
 1398از ابتدای سال  97-98افزایش اعتبار تسهیالت دانشجویی سال تحصیلی نکاتی در خصوص 

 

و  بنیعاد ملعی نگبنعا     به معاونت توسععه  98پیش از سال برای دریافت وام ودیعه مسکن  : چنانچه دانشجوودیعه مسکن -1

 شعده  مقعرر  باشعد اقدام نکرده وام تاکنو  برای تشکیل پرونده و دریافت  امامعرفی شده  دانشجویا  به صندوق رفاه توسط آنها

دریافت وام در صورت گفتنی است  .دشو معرفی رفاه صندوق به جدید مبالغ اساس بربنیاد  توسعه معاونت سوی از مجدداً است

 التفاوت ناشی از افزایش اعتبار، وجود ندارد.از سوی دانشجو امکا  پرداخت مابه

: شیود  بار و تا سقف معیین ررداخیت میی   )که در سال مشمولیت صرفاً یک هدیه ازدواج و اعتبار شرکت در مجامع خارجی -2

التفاوت ناشعی  امکا  پرداخت مابهارسال شده باشد  بنیاد به معاونت توسعهتایید و  98چنانچه درخواست دانشجو پیش از سال 

 از افزایش اعتبار، وجود ندارد.

بعر اسعاس مبعالغ    اعتبار  سقف افزایش:  فرینی، ارتباطات علمیآتوانمندی آموزشی، توانمندی کار)همانند سایر جوایز موردی  -3

 های خود را ارائه نمایند.می توانند تا سقف جدید درخواست اعمال شده است و ایشا  یا در کارتابل دانشجوجدید 

سعال  اعتبار نعی  : 97-98سال تحصیلی  سال اولراتبه تحصیلی نیم و یارییاری/ فنیاری/ رژوهشآموزشاعتبار  -4

به معاونعت   تایید و 98که درخواست مذکور در سال حتی درصورتی شودمحاسبه می 97سال  هایبر اساس اعتبار 97-98اول 

 د.ارسال گرد بنیاد توسعه

یع  معاه و نعی     :97-98دوم سال تحصیلی سال راتبه تحصیلی نیم و یارییاری/ فنیاری/ رژوهشآموزشاعتبار  -5

 محاسبه و پرداخعت با اعتبار جدید  98سال  باقیمانده در و سه ماه 97اعتبار سال  بر اساس 1397سال دوم در سال ابتدای نی 

 تفعاوت لارسعال شعده باشعد مابعه ا     بنیاد به معاونت توسعه 98پیش از سال اعتبارهای مذکور  شود. درصورتی که درخواستمی

 پرداخت خواهد شد.محاسبه و به دانشجویا   98سه ماه سال زایش اعتبار مربوط به اف
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 1397-98 یلیتحص سال در کشور یلیتحص مستعد انیدانشجو یفرهنگ و یعلم یهاتیفعال از یبانیپشت نامةوهیش 2شمارة  جدول

 کارشناسیمقطع دانشجویان  پشتیبانی از
 

 ردیف
 زمان مشمولیت 1398اعتبار  برای سال سقف  اعتبار/ تسهیالتعنوان 

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 5,000,000 مندي آموزشياعتبار توان 1

1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 5,000,000 مندي كارآفرينياعتبار توان 2  

1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 5,000,000 اعتبار ارتباطات علمي 3  

4 
نامة اجراي پاياناعتبار 

 كارشناسي
 ريال 7,000,000

از زمان تصويب طرح پيشنهادي تا زمان 

 (3مادة  5-3نامه )با رعايت بند دفاع از پايان

5 
محور اعتبار هستة مسئله

 پژوهشي/ فناورانه
 بر اساس مقررات طرح شهيد احمدي روشن ريال 6,000,000ماهانه 

 راتبة دانشجويي 6
 ريال براي دانشجويان مجرد 3,000,000ماهانه 

 ريال براي دانشجويان متأهل 4,500,000
 1398تا پايان خردادماه سال 

 1398تا پايان آذرماه سال  مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي درمان 7

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,50 هدية ازدواج 8

 وام وديعة اجارة مسكن 9
 ريال براي شهر تهران 000,000,400

 ريال براي ساير شهرها 000,000,250

  1398ماه سال شهريورتا پايان 

 آموختگيو بازپرداخت در زمان دانش

 ملي سازي بنيادمصوب شوراي فرهنگيمطابق مقررات  هاي فرهنگيبرنامه 10
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 1397-98 یلیتحص سال در کشور یلیتحص مستعد انیدانشجو یفرهنگ و یعلم یهاتیفعال از یبانیپشت نامةوهیش  3جدول شمارة 

 ارشد کارشناسیپشتیبانی از دانشجویان مقطع 

 

 زمان مشمولیت 1398سقف اعتبار  برای سال  عنوان اعتبار/ تسهیالت ردیف

1 
ياري/ پژوهش /يارياعتبار آموزش

 ياريفن

 ريال براي دانشجويان مجرد 000,000,6ماهانه 

 ريال براي دانشجويان متأهل 000,500,7
 1398تا پايان خردادماه سال 

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,6 مندي آموزشياعتبار توان 2

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,6 كارآفرينيمندياعتبار توان 3

