باسمه تعالی
شیوهنامة پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
در سال تحصیلی 1401ـ 1400
(طرح شهید وزوایی)

مقدمه
به استناد تبصرههای  1و  2مادة  4و تبصرة  1مادة « 5آییننامة پشتیبانی از فعالیتهاای لمیای و فرهن ای دانشان یات م اتع
تحصیمی کش ر» (م ض ع مص بة هیئتامنای بنیاد ممی نخب ات در تاریخ  ،)1397/5/10شی هنامة اجرایی آییننامة مذک ر در
سال تحصیمی  1400-1401که به یاد شهی مح ن وزوایی ،با لن ات «طرح شهی وزوایی» نامگذاری ش ه ،مطابق ما اد ذیا
ت وین ش ه است.
مادة  :1تعریفها

در این شی هنامه ،لن اتهای اختصاری زیر ،جای زین لبارتهای کام آتها میش د:
الف« .بنیاد ممی» به جای «بنیاد ممی نخب ات»؛
ب« .بنیاد استانی» به جای «هر یک از بنیادهای نخب ات استاتهای کش ر»؛
ج« .معاونت آین هسازات» به جای «معاونت آین هسازات بنیاد ممی»؛
د« .آییننامه» باه جاای «آیاینناماة پشاتیبانی از فعالیات هاای لمیای و فرهن ای دانشان یات م اتع تحصایمی کشا ر ،مصا ب
هیئتامنای بنیاد ممی در تاریخ »1397/5/10؛
ها« .وزارت لم م» به جای «وزارت لم م ،تحقیقات و فناوری»؛
و« .وزارت به اشت» به جای «وزارت به اشت ،درمات و آم زش پزشکی»؛
ز« .مؤس ه» به جای «هر یک از مراکز آم زش لالی ،پژوهشی و فناوری کشا ر کاه مطاابق ضا ابو وزارت لما م ،وزارت
به اشت یا ش رای لالی انقالب فرهن ی ،مشغ ل فعالیت ه تن »؛
ح« .دورة کارشناسی» به جای «سالهای اول تاا ههاارم تحصای در دورههاای کارشناسای پی ساته ،کارشناسای ارشا پی ساته،
دکتری حرفهای و دکتری تخصصی پی سته»؛
ط« .دورة کارشناسی ارش » به جای «سالهای اول و دوم تحصی در دورة کارشناسی ارش ناپی سته ،سالهای پننم تا هفتم
تحصی در دورة دکتری حرفهای ،سالهای پاننم و ششام تحصای در دورههاای کارشناسای ارشا پی ساته و دکتاری
تخصصی پی سته و ساالهاای اول و دوم تحصای در دورة دکتاری م اتقیم (اداماة تحصای در دورة دکتاری تخصصای
م تقییاً پس از اتیام دورة تحصیمی کارشناسی)»؛
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ی« .دورة دکتری» به جای «سالهای اول تا ههارم تحصی در دورههای تخصا

(رشاتههاای پزشاکی) و دکتاری تخصصای

ناپی سته ،سالهای هفتم تا دهم تحصی در دورة دکتری تخصصی پی سته ،سالهای س م تا ششم تحصی در دورة دکتاری
م تقیم و سالهای اول تا س م تحصی در دورة ف ق تخص

(رشتههای پزشکی)»؛

ک« .زمینة تحصیمی» بهجای هر یک از زمینههای «لم م ان انی»« ،لم م پایه»« ،لم م پزشکی و به اشت»« ،فنی و مهن سای»،
«کشاورزی و منابع طبیعی» و «هنر و معیاری» که رشتة تحصیمی هر یک از متقاضیات ،به تشخی

معاونت آینا هساازات ،در

یکی از آتها دستهبن ی میش د؛
ل« .برگزی ه» به جای «هر یک از دانشن یات م تع تحصیمی که بر اساس این شی هنامه برگزی ه میش ن ».
مادة  :2نحوة انتخاب برگزیدگان
 .2-1دانشن یات برای بهرهمن ی از پشتیبانیهای این شی هنامه ،بای مشغ ل به تحصی در سالهای مذک ر در بن های «ح» تا
«ی» مادة  1باشن .
 .2-2در سال اول دورة کارشناسی ،صرفاً افراد زیر برگزی ه میش ن :
الف .دارن گات م ال طال یا نقرة کش ری در الیپیادهای ممی دانا آما زی ،باا معرفای وزارت آما زش و پارورش و
تأیی معاونت آین هسازات؛
ب .دارن گات رتبة  1تا  100کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اهها در گروه لم م ریاضی و فنی؛
ج .دارن گات رتبة  1تا  100کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اهها در گروه لم م تنربی؛
د .دارن گات رتبة  1تا  80کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اهها در گروه لم م ان انی؛
ها  .دارن گات رتبة  1تا  40کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اهها در گروه هنر.
 .2-3انتخاب برگزی گات در دورههای دکتری ،کارشناسی ارش و سالهای دوم تا ههارم دورة کارشناسی ،بر اساس امتیااز
ک بش ه از ج ول شیارة  1پی ست و سهییة تعیینش ه در بن  1-4مادة  ،4ص رت میپذیرد.
تبصرة  :1دانشن یات مشی ل این بن  ،برای بهرهمن ی از پشتیبانیهاا ،بایا حا ال  100امتیااز از جا ول شایارة  1پی سات
ک ب کنن و بر اساس سهییة تعیینش ه در بن  1-4مادة  ،4در مقای ه باا ساایر متقاضایات ،امتیااز باارتری را باه
دست آورن .
تبصرة  :2در ص رت مشارکت مالی ح ال بی ت درص ی واح های آم زشی (از لبیا دانشا اه ،پژوهشاک ه ،دانشاک ه
و )...در تأمین منابع مالی برای پشتیبانی از هیة برگزی گات خ د ،حا نصااب برگزیا گی متقاضایات مشاغ ل باه
تحصی در آت واح  80 ،درص ح نصاب سایر برگزی گات با شرایو مشابه در نظر گرفته میش د.
 .2-4امتیاز حاص از میان ین ک حین تحصی یا دان آم خت ی هر یک از دورههاای تحصایمی ،پاس از الیاال ضارایب
هی اتسازی رشته ا مؤس ههای کش ر که معاونت آین هسازات تعیین میکن  ،محاسبه میش د.
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تبصرة  :3امتیاز منفی حاص از میان ین ک دان آم خت ی دوره /دورههای تحصیمی لبمای متقاضای کاه زمیناة تحصایمی
متفاوتی با زمینة تحصیمی فعمی وی دارد ،لحاظ نییش د.
 .2-5ضریب مرب ط به تع اد و ترتیب ن ی ن گات در محاسبة امتیاز هر مقاله و کتاب ،بر اساس آیاینناماة ارتقاای مرتباة لمیای
الضای هیئت لمیی (مص ب وزارت لم م) محاسبه میش د .هیچنین در محاسبة امتیااز طارحهاای پژوهشای ،لاالوه بار
لحاظ ضریب مرب ط به تع اد و ترتیب هیکارات ،م ت زمات اجرای طرح و مبمغ طرح نیز در نظر گرفته میش د.
 .2-6در هر هیای  ،ح اکثر به دو مقاله امتیاز داده میش د.
 .2-7در محاسبة منی ع امتیاز مقارت دانشن یات دورههای کارشناسی و کارشناسی ارش  ،امتیاز ح اکثر پنج مقاله و دانشن یات
دورة دکتری ،ح اکثر ده مقاله که بیشترین امتیازات را برای متقاضی دارن  ،در نظر گرفته میش د.
 .2-8صرفاً برای طرحهای پژوهشی که بهط ر کام یا مرحمهای از آت ،خاتیهیافته باش  ،امتیاز در نظر گرفته میش د.
 .2-9امتیاز کتابها برای کتابهای لمیی مرتبو با تخص

