باسمه تعالی
شيوهنامةپشتيبانیازفعاليتهایعلمیوفرهنگیدانشجويانمستعدتحصيلیکشور

درسالتحصيلی0311-0011
مقدمه

به استناد تبصرههای  1و  2مادة  4و تبصرة  1مادة  5آييننامة پشتيبانی از فعاليت هتای لمیتی و فرهن تی دانشتن يات م تتع
تحصيمی کش ر (م ض ع مص بة هيئ

امنای بنياد ممی نخب ات در تاريخ  ،)1931/5/11شتي هنامتة اررايتی آيتيننامتة متوک ر در

سال تحصيمی  ،1933-1411مطابق م اد ذيل ت وين ش ه اس .
ريفها
مادة.0تع 

در اين شي هنامه ،لن اتهای اختصاری زير ،راي زين لبارتهای کامل آتها میش د:
الف« .بنياد ممی» به رای «بنياد ممی نخب ات»؛
ب« .آييننامه» به رای «آييننامة پشتيبانی از فعالي های لمیی و فرهن ی دانشن يات م تع تحصيمی کشت ر ،مصت ب هيئت
امنای بنياد ممی در تاريخ »1931/5/11؛
ج« .وزارت لم م» به رای «وزارت لم م  ،تحقيقات و فناوری»؛
د« .وزارت به اش » به رای «وزارت به اش

 ،درمات و آم زش پزشكی»؛

ه« .مؤس ه» به رای «هر يك از مراکز آم زش لالی  ،پژوهشی و فناوری کش ر که مطابق ضت اب وزارت لمت م  ،وزارت
به اش
و« .معاون

يا ش رای لالی انقالب فرهن ی ،مشغ ل فعالي
آين هسازات» به رای «معاون

ه تن »؛

آين هسازات بنياد ممی»؛

ز« .بنياد استانی» به رای «هر يك از بنيادهای نخب ات استاتهایکش ر»؛
ح« .دورة کارشناسی» به رای «سالهای اول تا چهارم تحصيل در دورههتای کارشناستی پي ستته  ،کارشناستی ارشت پي ستته ،
دکتری حرفهای و دکتری تخصصی پي سته»؛
ط« .دورة کارشناسی ارش » به رای «سالهای اول و دوم تحصيل در دورة کارشناسی ارش ناپي ستته  ،ستالهتای پتننت تتا
هفتت تحصيل در دورة دکتری حرفهای  ،ستالهتای پتننت و ششتت تحصتيل در دورههتای کارشناستی ارشت پي ستته و
دکتری تخصصتی پي ستته و ستالهتای اول و دوم تحصتيل در دورة دکتتری م تتقيت (ادامتة تحصتيل در دورة دکتتری
تخصصی م تقيیاً پس از اتیام دورة تحصيمی کارشناسی)»؛
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ی« .دورة دکتری» به رای «سالهای اول تا چهارم تحصيل در دورههای تخصص (رشتتههتای پزشتكی) و دکتتری تخصصتی
ناپي سته  ،سالهای هفتت تا دهت تحصيل در دورة دکتری تخصصتی پي ستته  ،ستالهتای ست م تتا ششتت تحصتيل در دورة
دکتری م تقيت و سالهای اول تا س م تحصيل در دورة ف ق تخصص (رشتههای پزشكی)»؛
ك« .برگزي ه» به رای «هر يك از دانشن يات م تع تحصيمی که بر اساس اين شي هنامه برگزي ه میش ن ».
مادة.2نحوةانتخاببرگزيدگان

 .1-2دانشن يات برای بهرهمن ی از پشتيبانیهای اين شي هنامه باي مشغ ل به تحصيل در سالهتای متوک ر در بنت های «ح»
تا «ی» مادة  1باشن .
 .2-2در سال اول دورة کارشناسی ،صرفاً افراد زير برگزي ه میش ن :
الف .دارن گات م ال طال يا نقرة کش ری در الیپيادهای ممی دانشآم زی ،با معرفی وزارت آم زش و پرورش؛
ب .دارن گات رتبة  1تا  111کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اهها در گروه لم م رياضی و فنی؛
ج .دارن گات رتبة  1تا  111کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اهها در گروه لم م تنربی؛
د .دارن گات رتبة  1تا  01کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اهها در گروه لم م ان انی؛
ه.دارن گات رتبة  1تا  41کش ری در آزم ت سراسری ورود به دانش اهها در گروه هنر.
 .9-2انتخاب برگزي گات در دورههای کارشناسی ارش و دکتری و سالهای دوم تتا چهتارم دورة کارشناستی ،بتر استاس
امتياز ک بش ه از ر ول شیارة  1پي س

ص رت میگيرد.

