و روش تحقیم ،آشنایا با سیاس ها و مقررات بنیاد میا ،ملراا رشتهها و گرایشهاع میما ،کارآارینا و )...
برنامههاع مشاورهاع

4
5
6
7

ایرا و اسال و)...

(مشاورههاع روانشناسا ،حقعقا ،خانعاده و)...
نش
(نش

هاع آین هسافا با یک یار ،نش

هاع اجتماع نخباانا

هاع آین هسافا با نخباا و سرآم ا  ،نش

هاع آین هسافا با نهادهاع دوتتا و غیردوتتا)

اردوهاع جهادع
اردوهاع فیارتا ت سیاحتا و شرک در نمایشااهها و جشنعارهها
(بافدی اف مراکز صنلتا و تعتی ع ،مراکز تحقیقاتا ،اماکن ارهناا و م هبا ،شرک در اردوع راهیا نعر ،جشنعارههاع اناورع و نعآورع و)...

8

دی ار با خانعادههاع شه ا و ایثارگرا و بافدی اف مراکز تعانبخشا و بهزی تا

9

سایر برنامههاع ارهناا معرد تأیی بنیاد میا

صفحه  17از 17