 1398سال تا پايان شهريورماه  ريال 000,000,6 اعتبار ارتباطات علمي 4

 ريال 000,000,15 نامهاعتبار اجراي پايان 5
از زمان تصويب طرح پيشنهادي تا زمان 

 (3مادة  5-3نامه )با رعايت بند دفاع از پايان

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,12 اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي 6

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,60 اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي 7

8 

مجوز خروج از كشور بدون سپردن 

وظيفه براي شركت در وثيقة نظام

 مجامع علمي

 1398تا پايان شهريورماه سال  -

9 
 اعتبار استفاده از تسهيالت شبكة

 آزمايشگاهي
 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,20

10 
پژوهشي/ محور اعتبار هستة مسئله

 فناورانه

ريال براي دانشجويان مجرد  000,500,7ماهانه 

 ريال براي دانشجويان متأهل 000,000,9و
 بر اساس مقررات طرح شهيد احمدي روشن

 راتبة دانشجويي 11
 ريال براي دانشجويان مجرد 3,000,000ماهانه 

 ريال براي دانشجويان متأهل 4,500,000
 1398تا پايان خردادماه سال 

 مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي درمان 12
تا پايان آذرماه سال  1397ماه از اول دي

1398 

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,50 هدية ازدواج 13

 وديعة اجارة مسكن 14
 ريال براي شهر تهران 000,000,400

 ريال براي ساير شهرها 000,000,250

 1398ماه سال شهريورتا پايان 

 آموختگيو بازپرداخت در زمان دانش

 ملي سازي بنيادمطابق مقررات مصوب شوراي فرهنگي هاي فرهنگيبرنامه 15
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 1397-98 یلیتحص سال در کشور یلیتحص مستعد انیدانشجو یفرهنگ و یعلم یهاتیفعال از یبانیپشت نامةوهیش  4جدول شمارة 

 دکتریپشتیبانی از دانشجویان مقطع 
 

 زمان مشمولیت 1398سقف اعتبار  برای سال  عنوان اعتبار/ تسهیالت ردیف

1 
ياري/ ياري/ پژوهشاعتبار آموزش

 ياريفن

 ريال براي دانشجويان مجرد 000,000,11ماهانه 

 ريال براي دانشجويان متأهل 000,500,13
 1398تا پايان خردادماه سال 

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,7 مندي آموزشياعتبار توان 2

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,7 كارآفرينيمندياعتبار توان 3

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,8 اعتبار ارتباطات علمي 4

 ريال 000,000,25 اعتبار اجراي رساله 5
از زمان تصويب طرح پيشنهادي تا زمان دفاع 

 (3مادة  5-3نامه )با رعايت بند پاياناز 

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,12 اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي 6

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,60 اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي 7

 اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي 8
 دريال براي دانشجويان مجر 000,000,15ماهانه حداكثر 

 ريال براي دانشجويان متأهل 000,000,20 و حداكثر 

ماه(, در  9تا پايان سفر )حداكثر به مدت 

صورتي كه تاريخ اعزام, پيش از پايان 

 ,باشد 1398شهريورماه 

9 
اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي 

 خارجي

 دانشجويانيورو براي  850ماهانه معادل ريالي حداكثر 

 يورو براي دانشجويان متأهل 1200مجرد و حداكثر 

 (16-3)با رعايت بند 

ماه(, در  6تا پايان سفر )حداكثر به مدت 

ماه صورتي كه تاريخ اعزام, پيش از پايان آذر

 ,باشد 1398

10 

مجوز خروج از كشور بدون سپردن 

وظيفه براي شركت در وثيقة نظام

 طالعاتيمجامع علمي يا دورة فرصت م

- 

 تا پايان شهريورماه سال 1397از اول مهرماه 

براي شركت در مجامع علمي و تا پايان  1398

براي شركت در دورة  1398آذرماه سال 

 فرصت مطالعاتي

11 
اعتبار استفاده از تسهيالت شبكة 

 آزمايشگاهي
 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,20

12 
پژوهشي/  محوراعتبار هستة مسئله

 فناورانه

 ريال براي دانشجويان مجرد و000,000,12ماهانه 

 ريال براي دانشجويان متأهل 000,000,15
 بر اساس مقررات طرح شهيد احمدي روشن

 راتبة دانشجويي 13
 ريال براي دانشجويان مجرد 3,000,000ماهانه 

 ريال براي دانشجويان متأهل 4,500,000
 1398تا پايان خردادماه سال 

 1398تا پايان آذرماه سال  1397ماه از اول دي مطابق مقررات بنياد بيمة تكميلي درمان 14

 1398تا پايان شهريورماه سال  ريال 000,000,50 هدية ازدواج 15

 وديعة اجارة مسكن 16
 ريال براي شهر تهران و 000,000,400

 ريال براي ساير شهرها 000,000,250

 1398سال  ماهشهريورتا پايان 

 آموختگيو بازپرداخت در زمان دانش

 ملي سازي بنيادمطابق مقررات مصوب شوراي فرهنگي هاي فرهنگيبرنامه 17
 