تبصره .دانشن يات مشی ل اين بن  ،برای بهرهمن ی از پشتيبانیها ،باي ح اقل  111امتياز از ر ول شیارة  1پي س ک ب نیاين .
 .4-2امتياز حاصل از ميان ين کل حين تحصيل يا دانشآم خت ی هر يك از دورههای تحصتيمی ،پتس از الیتال ضترايب
هی اتسازی رشته-مؤس ههای کش ر که از س ی معاون آين هسازات تعيين میش د ،محاسبه میگردد.
 .5-2ضريب مرب ط به تع اد و ترتيب ن ي ن گات در محاسبة امتياز هر مقاله و کتاب ،بر اساس آييننامتة ارتقتای مرتبتة لمیتی
الضای هيئ لمیی (مص ب وزارت لم م  ،تحقيقات و فناوری) محاسبه میش د .هیچنين در محاسبة امتيتاز طترحهتای
پژوهشی ،لالوه بر لحاظ ضريب مرب ط به تع اد و ترتيب هیكارات ،م ت زمتات ارترای طترح و مبمتح طترح نيتز در نظتر
گرفته میش د.
 .6-2در هر هیايش ،ح اکثر به دو مقاله امتياز داده میش د.
 .1-2در محاسبة منی ع امتياز مقاالت دانشن يات دورههای کارشناسی و کارشناسی ارش  ،امتيتاز حت اکثر پتنق مقالته و دانشتن يات
دورة دکتری ،ح اکثر ده مقاله که بيشترين امتيازات را برای متقاضی دارن  ،در نظر گرفته میش د.
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 .0-2صرفاً برای طرحهای پژوهشی که بهط ر کامل يا مرحمهای از آت ،خاتیهيافته باش  ،امتياز در نظر گرفتته متیشت د؛ ضتیناً
امتياز طرحهايی که در دورات دانشن يی اررا ش هان  ،در ص رت م افق يا رضاي استاد راهنیتای متقاضتی در زمتات
اررای طرح ،لحاظ میش د.
 .3-2امتياز کتابها برای کتابهای لمیی مترتب بتا تخصتص متقاضتی لحتاظ متیشت د و بترای کتتابهتايی بتا م ضت لات
منی لة پرسشها و آزم تها  ،حلالی ائل و نظاير آتها ،امتيازی در نظر گرفته نییش د.
 .11-2تعيين فهرس انتشارات م رد تأيي بنياد با معاون آين هسازات اس .
 .11-2سقف امتياز دريافتی از روي ادهای نخب انی م رد تأيي بنياد ممی که لن ات آتها در ر ول شتیارة  1پي ست

ذکتر

نش ه اس  ،بر اساس مقررات مص ب بنياد ممی ،تعيين و در امتيازهای متقاضيات لحاظ میش د.
برای «ساير فعالي هتای آم زشتی  ،پژوهشتی  ،فناورانته و فرهن تی»،

 .12-2رديف منظ رش ه در ر ول شیارة  1پي س

برای م اردی هیچ ت ک ب ر ايز معتبر بينالیممی  ،هیكاری با نهادهای ممی و استانی در راستای رشت و پيشترف
کش ر و م ارد نظير آتها ،در نظرگرفته ش ه که به دليل لی مي
رديف برای متقاضی ،با تشخيص معاون

ن اشتن ،در ر ول لحاظ نشت ه است  .امتيتاز ايتن

آين هسازات تعيين میش د.

 .19-2بنياد ممی میت ان برای ت قيق امتيازهای هر يك از متقاضيات بر اساس رت ول شتیارة  1پي ست  ،از کتارگروههتای
تخصصی متشكل از صاحبنظرات دانش اهی استفاده کن .
مادة.3اعتبارهاوتسهيالت

 .-1 9پشتيبانی از برگزي گات در دورة کارشناسی بر استاس رت ول شتیارة  ، 2در دورة کارشناستی ارشت بتر استاس رت ول
شیارة  9و در دورة دکتری بر اساس ر ول شیارة  4پي س
 .-2 9کیكهزينة «ت اتمن ی آم زشی» ،برای شرک

اننام میش د.

برگزيت ه در دورههتا وکارگتاههتای آم زشتی و بتا هت ت ارتقتای

ت انايیهای وی در م ض عهای تخصصی مرتب با تحصيل الطا میش د .الطای ايتن کیتكهزينته ،منت ط بته ارائتة
گ اهی شرک
مالی پرداخ

درکارگاهها و دورههای آم زشی مرب ط اس

و بر اساس ميزات هزينهکترد مبتنتی بتر مت ارك مثبتتة

میش د.

 .-9 9کیتتكهزينتتة «تت اتمنت یکتتارآفرينی» ،بتترای شتترک
تناریسازی  ،حق ق مالكي

برگزيت ه در دورههتتای آم زشتتی راهانت ازیک تتبوکتتار ،

فكری و مشابه آت و با ه ت ارتقای ت انايیهای وی در زمينتة نت آوری وکتارآفرينی

الطا میش د .الطای اين کیكهزينه ،من ط به ارائة گ اهی شرک
و بر اساس ميزات هزينهکرد مبتنی بر م ارك مثبتة مالی پرداخ
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درکارگاهها يا دورههای آم زشی مربت ط است

میش د.

 .-4 9کیكهزينة «ارتباطات لمیتی» ،شتامل کیتكهزينتة «اشتتراك نشتريات لمیتی داخمتی و ختارری» « ،لضت ي
اننیتتنهتتای لمیتتی داخمتتی و ختتارری» « ،لض ت ي

در پاي تتاههتتای اطاللتتاتی تخصصتتی و دسترستتی بتته آتهتتا» و

«خري کتابهای لمیی در م ض عهای تخصصی مرتب با رشتة تحصيمی» اس
م ارك مثبتة مالی پرداخ

در

و بر اساس ميزات هزينهکرد مبتنی بتر

میش د.

تبصرة.0برگزي گات دورة کارشناسی میت انن از کیتكهزينتة ارتباطتات لمیتی ،بترای حضت ر در منتام (هیتايشهتا و
کارگاههای) لمیی نيز استفاده نیاين .
 .-5 9الطای کیكهزينة «اررای پاياتنامه /رساله» ،من ط به تص يب طرح پيشنهادة پاياتنامته /رستالة دانشتن در مؤس تة
متب ع تا پيش از پايات شهري ر ماه  1411اس

و بر اساس فهرس

هزينههای (غيرپرسنمی) تأيي شت ه از ست ی استتاد

راهنیا ،در ط ل سال تحصيمی (تا پايات شهري ر ماه  ،)1411به دانشن پرداخ

میش د.

