باسمه تعالی
موارد زیر در شیوه نامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی سال
تحصیلی  ،1399-1400اصالح شدهاست
 .1بند 15-3از ماده  3به شرح زیر اصالح شدهاست:
راتبة دانشججيي » ،شججل كمكهز نة عيشجج
دانشيي
ا لن

در ؤ سة بيع بل تأ يد علون
ي تيلي  /کين

ا جج كه در هر نيم ججلت تيلججيد  ،در بلت لهلنه  40ججل
ذيربط ل ل ر ي سلت يرد تل يد علون

دانشيي ،به برگز دگلن پرداخ

كلر

آ نده لزان بل تل يد بنيلد

شيد.

 .2جدول ذ یل ،جایگزین جدول شمم مار  5شممیوه نا مه (ف عال یت های قا بل قبول برای
همكاریهای علمی-اجرایی و تعداد برگزیدگان قابل حمایت در هر یك از آنها) شود.
شل لن ذكر ا

فعللي هلي ذكير در جدوت ،فعللي هل

دهند و دانشيي لن (به نيان د يلر) بل آنلن همکلري

كه ا ضلي هيئ

ا

دم دانشگلههل انيلم

كنند.

جدول شمار  .5فعالیتهای قابل قبول برای همكاریهای علمی -اجرایی و تعداد برگزیدگان قابل حمایت در هر یك از آنها
ردیف

1

2

فعالیت علمی  -اجرایی

اجراي راردادهلي بين دانشگله و نهلدهلي خلرج از آن
(صنع  ،لز لنهل و راكز تيقيقلت )
اجراي راردادهلي بين دانشگله و صندوقهلي حمل
در للب طرحهلي ا بلر پژوهش (گرن هلي پژوهش )
اجراي راردادهلي پژوهش داخد بين ا ضلي هيئ

3

دم

ؤ سة بيع و ؤ سه در للب طرحهلي ا بلر
پژوهش (گرن هلي پژوهش )

تعداد برگزیدگان قابل حمایت

تل  400,000,000ر لت رارداد ،ك نفر و بهازاي هر
 400,000,000ر لت بيش از آن ،ك نفر
تل  250,000,000ر لت رارداد ،ك نفر و بهازاي هر
 250,000,000ر لت بيش از آن ،ك نفر
تل  100,000,000ر لت رارداد ،ك نفر و بهازاي هر
 100,000,000ر لت بيش از آن ،ك نفر

انيلم فعللي هلي ترو ج دم ،ا م از ترو ج در طح
دانشآ يزان و دانشيي لن و ترو ج در طح ميم
4

جل عه به زبلن لده (بل تأ يد رئيس نهلد ربيط لنند
انيمنهلي دم  ،پژوهش راهل ،منهلي ترو ج دم
و علون آ نده لزان)

براي هر فعللي  ،ك نفر

ردیف

5
6
7

فعالیت علمی  -اجرایی

تدو ن ك لبهلي دم  ،تخلل (بل تأ يد علون

براي هر نيان ك لب ،ك نفر

برگزاري كلرگلههلي آ يزش

براي هر كلرگله در هر نيم لت تيليد  ،ك نفر

آ نده لزان)

تأ يس /راهاندازي /ارتقل و نگهداري آز ل شگلههلي
آ يزش  /پژوهش  /يل بلت
برگزاري كالسهلي آ يزش ضمن خد

8

تعداد برگزیدگان قابل حمایت

براي هر آز ل شگله ،ك نفر

دبيران

دارس (بل تأ يد ركز ذ ربط در وزارت آ يزش و

براي هر فعللي  ،ك نفر

پرورش و علون آ نده لزان)
همکلري بل بنيلدهلي نخبگلن ا لن در اجراي برنل ههلي
9

تيانمند لزي /شلرك در كلرگروههلي تخلل

در هر نيم لت تيليد  ،ه نفر در هر ا لن

بنيلدهلي ا لن (به پيشنهلد بنيلد نخبگلن ا لن و تأ يد
علون آ نده لزان)
ل ر يارد شلبه (به غير از ا ير ربيط به انيلم ر لله /پل لننل ه) ،به پيشنهلد دانشگله و تأ يد علون

10

آ نده لزان

معاونت آیندهسازان