متقاضی لحاظ میش د و برای کتابهایی با م ضا لات منی لاه

پرس ها و آزم تها ،ح الی ائ و نظایر آتها ،امتیازی در نظر گرفته نییش د.
 .2-10فهرست انتشارات م رد تأیی بنیاد را معاونت آین هسازات ،بر اساس فهرست دانشا اههاا و مراکاز معتباری کاه دارای
نظام داوری ه تن  ،تعیین میکن .
 .2-11سقف امتیاز دریافتی از جشن ارهها و م ابقات م رد تأیی بنیاد ممی که لن ات آتها در ج ول شیارة  1پی سات ذکار
نش ه است ،بر اساس مقررات مص ب بنیاد ممی ،تعیین و در امتیازهای متقاضیات لحاظ میش د.
 .2-12ردیف منظ ر ش ه در ج ول شیارة  1پی ست برای «سایر فعالیتهای آم زشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهن ی» ،بارای
م اردی هیچ ت ک ب جایزههای معتبر بینالیممی ،هیکاری با نهادهای ممی و اساتانی در راساتای رشا و پیشارفت
کش ر و م ارد نظیر آتها ،در نظر گرفته ش ه که به دلی لی میت ن اشتن ،در ج ول لحاظ نش ه اسات .امتیااز ایان
ردیف برای متقاضی ،با تشخی

معاونت آین هسازات تعیین میش د.

 .2-13بنیاد ممی میت ان برای ت لیق امتیازهای هر یک از متقاضیات بر اسااس جا ول شایارة  1پی سات ،از کاارگروههاای
تخصصی متشک از صاحبنظرات دانش اهی استفاده کن .
مادة  :3اعتبارها و تسهیالت
 .3-1پشتیبانی از برگزی گات در دورة کارشناسی ،بر اساس ج ول شیارة  ،2در دورة کارشناسی ارش  ،بر اساس ج ول شیارة
 3و در دورة دکتری ،بر اساس ج ول شیارة  4پی ست اننام میش د.
 .3-2کیکهزینة «ت اتمن ی آم زشی» ،بارای شارکت برگزیا ه در دورههاا وکارگااههاای آم زشای و باا ها ا ارتقاای
ت اناییهای وی در م ض عهای تخصصی مرتبو با تحصی الطا میش د .الطاای ایان کیاکهزیناه ،منا ط باه ارائاة
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گ اهی شرکت درکارگاهها و دورههای آم زشی مرب ط است و بر اساس میزات هزینهکرد مبتنی بر م ارک مثبتة مالی
پرداخت میش د.
 .3-3کی اکهزینااة «ت ا اتمن ا یک اارآفرینی» ،باارای شاارکت برگزی ا ه در دورههااای آم زش ای راهان ا ازیک اابوک اار،
تناریسازی ،حق ق مالکیت فکری و مشابه آت و با ه ا ارتقاای ت انااییهاای وی در زمیناة نا آوری وکاارآفرینی
الطا میش د .الطای این کیکهزینه ،من ط به ارائة گ اهی شرکت درکارگاهها یا دورههای آم زشی مرتبو اسات و
بر اساس میزات هزینهکرد مبتنی بر م ارک مثبتة مالی پرداخت میش د.
 .3-4کیکهزینة «ارتباطات و امکانات لمیی» ،شام کیکهزینة «اشتراک نشریات لمیی داخمای و خاارجی»« ،لضا یت
در اننیاانهااای لمی ای داخم ای و خااارجی»« ،لض ا یت در پای اااههااای اطاللاااتی تخصص ای و دسترس ای بااه آتهااا»،
«خری کتابهای لمیی در م ض عهای تخصصی مرتبو با رشتة تحصیمی» و «شرکت در بازدیا های تخصصای ما رد
تأیی بنیاد ممی» است و بر اساس میزات هزینهکرد مبتنی بر م ارک مثبتة مالی پرداخت میش د.
تبصرة  :1برگزی گات دورههای کارشناسی میت انن از کیاکهزیناة ارتباطاات و امکاناات لمیای ،بارای حضا ر در مناامع
(هیای ها و کارگاههای) لمیی نیز استفاده نیاین .
 .3-5الطای کیکهزینة «اجرای پایاتنامه /رساله» ،من ط به تص یب طرح پیشنهادة پایاتنامه /رسالة دانشن ی برگزیا ه در
مؤس ة متب ع تا پی

از پایات شهری رماه  1401است و بر اساس فهرست هزینههاای (غیرپرسانمی) تأیی شا ه از سا ی