 .-6 9التبار «دستياری» ،در قبال هیكاری در قالب فعالي های «آم زشياری» « ،هیكاریهای لمیی-اررايی» و «فتنيتاری»،
بر اساس ميزات هیكاری تأيي ش ه در گ اهی لیمكرد صادرشت ه از ست ی الضتای هيئت لمیتی مؤس تة متبت ع کته
دانشن دستياری آنات را بر له ه داشته اس  ،تا سقف تعيينشت ه در رت ولهتای شتیارة  9و  4پي ست  ،بته برگزيت ه
پرداخ میش د.
« .-1 -6 9آمت زشيتتاری» ،دستتتياری آم زشتتی برگزيت ه زيتتر نظتتر يكتتی از الضتتای هيئ ت لمیتتی مؤس تتة متبت ع ،بتتا
فعالي هايی از قبيل برگزاری کالسهای حل تیرين  ،کیك در تصحيح برگههای دانشن يات  ،کیك در
سازماتدهی مطالب درسی استاد برای ارائته بته صت رت درسنامته  ،هیراهتی دانشتن يات درس در بازديت های
لمیی  ،فعالي های مي انی  ،ام ر کارگاهی و م ارد مشابه اس .
« .-2 -6 9هیكاریهای لمیی-اررايی» ،هیكاری برگزي ه با الضای هيئ لمیی مؤس ة متب ع ،در قالتب فعاليت هتای
موک ر در ر ول شیارة  5پي س (با ت ره به تع اد برگزي گات قابل حیاي در چتارچ ب هتر يتك از آتهتا)
اس .
« .-9 -6 9فنياری» ،دستياری فناوری برگزي ه در شترک

زايشتی يكتی از الضتای هيئت لمیتی مؤس ته متبت ع بتا

فعالي ت هتتايی از قبيتتل کیتتك در ت لي ت دانتتش فنتتی  ،کیتتك در فعالي ت هتتای ن آورانتته  ،کیتتك در فراين ت
نيیهصنعتیسازی محص الت و خ مات  ،کیتك در تنتاریستازی محصت الت و خت مات و ستاير مت ارد
مشابه اس .
تبصرة .2فعالي های مرب ط به اننام پاياتنامه /رساله ،رزء هیكاریهای لمیی-اررايی مح ب نییش د.
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تبصرة.3در ص رت ادامة فعالي های برگزي ه در قالب هیكتاریهتای لمیتی-اررايتی و فتنيتاری در فصتل تاب تتات (مترتب بتا
فعالي های اننامش ه در نيتسال دوم) و تأيي معاون
پرداخ

آين هسازات ،التبار دستياری برای سهماهة تاب تات نيز قابتل

اس .

تبصرة .0هیة فعالي های دستياری برگزي ه باي با تأيي استاد راهنیای وی باش .
« .-1 9کیكهزينة شرک در روي ادهای رقابتی» ،به منظ ر حیاي از تيتهای شترک کننت ه در رويت ادهای رقتابتی مت رد
تأيي بنياد بر اساس شي هنامة حیاي

از روي ادهای رقابتی م ئمهمح ر (طترح شتهي بابتايی) ،مصت ب رئتيس بنيتاد در

تاريخ  ،1933/2/22به تيت شامل برگزي ه الطا میش د.
« .-0 9کیكهزينة ه تة م ئمهمح ر پژوهشی /فناورانه» ،به منظ ر تشكيل ه تة پژوهشی /فناورانه بر اساس «شي هنامة حیايت
از ه تههای دانشتن يی م تئمهمحت ر (طترح شتهي احیت ی روشتن)» ،مصت ب رئتيس بنيتاد (م ضت ع ابالغيتة شتیارة
/5/55211د م رخ  ،)1930/11/23به برگزي گات الطا میش د.
 .-3 9کیكهزينة «شرک

در منام لمیی داخمی» ،به منظ ر شرک

برگزي گات دورههای کارشناسی ارشت و دکتتری

در هیايشهای لمیی داخل کش ر (هیراه با ارائة مقاله بهص رت سخنرانی يا پ ستر) و بتا هت ت ت تهيل ارتباطتات
پژوهشی آنات ،با تأيي استاد راهنیا و بر اساس ميزات هزينهکرد مبتنی بر م ارك مثبتة مالی مبنی بر نامن ي ی و حضت ر
در منی  ،پرداخ میش د.
 .11- 9کیكهزينة «شرک

برگزيت گات دورههتای کارشناستی ارشت و

در منام لمیتی ختارری» ،بته منظت ر شترک

دکتری در هیايشهای لمیی خارج ازکش ر (هیراه با ارائة مقاله به ص رت سخنرانی يا پ ستر) و بتا هت ت ت تهيل
ارتباطات پژوهشی آنات ،با تأيي استاد راهنیا و بر اساس ميتزات هزينتهکترد مبتنتی بتر مت ارك مثبتتة متالی مبنتی بتر
نامن ي ی و حض ر در منی  ،پرداخ
 .11- 9کیكهزينة «الزام به فرص

میش د.

مطالعاتی داخمی» ،با ه ت اينتاد ارتبتاط برگزيت گات بتا نهادهتای لمیتی و فناورانتة

کش ر الطا میش د که پس از تص يب استفاده از فرصت

مطالعتاتی در مؤس تة متبت ع  ،پتويرش از نهتاد مقصت و

تأيي بنياد استانی محل تحصيل ،به برگزي گات دورة دکتری پرداخ
 .12- 9کیكهزينة «الزام به فرص

میش د.

مطالعاتی خارری» ،با ه ت ايناد ارتباط برگزيت گات بتا نهادهتای لمیتی و فناورانتة

خارج از کش ر در قالب دورة فرص

مطالعاتی ،پس از تص يب فرصت

نهاد مقص و تأيي بنياد ممی ،بر اساس ظرفيت

مطالعتاتی در مؤس تة متبت ع  ،پتويرش از

تعيتينشت ه از ست ی رئتيس بنيتاد ،بته تعت ادی از برگزيت گات دورة

دکتری الطا میش د.
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تبصرة.5انتخاب مشی الت کیكهزينة التزام بته فرصت مطالعتاتی ختارری و تعيتين ميتزات حیايت از آنتات ،بتا ت رته بته
اول ي های لمت و فناوری کشت ر  ،امكانتات و تنهيتزات داختل و ختارج از کشت ر  ،طت ل مت ت ستفر و ميتزات
بهرهمن یهای قبمی برگزي ه در سال تحصيمی  1933-1411از پشتيبانیهای بنياد ممی ،با معاون آين هسازات اس .
تبصرة .6برای بهرهمن ی برگزي ه از کیكهزينة الزام به فرص مطالعاتی خارری ،نهاد مقص وی باي يكی از دانشت اههتا
با رتبة کتتر از  211در رتبهبن یهای رهانی يا مراکز پژوهشی معتبر (با تأيي معاون

آين هسازات) باش .

تبصرة .7هر برگزي ه ،در ط ل دورة دکتری ،صرفاً يك بار میت ان از کیكهزينة الزام بته فرصت

مطالعتاتی ختارری

بهرهمن ش د.
 .19- 9برگزي ه ،برای خروج از کش ر به منظ ر شرک

در منام لمیی ،بهرهمن ی از فرص

مطالعتاتی و يتا شترک

در

کارگاهها و دورههای لمیی ،در ص رت تأيي بنياد ممی ،میت ان از ت هيالت نظتام وظيفته بترای ختروج از کشت ر
ب وت سپردت وثيقه استفاده کن .
« .14- 9التبار استفاده از ت هيالت شبكة آزمايش اهی» ،به منظ ر بهرهمن ی برگزي گات از امكانتات «شتبكة آزمايشت اهی
فناوریهای راهبردی» الطا میش د که  61درص از هزينة هر بار بهرهمن ی برگزي ه از امكانتات شتبكه ،تتا ستقف
مبمح موک ر در ر ولهای شیارة  9و  4پي س  ،بر له ة بنياد ممی اس .
« .15- 9راتبة دانشن يی» ،شاملکیكهزينة معيشتی اس کته در هتر نتيتستال تحصتيمی ،در قبتال ماهانته  41ستال کتار
دانشن يی در مؤس ة متب ع ،با تأيي معاون

ذیرب در مؤس ه ،به برگزي گات پرداخ

میش د.

« .16- 9بيیة تكیيمی درمات» ،شامل بيیهای اس که برای ربرات بخشی از هزينههای درمانی برگزي ه و هی تر و فرزنت ات وی
که در تعه بيیهگر پايه ني

 ،م رد استفاده قرار میگيرد 11 .درص مبمح حق بيیه را بنيتاد ممتی تقبتل متیکنت و 91

درص باقیمان ه ،از مبالح الطايی به برگزي ه ک ر میش د .شراي و مبمح حتق بيیته ،بتر استاس قترارداد بنيتاد ممتی بتا
شرک بيیة طرت قرارداد تعيين میش د.
تبصرة.8برگزي گات ،برای استفاده از بيیة تكیيمی درمات  ،باي دارای يكی از ان اع بيیههای پاية درمات (از قبيل تأمين
ارتیالی  ،خ مات درمانی  ،نيروهای م مح  ،سالم
« .11- 9ه ية ازدواج» ،با ه ت ترغيب سن

و  )...باشن .

ح نة تشكيل خان اده و در ص رت ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج برگزيت ه

در بازة زمانی موک ر در ر ولهای شیارة  2تا  4پي س  ،به وی الطا میش د.
 .10- 9ت هيالت «وديعة ارارة م كن» ،به ص رت وام قرضالح نه از طريق صن وقهای رفتاه دانشتن يی وزارت لمت م ،
وزارت به اش

و يا ساير نهادهای م رد تأيي بنياد ممی و صرفاً به برگزي گات متأهل ،بتر استاس مقتررات صتن وق

وامدهن ه و با ارائه م ارك مؤي ارارة م كن ،الطا میش د .بازپرداخ

ايتن ت تهيالت ،در يتك مرحمته ،پتس از

دانشآم خت ی برگزي ه و بر اساس مقررات صن وق وامدهن ه اننام میش د.
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تبصرة.1برگزي ه نییت ان در هر نيتسال تحصيمی ،از بيش از يكی از التبارهتای «دستتياری» « ،ه تتة م تئمهمحت ر پژوهشتی/
فناورانه» « ،الزام به فرص مطالعاتی داخمی» « ،الزام به فرص مطالعاتی خارری» و «راتبة دانشن يی» بهرهمن ش د.
مادة.0فراينداجرا


برای اررای اين شي هنامه،گامهای ذيل طی میش د:
 .1-4رئيس بنياد ،ظرفي
 .2-4معاون

پشتيبانی از دانشن يات در سال تحصيمی  1933-1411را تعيين میکن .

آين هسازات ،زماتبن ی فراخ ات  ،ثب نام  ،بررسی و الالم نتايق را الالم میکن .

 .9-4هر يك از بنيادهای استانی ،م ارد الزم از قبيل زماتبن ی ثب نام و مقتررات را بته مؤس تههتای استتات متبت ع التالم و
درخ اس میکنن م ارد موک ر ،با روشهای مقتضی ،به دانشن يات اطالعرسانی ش د.
 .4-4هر يك از متقاضيات ،پرون ة خ د را در سامانة اطاللاتی بنياد ممتی تكیيتل و درخ است
پشتيبانیهای سال تحصيمی  ،1933-1411در سامانه ثب

خت د را بترای بهترهمنت ی از

مینیاي .

تبصرة .0چنانچه در هر مرحمه از بررسیها مشخص ش د متقاضی اطاللاتی خالت واق را به بنياد ارائه کرده است  ،لتالوه
از پشتيبانیهای اين شي هنامه ،از ساير ت هيالت و حیاي های بنياد ،محروم و لت م صت اق

بر محرومي

وی بته

مرار ذیرب  ،الالم میش د و حق پیگيری م ض ع بهص رت حق قی نيز برای بنياد ممی محف ظ خ اهت بت د.
آين هسازات اس .