استاد راهنیا ،در ط ل سال تحصیمی (تا پایات شهری رماه  ،)1401به دانشن پرداخت میش د.
 .3-6التبار «دستیاری» ،در لبال هیکاری ماهانه ح اکثر  60سالت برای اننام فعالیتهای مذک ر در ج ول شیارة  5پی سات،
در هر نیمسال تحصیمی ،بر اساس میزات هیکاری تأیی ش ه ت سو الضای هیئتلمیی مؤس اة محا تحصای دانشان
(که دستیاری آنات را بر له ه داشته است) ،تا سقف تعیینش ه در ج ولهاای شایارة  3و  4پی سات ،باه برگزیا ة دورة
کارشناسیارش یا دکتری پرداخت میش د.
تبصرة  :2فعالیتهای مرب ط به اننام پایاتنامه /رساله ،جزء «فعالیتهای دستیاری» مح ب نییش د.
تبصرة  :3در ص رت ادامة فعالیتهای دستیاری برگزی ه در فص تاب تات (مرتبو با فعالیتهای انناامشا ه در نایمساال دوم) و
تأیی معاونت آین هسازات ،التبار دستیاری برای سهماهة تاب تات نیز لاب پرداخت است.
« .3-7کیکهزینة شرکت در روی اد رلابتی» ،به منظ ر حیایت از تیمهای شرکتکننا ه در رویا ادهای رلاابتی ما رد تأییا
بنیاد بر اساس شی هنامة «حیایت از روی ادهای رلابتی م ئمهمح ر (طرح شهی بابایی)» ،مصا ب رئایس بنیااد (م ضا ع
ابالغیة شیارة /5/57041د م رّخ  ،)1399/2/24به تیم برگزی ه الطا میش د.
« .3-8کیکهزینة ه تة م ئمهمح ر پژوهشی /فناورانه» ،به منظ ر تشکی ه تة پژوهشی /فناورانه بر اساس «شی هناماة حیایات
از ه اتههاای دانشان یی م ائمهمحا ر (طارح شاهی احیا ی روشان)» ،مصا ب رئایس بنیااد (م ضا ع ابالغیاة شاایارة
/5/62827د م رّخ  ،)1400/3/26به برگزی گات الطا میش د.
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 .3-9کیکهزینة «شرکت در منامع لمیی داخمی» ،به منظ ر شرکت برگزی گات دورههای کارشناسی ارش و دکتاری در
هیای های لمیی داخ کش ر (هیراه با ارائة مقاله بهص رت سخنرانی یا پ ستر) و با ه ا ت هی ارتباطات پژوهشی
آنات ،با تأیی استاد راهنیا و بر اساس میزات هزینهکرد مبتنی بر م ارک مثبتة مالی مبنی بر نامن ی ای و حضا ر در منیاع،
پرداخت میش د.
 .3-10کیکهزینة «شرکت در منامع لمیی خارجی» ،به منظ ر شرکت برگزیا گات دورة دکتاری در هیاای هاای لمیای
خارج از کش ر (هیراه با ارائة مقاله به ص رت سخنرانی یا پ ستر) و با ه ا ت هی ارتباطات پژوهشی آنات ،با تأیی
استاد راهنیا و بر اساس میزات هزینهکرد مبتنی بر م ارک مثبتة مالی مبنی بر نامن ی ی و حضا ر در منیاع ،پرداخات
میش د.
 .3-11کیکهزینة «الزام به فرصت مطالعاتی داخمی» ،با ه ا اینااد ارتبااط برگزیا گات باا نهادهاای لمیای و فناوراناة
کش ر الطا میش د که پس از تص یب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤس ة متب ع ،پذیرش از نهاد مقصا و تأییا
بنیاد استانی مح تحصی  ،به برگزی گات دورة دکتری پرداخت میش د.
 .3-12کیکهزینة «الزام به فرصت مطالعاتی خارجی» ،با ه ا ایناد ارتبااط برگزیا گات باا نهادهاای لمیای و فناوراناة
خارج از کش ر در لالب دورة فرصت مطالعاتی ،پس از تص یب فرصت مطالعاتی در مؤس ة متب ع ،پذیرش از نهااد
مقص و تأیی بنیاد ممی ،بر اساس ظرفیت تعیینش ه از س ی رئیس بنیااد ،باه تعا ادی از برگزیا گات دورة دکتاری
الطا میش د.
تبصرة  :4انتخاب مشی رت کیکهزیناة الازام باه فرصات مطالعااتی خاارجی و تعیاین میازات حیایات از آناات ،باا ت جاه باه
اول یتهاای لمام و فنااوری کشا ر ،امکاناات و تنهیازات داخا و خاارج از کشا ر ،طا ل ما ت سافر و میازات
بهرهمن یهای لبمی برگزی ه در سال تحصیمی  1400-1401از پشتیبانیهای بنیاد ممی ،با معاونت آین هسازات است.
تبصرة  :5برای بهرهمن ی برگزی ه از کیکهزینة الزام به فرصت مطالعاتی خارجی ،نهاد مقص وی بای یکی از دانش اهها باا
رتبة کیتر از  200در رتبهبن یهای جهانی (به ص رت کمی یا در زمینة تخصصی متقاضی) یا مراکز پژوهشی معتبار
م رد تأیی معاونت آین هسازات باش .
تبصرة  :6هر برگزی ه ،در ط ل دورة دکتری ،صرفاً یکبار میت ان از کیاکهزیناة الازام باه فرصات مطالعااتی خاارجی
بهرهمن ش د.
 .3-13برگزی ه ،برای خروج از کش ر به منظ ر شرکت در منامع لمیی ،بهرهمن ی از فرصت مطالعااتی و یاا شارکت در
کارگاهها و دورههای لمیی ،در ص رت تأیی بنیاد ممی ،میت ان از ت هیالت نظاموظیفه برای خروج از کش ر ب وت
سپردت وثیقه استفاده کن .
 .3-14کیاکهزینااة «اسااتفاده از ت ااهیالت شاابکة آزمایشا اهی» ،باه منظا ر بهاارهمنا ی برگزیا گات از امکانااات «شاابکة
آزمایش اهی فناوریهای راهبردی» الطا میش د که  60درصا از هزیناة هار باار بهارهمنا ی برگزیا ه از امکاناات
شبکه ،تا سقف مبمغ مذک ر در ج ولهای شیارة  3و  4پی ست ،بر له ة بنیاد ممی است.
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 .3-15التبار «هیکاری دانشن یی» ،در لبال هیکاری ماهانه ح اکثر  40سالت برای انناام فعالیاتهاای ماذک ر در جا ول
شیارة  6پی ست ،در هر نیمسال تحصیمی ،بر اساس میزات هیکاری تأیی ش ه ت سو واح ذیربو در مؤس اة محا
تحصی دانشن یا سایر نهادها و مراکز م رد تأیی معاونت آین هسازات ،با تأیی بنیاد استانی مح تحصی یا سک نت
دانشن  ،به برگزی گات پرداخت میش د.
تبصرة  :7در ص رت هیکاری دانشن یات دورههاای کارشناسای ارشا و دکتاری باا بنیادهاای اساتانی در لالاب «هیکااری
دانشن یی» ،سقف «زمات» و «مبمغ التبار» هیکاری دانشن یی ،تا سقف مشخ