تشخيص مصاديق مرب ط به اين بن  ،بر له ة معاون

 .5-4بنيادهای استانی ،با هیكاری مؤس ههای هر استات ،پرون ههای متقاضيات را بررسی میکنن .
 .6-4معاون

آين هسازات ،با بررسی فراين ارراش ه ،فهرس

تبصرة .2هرگ نه تغيير در فهرس

نهايی برگزي گات را تعيين میکن .

نهايی برگزي گات ،صرفاً با تأيي ش رای معاونات بنياد ممی امكاتپوير اس .

 .1-4بنيادهای استانی ،به ط ر م تقيت يا از طريق مؤس ههای متب عِ برگزي گات و بر اساس مفاد اين شي هنامه ،از برگزي گات
پشتيبانی میکنن .
مادة.5تفسيرمفاد،مواردخاصونظارت

 .1-5شرح م ارد م ك ت و تف ير مفاد اين شي هنامه ،بر له ة معاون
به تشخيص معاون

آين هسازات و تشخيص و تصیيتگيتری در مت اردی کته

آين هسازات ،م ارد خاص شناخته میش ن  ،بر له ة ش رای معاونات بنياد ممی اس .

 .2-5بنيادهای استانی ،وظيفة نظارت بر حُ ن اررای آييننامه و اين شي هنامه در مؤس ههای استات متب ع و ارزيتابی نتتايق آت را
بر له ه دارن و الزم اس
را به معاون

پس از پايات سال تحصيمی ،گزارشی از اررای آييننامه و شي هنامه در مؤس ههای استتات خت د

آين هسازات ارسال کنن .
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 .9-5معاون

آين هسازات ،وظيفة نظارت بر حُ ن اررای آييننامه و اين شي هنامه در بنيادهای استانی و ریت بنت ی نتتايق آت در

سطح کش ر را بر له ه دارد و الزم اس

پس از درياف

گزارشهای بنيادهتای استتانی ،گزارشتی از ارترای آيتيننامته و

شي هنامه ،به رئيس بنياد ارائه کن .
مادة.6تصويبواجرا

اين شي هنامه ،مشتیل بر يك مق مه  ،شش ماده  ،دوازده تبصره و شش ر ول پي س  ،در تاريخ  1933/9/9به تصت يب رئتيس
بنياد ممی نخب ات رسي و برای سال تحصيمی  1933-1411اررا میش د.

سورناستاری
معاونعلمیوفناوریرئيسجمهوری
ورئيسبنيادملینخبگان
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جدول شمارة  .1امتياز حاصل از فعاليتهاي آموزشی  ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی
حداكثر امتياز
عنوان فعاليت

دانشآموزي

جهاني

(صرفاً يك المپياد كه
بيشترين امتياز را براي فرد

ملي

دارد ،در نظر گرفته ميشود).

المپيادهاي

با معرفي وزارت علوم

علمي

دورۀ كارشناسي

كارشناسي ارشد

طال

0111

011

011

نقره

011

021

01

برنز

011

001

01

طال

011

011

21

نقره

211

01

01

برنز

011

01

01

اول

011

011

011

دوم

011

021

02

سوم

011

02

21

طال

011

011

011

نقره

011

021

02

برنز

011

02

21

طال

011

021

02

گروهي

نقره

021

011

21

(هر نفر)

برنز

02

21

02

آزمون سراسري ورود به دانشگاه از دورۀ تحصيلي متوسطه

( × 1/0رتبه – )0110

( / 01رتبه – )0110

( صرفاً يك آزمون كه بيشترين امتياز را براي فرد دارد ،در نظر گرفته ميشود).

(تا صفر)

(تا صفر)

رتبههاي

دانشجويي

انفرادي

با معرفي
وزارت

رتبههاي

بهداشت

فعاليتهاي آموزشي

دانشجويان

دانشجويان دورۀ

دانشجويان
دورۀ دكتري

ضريب اعتبار زماني

در دورۀ كارشناسي ،امتياز با ضريب  02درصد
در سال ،از زمان شروع دوره ،بهطور ساليانه
كاهش مييابد.
(در دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري،
ضريب اعتبار زماني لحاظ نميشود).

-

در دورۀ كارشناسي ،امتياز با ضريب  02درصد
( / 01رتبه – )0110
(تا صفر)

در سال ،از زمان شروع دوره ،بهطور ساليانه
كاهش مييابد.
(در دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري،
ضريب اعتبار زماني لحاظ نميشود).

رتبه × ( 001 – 01تا صفر)

آزمونهاي جامع علوم پاية پزشكي  ،دندانپزشكي و داروسازي و آزمون پيشكارورزي پزشكي
ميانگين كل دانشآموختگي دورۀ كارشناسي

-

ميانگين كل دانشآموختگي دورۀ كارشناسي ارشد

-

-

( - 00ميانگين كل) ×

( -00/2ميانگين

( - 00ميانگين كل) ×

021

كل) × 011

01

ميانگين كل در طول تحصيل
در نشريههاي بسيار معتبر
(از قبيل  Natureو )Science

( - 00/2ميانگين كل)
× 02

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در

در نشرية داراي رتبة Q0

نشريههاي با نماية معتبر بينالمللي

در نشرية داراي رتبة Q0

هر مقاله × 01 :ضريب جايگاه نويسنده

در نشرية داراي رتبة Q0

هر مقاله × 02 :ضريب جايگاه نويسنده

مقاالت

در نشرية داراي رتبة Q0

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي علمي  -ترويجي
مقالههاي ارائهشده به صورت سخنراني در همايشهاي معتبر علمي (داخلي و بينالمللي)
مقالههاي ارائهشده به صورت پوستر در همايشهاي معتبر علمي (داخلي و بينالمللي)