ش ه در التبار دستیاری افازای

مییاب .
« .3-16بییة تکییمی درمات» ،شام بییهای استکه برای جبرات بخشی از هزینههای درمانی برگزیا ه و هی ار و فرزنا ات وی
که در تعه بییهگر پایه نی ت ،م رد استفاده لرار میگیرد 70 .درص مبمغ حق بییاه را بنیااد ممای تقبا مایکنا و 30
درص بالیمان ه ،از مبالغ الطایی به برگزی ه ک ر میش د .شرایو و مبماغ حاق بییاه ،بار اسااس لارارداد بنیااد ممای باا
شرکت بییة طرا لرارداد تعیین میش د.
تبصرة  :8برگزی گات ،برای استفاده از بییة تکییمی درمات ،بای دارای یکی از ان اع بییههای پایة درمات (از لبیا تاأمین
اجتیالی ،خ مات درمانی ،نیروهای م مح ،سالمت و )...باشن .
« .3-17ه یة ازدواج و ت ل فرزن » ،باا ها ا ترغیاب سانت ح انة تشاکی خاان اده و فرزنا آوری ،در صا رت ازدواج
برگزی ه یا ت ل فرزن  /فرزن ات وی در بازة زمانی مذک ر در ج ولهای شیارة  2تا  4پی ست ،به وی الطا میش د.
 .3-18ت هیالت «ودیعة اجارة م کن» ،به ص رت وام لرضالح نه از طریق صان وقهاای رفااه دانشان یی وزارت لما م،
وزارت به اشت و یا سایر نهادهای م رد تأیی بنیاد ممی و صرفاً به برگزی گات متأه  ،بار اسااس مقاررات صان وق
وامدهن ه و با ارائه م ارک مؤی اجارة م کن ،الطا میش د .بازپرداخات ایان ت اهیالت ،در یاک مرحماه ،پاس از
دان آم خت ی برگزی ه و بر اساس مقررات صن وق وامدهن ه اننام میش د.
تبصرة  :9برگزی ه نییت ان در هر نیمسال تحصیمی ،از بی

از یکی از التبارهای «دساتیاری»« ،ه اتة م ائمهمحا ر پژوهشای/

فناورانه»« ،الزام به فرصت مطالعاتی داخمی»« ،الزام به فرصت مطالعاتی خارجی» و «هیکاری دانشن یی» بهارهمنا
ش د.
مادة  :4فرایند اجرا
برای اجرای این شی هنامه،گامهای ذی طی میش د:
 .4-1رئیس بنیاد ،ظرفیت پشتیبانی از دانشن یات در سال تحصیمی  1400-1401را تعیین میکن .
 .4-2معاونت آین هسازات ،زماتبن ی فراخ ات ،ثبتنام ،بررسی و الالم نتایج را الالم میکن .
 .4-3هر یک از بنیادهای استانی ،م ارد رزم از لبی زماتبن ی ثبتنام و مقررات را باه مؤس اههاای اساتات متبا ع الاالم و
درخ است میکنن م ارد مذک ر ،با روشهای مقتضی ،به دانشن یات اطالعرسانی ش د.
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 .4-4هر یک از متقاضیات ،پرون ة خ د را در سامانة اطاللاتی بنیاد ممی تکییا و درخ اسات خا د را بارای بهارهمنا ی از
پشتیبانیهای سال تحصیمی  ،1400-1401در سامانه ثبت مینیای .
تبصرة  :1هنانچه در هر مرحمه از بررسیها مشخ

ش د متقاضی اطاللاتی خالا والع را به بنیاد ارائه کرده است ،لاالوه

بر محرومیت از پشتیبانیهای این شی هنامه ،از سایر ت هیالت و حیایتهای بنیاد ،محروم و ل م صا الت وی باه
مراجع ذیربو الالم میش د و حق پی یری م ض ع بهص رت حق لی نیز برای بنیاد ممای محفا ظ خ اها با د.
تشخی

مصادیق مرب ط به این بن  ،بر له ة معاونت آین هسازات است.

 .4-5بنیادهای استانی ،با هیکاری مؤس هها ،پرون ههای متقاضیات را بررسی میکنن .
 .4-6معاونت آین هسازات ،با بررسی فراین اجرا ش ه ،فهرست نهایی برگزی گات را تعیین میکن .
تبصرة  :2هرگ نه تغییر در فهرست نهایی برگزی گات ،صرفاً با تأیی ش رای معاونات بنیاد ممی امکاتپذیر است.
 .4-7بنیادهای استانی ،به ط ر م تقیم یا از طریق مؤس ههای مح تحصی برگزی گات و بر اسااس مفااد ایان شای هناماه ،از
برگزی گات پشتیبانی میکنن .
مادة  :5تفسیر مفاد و موارد خاص
شرح م ارد م ک ت و تف یر مفاد این شی هنامه ،بر له ة معاونت آین هسازات و تشخی
تشخی

و تصییمگیری در م اردی که باه

معاونت آین هسازات ،م ارد خاص شناخته میش ن  ،بر له ة ش رای معاونات بنیاد ممی است.

مادة  :6نظارت و ارزیابی
 .6-1بنیادهای استانی ،وظیفة نظاارت بار حن ان اجارای آیاینناماه و ایان شای هناماه در مؤس اههاای اساتات محا تحصای
برگزی گات و ارزیابی نتایج آت را بر له ه دارن و رزم است پس از پایاات ساال تحصایمی  ،1400-1401گزارشای از
اجرای آییننامه و شی هنامه در مؤس ههای استات خ د را به معاونت آین هسازات ارسال کنن .
 .6-2معاونت آین هسازات ،وظیفة نظارت بر حن ن اجرای آییننامه و این شی هنامه در بنیادهای استانی و جیعبن ی نتاایج آت
بر اساس شاخ

های زیر ،در سطح کش ر را بر له ه دارد و رزم است پس از دریافت گزارشهای بنیادهای استانی،

گزارشی از اجرای آییننامه و شی هنامه ،به رئیس بنیاد ارائه کن :
الف .تع اد افراد برگزی ه و تن ع رشتههای تحصیمی آنات؛
ب .تع اد افراد برگزی ه در هر یک از مؤس ههای کش ر و تن ع مؤس هها؛
ج .سرلت و سه لت فراین شناسایی و الطای ت هیالت؛
د .میزات رضایت افراد بهرهمن ش ه از طرح؛
ها  .میزات اثربخشی و اثرگذاری طرح از دی گاه مشی رت و مؤس هها.
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مادة  :7تصویب و اجرا
این شی هنامه ،مشتی بر یک مق مه ،هفت ماده ،ههاارده تبصاره و هفات جا ول پی سات ،در تااریخ  1400/3/30باه تصا یب
رئیس بنیاد ممی نخب ات رسی و برای سال تحصیمی  1400-1401اجرا میش د.

سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
و رئیس 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

دانشجویان

دانشجویان دورة

دانشجویان

دورة کارشناسی

کارشناسی ارشد

دورة دکتری

طال

1000

200

130

نقره

900

150

110

برنز

800

120

100

طال

700

100

80

مییاب ( .در دورههای کارشناسی ارش و دکتری،

نقره

500

80

60

ضریب التبار زمانی لحاظ نییش د).