هر مقاله × 2 :ضريب جايگاه نويسنده
(در مجموع 21 ،براي كارشناسي  011 ،براي كارشناسي ارشد و  021براي دكتري)

انتشارت علمي مورد تأييد بنياد
اثر برگزيدۀ كتاب سال
جمهوري اسالمي /حوزه
ساير كتابهاي علمي
نگارش فصل كتاب معتبر علمي
ترجمة كتاب كامل علمي

 × 011ضريب جايگاه نويسنده
 × 011ضريب جايگاه نويسنده
-

 × 01ضريب جايگاه نويسنده
 × 01ضريب جايگاه نويسنده

انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 × 02ضريب جايگاه نويسنده

ساير انتشارات

 × 2ضريب جايگاه نويسنده
كارشناسي و دكتري حرفهاي ، 01 :كارشناسي ارشد ، 01 :تخصص يا دكتري

دانشجويان نمونة كشوري

تخصصي 21 :و مجموعاً01 :

برگزيدگان هنري/

مستعد برتر

( 011بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي)

ادبي /قرآني

سرآمد

( 021بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي)

دستياري آموزشي  ،فعاليتهاي علمي-اجرايي يا فناورانه در دانشگاه (با تأييد بنياد)

( 02بهازاي هر نيمسال) و مجموعاٌ 02

عضويت در هستههاي مسئلهمحور پژوهشي /فناورانه (طرح شهيد احمدي روشن)
فعاليتهاي علمي-
اجتماعي و فرهنگي

ضرب ميشود.

هر طرح × 21 :ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح

همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي مصوب مؤسسهها

كتابها

امتياز در دورۀ كارشناسي ،در ضريب «تعداد
سالهاي گذرانده تقسيم بر كل سالهاي مجاز»

هر مقاله × 2 :ضريب جايگاه نويسنده
هر مقاله × 2 :ضريب جايگاه نويسنده

نگارش كتاب كامل علمي

و  02درصد امتياز ،به طور دائمي باقي ميماند.

هر مقاله × 01 :ضريب جايگاه نويسنده
هر مقاله × 01 :ضريب جايگاه نويسنده

ساير انتشارات

از احراز موفقيت ،بهطور ساليانه كاهش مييابد

هر مقاله × 011 :ضريب جايگاه نويسنده
هر مقاله × 21 :ضريب جايگاه نويسنده

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي علمي  -پژوهشي

فعاليتهاي پژوهشي

( - 00ميانگين كل) × 011

امتياز با ضريب  02درصد در سال ،از سال پس

هر سال  011و مجموع سالهاي مختلف 011
(بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و مدير طرح)

عضويت در هيئت مديرۀ انجمنهاي علمي تخصصي داراي مجوز از نهادهاي ذيريط

بهازاي هر سال عضويت  2و مجموعاً 01

دبيري انجمنهاي علمي دانشجويي

هر سال  2و مجموعاً 01

عضويت در كانونهاي فرهنگي و تشكلهاي دانشجويي (با تأييد دانشگاه و بنياد)

هر يك  2و مجموعاً 01

شركت در اردوهاي جهادي (اعزامي از سوي بنياد)

هر يك  01و مجموعاً 21
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ادامة جدول شمارة  .1امتياز حاصل از فعاليتهاي آموزشی  ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی
حداكثر امتياز
عنوان فعاليت

دانشآموزي
جوان
دانشجويي و آزاد

خوارزمي

بينالمللي

محقق برگزيده
رازي

رتبه اول
رتبه دوم

 × 21سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 01سهم مشاركت

رتبه اول

 × 001سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 01سهم مشاركت

رتبه اول

 × 021سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 021سهم مشاركت

رتبه اول

021

رتبه دوم

011

رتبه سوم

021
001

محقق دانشجو

011

جشنوارههاي مورد
جوان
فارابي (بخشهاي رقابتي)
بزرگسال

طرحهاي سامانهاي  ،طرحهاي علمي

سلمان فارسي

و دانشي و محققين

(نيروهاي مسلح)

رتبه اول

 × 001سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 01سهم مشاركت

رتبه اول

 × 021سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 021سهم مشاركت

رتبة اول

 × 001سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 01سهم مشاركت
 × 001سهم مشاركت

طرحهاي فناورانه (طرح برتر)
رتبة اول
طراحان كسب و كار دانشجويي

 × 00سهم مشاركت

امتياز با ضريب  02درصد از بيشينة «زمان

رتبة دوم

 × 01سهم مشاركت

شروع دورۀ كارشناسي» و «يك سال پس از

شيخ بهايي

رتبة سوم

 × 00سهم مشاركت

احراز موفقيت» ،بهطور ساليانه كاهش مييابد و

(فنآفريني)

رتبة اول

 × 00سهم مشاركت

 02درصد امتياز ،به طور دائمي باقي ميماند.

طراحان كسب و كار آزاد

دانشآموزي
مسابقات بينالمللي روبوكاپ
آزاد ايران
دانشجويي

مسابقات مورد تأييد

دورۀ كارشناسي

كارشناسي ارشد
 × 01سهم مشاركت

محقق جوان

تأييد بنياد ملي

دانشجويان

دانشجويان دورۀ

دانشجويان
دورۀ دكتري

ضريب اعتبار زماني

رتبة سوم
رتبة اول

 × 02سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 02سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 02سهم مشاركت

رتبة اول

 × 01سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 21سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 01سهم مشاركت

مسابقة ملي فناوري نانو

رتبة اول تا سوم

01

(دانشجويي)