برنز

300

60

50

اول

300

200

100

دوم

200

150

75

س م

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

آزم ت سراسری ورود به دانش اه از دورة تحصیمی مت سطه

( × 0/7رتبه – )1001

( / 10رتبه – )1001

( / 20رتبه – )1001

(صرفاً یک آزم ت که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد ،در نظر گرفته میش د).

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

دان آم زی

جهانی

(صرفاً یک الیپیاد که بیشترین
امتیاز را برای فرد دارد ،در نظر

ممی

گرفته میش د).

الیپیادهای

با معرفی وزارت لم م

لمیی

دانشن یی

رتبههای انفرادی

با معرفی
وزارت

فعالیتهای

ضریب اعتبار زمانی

به اشت

رتبههای گروهی

آموزشی

(هر نفر)

در دورة کارشناسی ،امتیاز با ضریب  25درص در
سال ،از زمات شروع دوره ،بهط ر سالیانه کاه

ااااا

در دورة کارشناسی ،امتیاز با ضریب  25درص در
سال ،از زمات شروع دوره ،بهط ر سالیانه کاه
مییاب ( .در دورههای کارشناسی ارش و دکتری،
ضریب التبار زمانی لحاظ نییش د).
(رتبه × ( 330 – )30تا صفر)

آزم تهای جامع لم م پایة پزشکی ،دن اتپزشکی و داروسازی و آزم ت پی کارورزی پزشکی
میان ین ک دان آم خت ی دورة کارشناسی

-

میان ین ک دان آم خت ی دورة کارشناسی ارش ناپی سته

-

-

میان ین ک دان آم خت ی دورة کارشناسی ارش پی سته یا دکتری حرفهای

-

-

میان ین ک در ط ل تحصی

( - 17میان ین ک ) ×150
در نشریههای ب یار معتبر

 - 17( × 100میان ین ک )

( -17/5میان ین ک )

( - 18میان ین ک )

× 100

× 60

مقالههای منتشرش ه /پذیرفتهش ه برای انتشار در نشریههای

در نشریة دارای رتبة Q1

با نیایة معتبر بینالیممی

در نشریة دارای رتبة Q2
در نشریة دارای رتبة Q3

هر مقاله × 25 :ضریب جای اه ن ی ن ه

در نشریة دارای رتبة Q4

هر مقاله × 5 :ضریب جای اه ن ی ن ه
هر مقاله (ح اکثر  30امتیاز بر اساس رتبهبن ی وزارت لم م/به اشت) × ضریب جای اه ن ی ن ه

مقالههای منتشرش ه /پذیرفتهش ه برای انتشار در نشریههای لمیی  -تروینی

هر مقاله × 5 :ضریب جای اه ن ی ن ه

فعالیتهای

مقالههای ارائهش ه به ص رت سخنرانی در هیای های معتبر لمیی (داخمی و بینالیممی)

هر مقاله × 10 :ضریب جای اه ن ی ن ه

پژوهشی

مقالههای ارائهش ه به ص رت پ ستر در هیای های معتبر لمیی (داخمی و بینالیممی)

هر مقاله × 5 :ضریب جای اه ن ی ن ه
هر طرح × 50 :ضریب جای اه هیکار و مبمغ طرح
(در منی ع 50 ،برای کارشناسی 100 ،برای کارشناسی ارش و  150برای دکتری)

هیکاری در اجرای طرحهای پژوهشی مص ب مؤس هها
انتشارت لمیی م رد تأیی بنیاد
ن ارش کتاب کام لمیی

کتابها

 × 100ضریب جای اه ن ی ن ه

اثر برگزی ة کتاب سال ح زه

 × 100ضریب جای اه ن ی ن ه

سایر کتابهای لمیی

 × 10ضریب جای اه ن ی ن ه

ن ارش فص کتاب معتبر لمیی
ترجیة کتاب کام لمیی

×120
امتیاز در دورة کارشناسی ،در ضریب «تع اد سالهای

هر مقاله × 40 :ضریب جای اه ن ی ن ه

سایر انتشارات

( - 17میان ین ک )

گذران ه تق یم بر ک سالهای مناز» ضرب میش د.

هر مقاله × 50 :ضریب جای اه ن ی ن ه

مقارت

×75

انتشارت لمیی م رد تأیی بنیاد

 × 25ضریب جای اه ن ی ن ه

سایر انتشارات

 × 5ضریب جای اه ن ی ن ه
کارشناسی و دکتری حرفهای ،30 :کارشناسی ارش  ،40 :تخص
دکتری تخصصی 50 :و منی لاً 70

برگزیدگان هنری/

م تع برتر

( 100بر اساس نظر کارگروه مرب طه در بنیاد ممی)

ادبی /قرآنی

سرآم

( 150بر اساس نظر کارگروه مرب طه در بنیاد ممی)

اننام فعالیتهای دستیاری در مؤس ة مح تحصی (با تأیی معاونت آین هسازات)

( 15بهازای هر نیمسال) و منی لاٌ 45

لض یت در ه تههای م ئمهمح ر پژوهشی /فناورانه (طرح شهی احی ی روشن)

هر سال  100و منی ع سالهای مختمف 100
(بر اساس نظر دریافتی از م ئ ل ه ته و م یر طرح)

برگزی گی در روی ادهای رلابتی م ئمهمح ر (طرح شهی بابایی)

( 50بر اساس رتبه) و منی ع 50

لض یت در هیئت م یرة اننینهای لمیی تخصصی دارای من ز از نهادهای ذیریو

بهازای هر سال لض یت  5و منی لاً 20

دبیری اننینهای لمیی دانشن یی

هر سال  5و منی لاً 20

لض یت در کان تهای فرهن ی و تشک های دانشن یی (با تأیی مؤس ه و معاونت آین هسازات)

هر یک  5و منی لاً 10

شرکت در اردوهای جهادی (الزامی از س ی بنیاد)

هر یک  10و منی لاً 50

ـ اجتماعی و
فرهنگی

اااااا

 × 20ضریب جای اه ن ی ن ه

دانشن یات نی نة کش ری

فعالیتهای علمی

احراز م فقیت ،بهط ر سالیانه کاه
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مییاب و 25

درص امتیاز ،به ط ر دائیی بالی میمان .