رتبههاي چهارم تا دهم

01

طال

01

نقره

21

برنز

01

رتبة اول

00

االمپياد دانشآموزي علوم و فناوري نانو

بنياد ملي
كامپيوتر
مجموعه رقابتهاي تخصص
فنآورد
برق

مسابقة رياضي دانشجويي كشور

اختراعهاي برگزيدهشده در بنياد ملي

رتبة دوم

 × 01سهم مشاركت
 × 00سهم مشاركت

رتبة دوم

01

رتبة سوم

00

رتبة اول

00

رتبة دوم

01

رتبة سوم

00

اول

011

دوم

21

سوم

02

اختراع سطح 0

 × 011سهم مشاركت

اختراع سطح 0

 × 01سهم مشاركت

اختراع سطح 0

 × 01سهم مشاركت
011

ساير فعاليتهاي آموزشي  ،پژوهشي  ،فناورانه و فرهنگي (به تشخيص معاونت آيندهسازان)
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-

جدولشمارة.2پشتيبانیازدانشجوياندورةکارشناسی


رديف

عنواناعتبار/تسهيالت

سقفاعتبار/تسهيالت

زمانمشموليت

1

کیكهزينة ت اتمن ی آم زشی

 5,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

2

کیكهزينة ت اتمن ی کارآفرينی

 5,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

9

کیكهزينة ارتباطات لمیی

 5,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

4

کیكهزينة اررای پاياتنامه

 11,111,111ريال

از بيشينة زمات تص يب طرح پيشنهادی و اول
مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثيقة
5

نظاموظيفه برای شرک در منام لمیی

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

-

(ويژة دانشن يات سالهای س م و چهارم)
6

1

کیكهزينة شرک در روي ادهای رقابتی

بر اساس شي هنامة حیاي از روي ادهای رقابتی

م ئمهمح ر

م ئمهمح ر (طرح شهي بابايی)

کیكهزينة ه تة م ئمهمح ر پژوهشی/

ماهانه  12,111,111ريال برای دانشن يات منرد و

فناورانه

 15,111,111ريال برای دانشن يات متأهل
ماهانه  0,111,111ريال برای دانشن يات منرد و

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

0

راتبة دانشن يی

3

بيیة تكیيمی درمات

مطابق مقررات بنياد

11

ه ية ازدواج

 51,111,111ريال

از اول مهر  1933تا پايات شهري رماه 1411

11

وام وديعة ارارة م كن

 511,111,111ريال برای شهر تهرات و

بهرهمن ی از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه

 911,111,111ريال برای ساير شهرها

 1411و بازپرداخ در زمات دانشآم خت ی

12

برنامههای فرهن ی

 11,111,111ريال برای دانشن يات متأهل

از اول مهرماه  1933تا پايات خردادماه 1411
از بيشينة زمات درخ اس

پايات آذرماه 1411

مطابق ر ول شیارة 6
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و اول دیماه  1933تا

جدولشمارة.3پشتيبانیازدانشجوياندورةکارشناسیارشد
رديف

عنواناعتبار/تسهيالت

1

التبار دستياری

زمانمشموليت

سقفاعتبار/تسهيالت

ماهانه بهازای شص سال فعالي ،
 11,111,111ريال برای دانشن يات منرد
و 19,111,111ريال برای دانشن يات متأهل

از اول مهرماه  1933تا پايات خردادماه ( 1411با
شراي تبصرة  9مادة  ،9تا پايات شهري رماه )1411

2

کیكهزينة ت اتمن ی آم زشی

 6,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

9

کیكهزينة ت اتمن یکارآفرينی

 6,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

4

کیكهزينة ارتباطات لمیی

 6,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

5

کیكهزينة اررای پاياتنامه

 10,111,111ريال

6

کیكهزينة شرک در منام لمیی داخمی

دو بار ،در منی ع  15,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

1

کیكهزينة شرک در منام لمیی خارری

يك بار 611 ،ي رو

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

-

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

 21,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

0
3
11

من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثيقة
نظاموظيفه برای شرک در منام لمیی
کیكهزينة استفاده از ت هيالت شبكة
آزمايش اهی

از بيشينة زمات تص يب طرح پيشنهادی و اول
مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

کیكهزينة شرک در روي ادهای رقابتی

بر اساس شي هنامة حیاي از روي ادهای

م ئمهمح ر

رقابتی م ئمهمح ر (طرح شهي بابايی)

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

ماهانه  19,511,111ريال برای دانشن يات منرد

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

11

کیكهزينة ه تة م ئمهمح ر پژوهشی /فناورانه

12

راتبة دانشن يی

19

بيیة تكیيمی درمات

مطابق مقررات بنياد

14

ه ية ازدواج

 51,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

15

وديعة ارارة م كن

 511,111,111ريال برای شهر تهرات و

بهرهمن ی از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه

 911,111,111ريال برای ساير شهرها

 1411و بازپرداخ در زمات دانشآم خت ی

16

برنامههای فرهن ی

و  16,111,111ريال برای دانشن يات متأهل
ماهانه  0,111,111ريال برای دانشن يات منرد

از اول مهرماه  1933تا پايات خردادماه 1411

و  11,111,111ريال برای دانشن يات متأهل

از بيشينة زمات درخ اس

پايات آذرماه 1411

مطابق ر ول شیارة 6
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و اول دیماه  1933تا

جدولشمارة.0پشتيبانیازدانشجوياندورةدکتری


سقفاعتبار/تسهيالت

زمانمشموليت

رديف

عنواناعتبار/تسهيالت

ماهانه بهازای شص سال فعالي  19,111,111 ،ريال برای

از اول مهرماه  1933تا پايات خردادماه ( 1411با

دانشن يات منرد و  16,111,111ريال برای دانشن يات متأهل

شراي تبصرة  9مادة  ،9تا پايات شهري رماه )1411

1

التبار دستياری

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

2

کیكهزينة ت اتمن ی آم زشی

 1,111,111ريال

9

کیكهزينة ت اتمن یکارآفرينی

 1,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

4

کیكهزينة ارتباطات لمیی

 0,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

5

کیكهزينة اررای رساله

 91,111,111ريال

6

کیكهزينة شرک در منام لمیی داخمی

دو بار ،در منی ع  15,111,111ريال

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

1

کیكهزينة شرک در منام لمیی خارری

يك بار 611 ،ي رو

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

0

کیكهزينة الزام به فرص مطالعاتی داخمی

3

کیكهزينة الزام به فرص مطالعاتی خارری

از بيشينة زمات تص يب طرح پيشنهادی و اول
مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

ماهانه  15,111,111ريال برای دانشن يات منرد و  21,111,111ريال
برای دانشن يات متأهل ،ح اکثر به م ت  3ماه و تا پايات شهري رماه 1933
 2511ي رو به لالوة سيص ميمي ت ريال برای دانشن يات منرد و
 9511ي رو به لالوة چهارص ميمي ت ريال برای دانشن يات
متأهل با هیراهی هی ر
در ص رت هیراهی فرزن ات ،به ازای هر فرزن  511 ،ي رو بهلالوة
هفتاد ميمي ت ريال (لالوه بر مبالح ف ق)

11
11
12

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411
از اول مهرماه  1933تا پايات سفر ،در ص رتی
که پويرش از مؤس ة مقص  ،تا پيش از پايات
شهري رماه  1411درياف ش ه و تاريخ الزام،
پيش از پايات آذرماه  1411باش .
از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثيقة نظاموظيفه

-

برای شرک در منام لمیی يا دورة فرص مطالعاتی

برای شرک در منام لمیی و تا پايات آذرماه
 1411برای شرک در دورة فرص مطالعاتی

کیكهزينة استفاده از ت هيالت شبكة آزمايش اهی

 21,111,111ريال

کیكهزينة شرک در روي ادهای رقابتی

بر اساس شي هنامة حیاي از روي ادهای رقابتی م ئمهمح ر

م ئمهمح ر

(طرح شهي بابايی)

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

ماهانه 11,111,111ريال برای دانشن يات منرد و

19

کیكهزينة ه تة م ئمهمح ر پژوهشی /فناورانه

14

راتبة دانشن يی

15

بيیة تكیيمی درمات

مطابق مقررات بنياد

16

ه ية ازدواج

 51,111,111ريال

11

وديعة ارارة م كن

10

برنامههای فرهن ی

 21,111,111ريال برای دانشن يات متأهل
ماهانه  0,111,111ريال برای دانشن يات منرد و
 11,111,111ريال برای دانشن يات متأهل

از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411
از اول مهرماه  1933تا پايات خردادماه 1411
از بيشينة زمات درخ اس و اول دیماه  1933تا
پايات آذرماه 1411
از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

 511,111,111ريال برای شهر تهرات و
 911,111,111ريال برای ساير شهرها
مطابق ر ول شیارة 6
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از اول مهرماه  1933تا پايات شهري رماه 1411

بهرهمن ی از اول مهرماه  1933تا پايات
شهري رماه  1411و بازپرداخ در زمات
دانشآم خت ی

یهایعلمی-اجرايیوتعدادبرگزيدگانقابلحمايتدرهريكاز
فعاليتهایقابلقبولبرایهمکار 

جدولشمارة.5

آنها

فعاليتعلمی-اجرايی

تعدادبرگزيدگانقابلحمايت

رديف

اررای قراردادهای بين مؤس ه و نهادهای خارج از آت

تا  411,111,111ريال مبمح قرارداد ،يك نفر و بهازای هر

(صنع  ،سازماتها و مراکز تحقيقاتی)

 411,111,111ريال بيش از آت ،يك نفر

اررای قراردادهای بين مؤس ه و صن وقهای حیايتی در

تا  251,111,111ريال مبمح قرارداد ،يك نفر و بهازای هر

قالب طرحهای التبار پژوهشی (گرن های پژوهشی)

 251,111,111ريال بيش از آت ،يك نفر

9

ت وين کتابهای لمیی و تخصصی

برای هر لن ات کتاب ،يك نفر

4

برگزاری کارگاههای آم زشی

برای هر کارگاه ،يك نفر ،ح اکثر يك نيتسال تحصيمی

5

راهان ازی (تأسيس) آزمايش اههای آم زشی /پژوهشی

برای هر آزمايش اه ،ح اکثر يك نفر

1
2

ساير م ارد مشابه (به غير از ام ر مرب ط به پاياتنامه) ،به پيشنهاد مؤس ه و تأيي معاون آين هسازات

6

برنامههایفرهنگی

جدولشمارة.6
عنوان

رديف

برنامههای معرفتی – ه يتی

1

(کارگاههای مبانی ان يشه اسالمی  ،اخالق نخب ی  ،فم فة زن گی  ،فم فه و تاريخ لمت  ،تاريخ تی ت ايرات و اسالم و )...
برنامههای دانشافزايی و مهارتآم زی
(کارگاههای اخالق پژوهش و روش تحقيق  ،آشنايی با سياس ها و مقررات بنياد  ،برنامههای هنری و ورزشی  ،معرفی رشتهها و

2

گرايشهای لمیی و )...
نش
(نش

9

های آين هسازات با يك ي ر  ،نش

های ارتیاع نخب انی

های آين هسازات با نخب ات و سرآم ات  ،نش

های آين هسازات با نهادهای دولتی و

غيردولتی)
اردوهای رهادی

4

اردوهای زيارتی – سياحتی

5

(بازدي از مراکز صنعتی و ت لي ی  ،بازدي از مراکز تحقيقاتی  ،بازدي از اماکن فرهن ی و موهبی  ،اردوی راهيات ن ر و )...

6

دي ار با خان ادههای شه ا و ايثارگرات و ساکنات مراکز ت انبخشی و بهزي تی

1

ساير برنامههای فرهن ی م رد تأيي بنياد ممی
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