هر مقاله × 100 :ضریب جای اه ن ی ن ه

(از لبی  Natureو )Science

مقالههای منتشرش ه /پذیرفتهش ه برای انتشار در نشریههای لمیی  -پژوهشی

( - 17/5میان ین ک )

امتیاز با ضریب  25درص در سال ،از سال پس از

یا

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

دان آم زی
ج ات
دانشن یی و آزاد

خ ارزمی

بینالیممی

محقق برگزی ه
رازی

رتبه اول

 × 70سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 50سهم مشارکت

رتبه س م

 × 20سهم مشارکت

رتبه اول

 × 120سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 100سهم مشارکت

رتبه س م

 × 80سهم مشارکت

رتبه اول

 × 350سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 300سهم مشارکت

رتبه س م

 × 250سهم مشارکت

رتبه اول

350

رتبه دوم

300

رتبه س م

250

محقق ج ات

120
100

محقق دانشن
رتبه اول
ج ات

جشنوارههای مورد
تأیید بنیاد ملی

فارابی (بخ های رلابتی)
بزرگ ال

طرحهای سامانهای ،طرحهای لمیی و دانشی و

سمیات فارسی

محققین

(نیروهای م مح)

 × 120سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 100سهم مشارکت

رتبه س م

 × 80سهم مشارکت

رتبه اول

 × 350سهم مشارکت

رتبه دوم

 × 300سهم مشارکت

رتبه س م

 × 250سهم مشارکت

رتبة اول

 × 120سهم مشارکت

رتبة دوم

 × 100سهم مشارکت

رتبة س م

 × 80سهم مشارکت
 × 120سهم مشارکت

طرحهای فناورانه (طرح برتر)
رتبة اول
طراحات ک ب و کار دانشن یی

دانشجویان دورة
کارشناسی ارشد

 × 36سهم مشارکت

رتبة دوم

 × 30سهم مشارکت

شیخ بهایی

رتبة س م

 × 24سهم مشارکت

(فنآفرینی)

رتبة اول

 × 36سهم مشارکت

طراحات ک ب و کار آزاد

کتاب سال جیه ری اسالمی

دان آم زی
م ابقات بینالیممی روب کاپ آزاد
ایرات
دانشن یی

مسابقات مورد تأیید

رتبة دوم

 × 30سهم مشارکت

رتبة س م

 × 24سهم مشارکت

تألیف برگزی ه

 × 350ضریب جای اه ن ی ن ه

تألیف شای تة تق یر

 × 300ضریب جای اه ن ی ن ه

ترجیة برگزی ه

 × 175ضریب جای اه ن ی ن ه

ترجیة شای تة تق یر

 × 150ضریب جای اه ن ی ن ه

رتبة اول

 × 35سهم مشارکت

رتبة دوم

 × 25سهم مشارکت

رتبة س م

 × 15سهم مشارکت

رتبة اول

 × 60سهم مشارکت

رتبة دوم

 × 50سهم مشارکت

رتبة س م

 × 40سهم مشارکت

م ابقة ممی فناوری نان

رتبة اول تا س م

60

(دانشن یی)

رتبههای ههارم تا دهم

20

طال

70

نقره

50

برنز

30

رتبة اول

24

الیپیاد دان آم زی لم م و فناوری نان

بنیاد ملی
کامپی تر
منی له رلابتهای تخص
فنآورد
برق

م ابقة ریاضی دانشن یی کش ر

اختراعهای برگزیدهشده در بنیاد ملی
(به هر اختراع ،صرفاً یکبار در بهترین سطح امتیاز داده میش د).
سایر فعالیتهای آم زشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهن ی (به تشخی

دانشجویان
دورة دکتری

ضریب اعتبار زمانی

رتبة دوم

20

رتبة س م

16

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة س م

16

اول

100

دوم

50

سم

25

اختراع سطح 1

 × 100سهم مشارکت

اختراع سطح 2

 × 60سهم مشارکت

اختراع سطح 3

 × 30سهم مشارکت
100

معاونت آین هسازات)
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امتیاااز بااا ضااریب  25درصاا از بیشااینة
«زماات شاروع دورة کارشناسای» و «یاک
سااال پااس از احااراز م فقی ات» ،بااهط ا ر
سالیانه کاه

مییاب و  25درص امتیاز،

به ط ر دائیی بالی میمان .

-

جدول شمارة  .2پشتیبانی از دانشجویان دورة کارشناسی
ردیف

عنوان اعتبار /تسهیالت

سقف اعتبار /تسهیالت

زمان مشمولیت

1

کیکهزینة ت اتمن ی آم زشی

 7,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

2

کیکهزینة ت اتمن ی کارآفرینی

 7,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

3

کیکهزینة ارتباطات و امکانات لمیی

 7,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

4

کیکهزینة اجرای پایاتنامه

 15,000,000ریال

از بیشینة زمات تص یب طرح پیشنهادی و اول
مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثیقة
5

نظاموظیفه (ویژة دانشن یات سالهای س م

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

-

و ههارم) مطابق بن  13مادة 3
6

7

کیکهزینة شرکت در روی اد رلابتی

بر اساس شی هنامة حیایت از روی ادهای

م ئمهمح ر

رلابتی م ئمهمح ر (طرح شهی بابایی)

کیکهزینة ه تة م ئمهمح ر پژوهشی/
فناورانه

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

ماهانه  18,000,000ریال برای دانشن یات
از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

منرد و
 24,000,000ریال برای دانشن یات متأه
ماهانه  15,000,000ریال برای دانشن یات

8

التبار هیکاری دانشن یی

9

بییة تکییمی درمات

10

ه یة ازدواج و ت ل فرزن

11

وام ودیعة اجارة م کن

12

برنامههای فرهن ی

منرد و  20,000,000ریال برای

از اول مهرماه  1400تا پایات خردادماه 1401

دانشن یات متأه
از بیشینة زمات درخ است و اول دیماه 1400

مطابق مقررات بنیاد

تا پایات آذرماه 1401

 100,000,000ریال
برای ازدواج برگزی ه یا به ازای ت ل هر

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

فرزن
 1,000 ,000,000ریال برای شهر تهرات و
 500,000,000ریال برای سایر شهرها

بهرهمن ی از اول مهرماه  1400تا پایات
شهری رماه  1401و بازپرداخت در زمات

مطابق ج ول شیارة 7
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دان آم خت ی

جدول شمارة  .3پشتیبانی از دانشجویان دورة کارشناسی ارشد
ردیف

عنوان اعتبار /تسهیالت

1

التبار دستیاری

2

کیکهزینة ت اتمن ی آم زشی

 8,000,000ریال

3

کیکهزینة ت اتمن یکارآفرینی

 8,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

4

کیکهزینة ارتباطات و امکانات لمیی

 8,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

5

کیکهزینة اجرای پایاتنامه

 25,000,000ریال

6
7
8
9
10

کیکهزینة شرکت در منامع لمیی
داخمی
من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثیقة
نظاموظیفه ،مطابق بن  13ماده 3
کیکهزینة استفاده از ت هیالت شبکة
آزمایش اهی

سقف اعتبار /تسهیالت

زمان مشمولیت

ماهانه بهازای شصت سالت فعالیت،

از اول مهرماه  1400تا پایات خردادماه ( 1401با

 20,000,000ریال برای دانشن یات منرد

شرایو تبصرة  3مادة  ،3تا پایات شهری رماه

و 24,000,000ریال برای دانشن یات متأه

)1401
از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

از بیشینة زمات تص یب طرح پیشنهادی و اول
مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

دو بار ،در منی ع  15,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

-

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

 20,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

کیکهزینة شرکت در روی اد رلابتی

بر اساس شی هنامة حیایت از روی ادهای

م ئمهمح ر

رلابتی م ئمهمح ر (طرح شهی بابایی)

کیکهزینة ه تة م ئمهمح ر پژوهشی/

ماهانه  24,000,000ریال برای دانشن یات منرد

فناورانه

و  30,000,000ریال برای دانشن یات متأه

11

التبار هیکاری دانشن یی

12

بییة تکییمی درمات

13

ه یة ازدواج و ت ل فرزن

14

ودیعة اجارة م کن

15

برنامههای فرهن ی

ماهانه  15,000,000ریال برای دانشن یات منرد
و 20,000,000ریال برای دانشن یات متأه

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401
از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401
از اول مهرماه  1400تا پایات خردادماه 1401
از بیشینة زمات درخ است و اول دیماه 1400

مطابق مقررات بنیاد

تا پایات آذرماه 1401

 100,000,000ریال
برای ازدواج برگزی ه یا به ازای ت ل هر

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

فرزن
 1,000,000,000ریال برای شهر تهرات و
 500,000,000ریال برای سایر شهرها

بهرهمن ی از اول مهرماه  1400تا پایات
شهری رماه  1401و بازپرداخت در زمات

مطابق ج ول شیارة 7

صفحه  12از 16

دان آم خت ی

جدول شمارة  .4پشتیبانی از دانشجویان دورة دکتری
زمان مشمولیت

ردیف

عنوان اعتبار /تسهیالت

1

التبار دستیاری

سقف اعتبار /تسهیالت
ماهانه بهازای شصت سالت فعالیت،
 25,000,000ریال برای دانشن یات منرد و
 32,000,000ریال برای دانشن یات متأه

2

کیکهزینة ت اتمن ی آم زشی

 9,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

3

کیکهزینة ت اتمن یکارآفرینی

 9,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

4

کیکهزینة ارتباطات و امکانات لمیی

 9,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

5

کیکهزینة اجرای رساله

 35,000,000ریال

6

کیکهزینة شرکت در منامع لمیی داخمی

دو بار ،در منی ع  15,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

7

کیکهزینة شرکت در منامع لمیی خارجی

یک بار 600 ،ی رو

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

8

کیکهزینة الزام به فرصت مطالعاتی داخمی

از اول مهرماه  1400تا پایات خردادماه ( 1401با
شرایو تبصرة  3مادة  ،3تا پایات شهری رماه )1401

از بیشینة زمات تص یب طرح پیشنهادی و اول
مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

ماهانه  25,000,000ریال برای دانشن یات منرد و
 32,000,000ریال برای دانشن یات متأه ،

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

ح اکثر به م ت  9ماه و تا پایات شهری رماه 1401

9

10

11
12
13

کیکهزینة الزام به فرصت مطالعاتی
خارجی

 2500ی رو به لالوة ششص میمی ت ریال برای دانشن یات
منرد و  3500ی رو به لالوة نهص میمی ت ریال برای
دانشن یات متأه با هیراهی هی ر
در ص رت هیراهی فرزن ات ،به ازای هر فرزن  500 ،ی رو
بهلالوة یکص و پنناه میمی ت ریال (لالوه بر مبالغ ف ق)

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثیقة

-

نظاموظیفه ،مطابق بن  13ماده 3
کیکهزینة استفاده از ت هیالت شبکة
آزمایش اهی

برای شرکت در منامع لمیی و تا پایات آذرماه
 1401برای شرکت در دورة فرصت مطالعاتی

 20,000,000ریال

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

کیکهزینة شرکت در روی اد رلابتی

بر اساس شی هنامة حیایت از روی ادهای رلابتی

م ئمهمح ر

م ئمهمح ر (طرح شهی بابایی)

کیکهزینة ه تة م ئمهمح ر پژوهشی/

ماهانه  30,000,000ریال برای دانشن یات منرد و

فناورانه

 40,000,000ریال برای دانشن یات متأه

14

التبار هیکاری دانشن یی

15

بییة تکییمی درمات

16

ه یة ازدواج و ت ل فرزن

17

ودیعة اجارة م کن

18

برنامههای فرهن ی

از اول مهرماه  1400تا پایات سفر ،در ص رتی
که پذیرش از مؤس ة مقص  ،تا پی از پایات
شهری رماه  1401دریافت ش ه و تاریخ الزام،
پی از پایات آذرماه  1401باش .

ماهانه  15,000,000ریال برای دانشن یات منرد و
 20,000,000ریال برای دانشن یات متأه

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401
از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401
از اول مهرماه  1400تا پایات خردادماه 1401
از بیشینة زمات درخ است و اول دیماه 1400

مطابق مقررات بنیاد

تا پایات آذرماه 1401

 100,000,000ریال
برای ازدواج برگزی ه یا به ازای ت ل هر فرزن

از اول مهرماه  1400تا پایات شهری رماه 1401

 1,000 ,000,000ریال برای شهر تهرات و
 500,000,000ریال برای سایر شهرها
مطابق ج ول شیارة 7
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بهرهمن ی از اول مهرماه  1400تا پایات
شهری رماه  1401و بازپرداخت در زمات
دان آم خت ی

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

تعداد برگزیدگان قابل حمایت

فعالیت دستیاری
آم زشیاری استاد راهبر (از لبی برگزاری کالسهای ح تیرین ،کیک در تصحیح

1

برگههای دانشن یات ،کیک در سازمان هی مطالب درسی استاد برای ارائه به ص رت

اااا

درسنامه ،هیراهی دانشن یات درس در بازدی های لمیی و م ارد مشابه)
فنیاری استاد راهبر (دستیاری فناوری برگزی ه در شرکت زایشی یکی از الضای
2

هیئتلمیی مؤس ه متب ع با فعالیتهایی از لبی کیک در ت لی دان

فنی ،کیک در

فعالیتهای ن آورانه ،کیک در فراین نییهصنعتیسازی محص رت و خ مات ،کیک در

اااا

تناریسازی محص رت و خ مات و سایر م ارد مشابه)
3
4
5
6

هیکاری با استاد راهبر در اجرای لراردادهای بین مؤس ه و نهادهای خارج از آت (صنعت،

تا  400,000,000ریال لرارداد ،یک نفر و بهازای هر
 400,000,000ریال بی

سازماتها و مراکز تحقیقاتی)
هیکاری با استاد راهبر در اجرای لراردادهای بین مؤس ه و صن وقهای حیایتی در لالب
طرحهای التبار پژوهشی (گرنتهای پژوهشی)
هیکاری در اجرای لراردادهای پژوهشی داخمی بین استاد راهبر و مؤس ه در لالب
طرحهای التبار پژوهشی (گرنتهای پژوهشی)
هیکاری با استاد راهبر در اننام فعالیتهای ترویج لمم ،الم از ترویج در سطح
دان آم زات و دانشن یات و ترویج در سطح لی م جامعه به زبات ساده

از آت ،یک نفر

تا  250,000,000ریال لرارداد ،یک نفر و بهازای هر
 250,000,000ریال بی

از آت ،یک نفر

تا  100,000,000ریال لرارداد ،یک نفر و بهازای هر
 100,000,000ریال بی

از آت ،یک نفر

برای هر فعالیت ،یک نفر

7

هیکاری با استاد راهبر در ت وین کتابهای لمیی و تخصصی

برای هر لن ات کتاب ،یک نفر

8

هیکاری با استاد راهبر در برگزاری کارگاههای آم زشی

برای هر کارگاه در هر نیمسال تحصیمی ،یک نفر

9

هیکاری با استاد راهبر در تأسیس /راهان ازی /ارتقا و ن ه اری آزمایش اههای آم زشی/
پژوهشی /محاسباتی

برای هر آزمایش اه ،یک نفر

هیکاری با استاد راهبر در برگزاری کالسهای آم زش ضین خ مت دبیرات
10

م ارس/آم زشهای م اوم پزشکات (با تأیی مرکز ذیربو در وزارت آم زش و

برای هر فعالیت ،یک نفر

پرورش/وزارت به اشت ،درمات و آم زش پزشکی و معاونت آین هسازات)
11

سایر م ارد مشابه (به غیر از ام ر مرب ط به اننام رساله /پایاتنامه) ،به پیشنهاد مؤس ة مح تحصی و تأیی معاونت آین هسازات

صفحه  14از 16

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

1

فعالیت همکاری دانشجویی

هیکاری در اننام ام ر اجرایی معاونت آم زشی /پژوهشی /دانشن یی و فرهن ی/
اداری و مالی مؤس ه

2

هیکاری در اننام ام ر اجرایی انتشارات مؤس ه

3

هیکاری در اننام ام ر اجرایی مرکز فناوری اطاللات و ارتباطات مؤس ه

4

هیکاری در اننام ام ر اجرایی نهاد نیاین گی مقام معظم رهبری در مؤس ه

5

هیکاری در اننام ام ر اجرایی دفتر روابو بینالیم مؤس ه

6

هیکاری در اننام ام ر اجرایی مرکز اطالعرسانی و روابو لی می مؤس ه

7
8
9

توضیحات

هیکاری در اننام ام ر اجرایی آزمایش اههای آم زشی /پژوهشی /محاسباتی مؤس ه
(ویژه دانشن یات دورة کارشناسی)
هیکاری در اننام ام ر اجرایی برگزاری هیای ها و کارگاههای آم زشی مؤس ه

فعالیتهایی نظیر هیکاری در کتابخانه،
سایتهای کامپی تر مؤس ه ،ام ر اجرایی
برگزاری هیای ها و کارگاههای لمیی زیر
نظر استاد راهبر و ....

هیکاری در اننام ام ر اجرایی شرکتهای م تقر در مرکز رش واح های فناوری یا
پارک لمم و فناوری مؤس ه /پروژههای ارتباط مؤس ه با صنعت و جامعه
هیکاری در اننام ام ر اجرایی فعالیتهای آم زش و ترویج لمم ،الم از ترویج در

10

سطح دان آم زات و دانشن یات و ترویج در سطح لی م جامعه به زبات ساده (ویژة
دانشن یات دورة کارشناسی)
فعالیتهایی نظیر ت لی محت ای آم زشی
دروس دورة مت سطه ،مباحث پیشرفتة لم م

11

هیکاری در ت لی محت ای آم زشی برای دان آم زات
(ویژة دانشن یات دورة کارشناسی) با تأیی معاونت آین هسازات

پایه ،نرمافزارهای کاربردی ،مهارتهای
فردی ،ت لی وی ی ی بازدی منازی،
هیکاری با کان تهای محمی شناسایی و
پرورش م تع ات و پشتیبانی تحصیمی
دان آم زات م تع مناطق محروم.

12
13
14

ه ایت و راهبری (منت رینگ) دانشن یات پزشکی
هیکاری در اننام ام ر اجرایی بنیادهای نخب ات استانی
(به پیشنهاد بنیاد نخب ات استات و تأیی معاونت آین هسازات)

در هر نیمسال تحصیمی ،در استات تهرات
ح اکثر  20نفر و در سایر استاتها در هر
استات ح اکثر  5نفر حیایت میش د.

سایر م ارد مشابه به پیشنهاد مؤس ة مح تحصی و تأیی معاونت آین هسازات
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جدول شمارة  .7برنامههای فرهنگی
ردیف

1

عنوان

برنامههای معرفتی ا ه یتی
(کارگاههای مبانی ان یشه اسالمی ،اخالق نخب ی ،فم فة زن گی ،فم فه و تاریخ لمم ،تاریخ تی ت ایرات و اسالم و)...
برنامههای تربیتی ا آم زشی و لمیی ا تروینی

2
3
4
5
6
7

(برنامههای کتابخ انی ،هنری و ورزشی ،سبک زن گی ،کار گروهی و)...
برنامههای دان افزایی و مهارتآم زی
(کارگاههای اخالق پژوه

و روش تحقیق ،آشنایی با سیاستها و مقررات بنیاد ممی ،معرفی رشتهها و گرای های لمیی ،کارآفرینی و )...
برنامههای مشاورهای
(مشاورههای روانشناسی ،حق لی ،خان اده و)...
نش تهای اجتیاع نخب انی

(نش تهای آین هسازات با یک ی ر ،نش تهای آین هسازات با نخب ات و سرآم ات ،نش تهای آین هسازات با نهادهای دولتی و غیردولتی)
اردوهای جهادی
اردوهای زیارتی ا سیاحتی و شرکت در نیایش اهها و جشن ارهها
(بازدی از مراکز صنعتی و ت لی ی ،مراکز تحقیقاتی ،اماکن فرهن ی و مذهبی ،شرکت در اردوی راهیات ن ر ،جشن ارههای فناوری و ن آوری و)...

8

دی ار با خان ادههای شه ا و ایثارگرات و مراکز ت انبخشی و بهزی تی

9

سایر برنامههای فرهن ی م رد تأیی بنیاد ممی

صفحه  16از 16

