
 

 16  از  1  صفحه

 سمه تعالیاب

 کشور مستعد تحصیلیان یدانشجو های علمی و فرهنگیپشتیبانی از فعالیتنامة وهیش

 1400ـ 1401 یلیدر سال تحص 

 (یوزواید یشه طرح)

 

 مقدمه

هاای لمیای و فرهن ای دانشان یات م اتع       پشتیبانی از فعالیتنامة نییآ» 5مادة  1ة تبصرو  4مادة  2 و 1های تبصرهبه استناد 

در   رکنامة مذنییآ یینامة اجرا هیش، (10/5/1397خ ینخب ات در تار یاد ممیبن یامنائتیه ةمص ب)م ض ع  «تحصیمی کش ر

 ذیا  اد  مطابق ما  گذاری ش ه،نام« طرح شهی  وزوایی»که به یاد شهی  مح ن وزوایی، با لن ات  1400-1401 یمیسال تحص

 .است ش هن یت و

 
 هافیرتع :1 ةماد

 ش د:یها مام  آتک یهان لبارتی زیر، جایز یاختصار یهانامه، لن ات هین شیدر ا

 ؛«نخب ات یمماد یبن» یبه جا «یمم ادیبن»الف. 

 ؛«ش رک یهااز بنیادهای نخب ات استات یکهر » یبه جا« استانیبنیاد ». ب

 ؛«یاد ممیسازات بنمعاونت آین ه» یبه جا« سازاتمعاونت آین ه». ج

، مصا ب  هاای لمیای و فرهن ای دانشان یات م اتع  تحصایمی کشا ر       ناماة پشاتیبانی از فعالیات   نیای آ» یباه جاا   «نامهنییآ» .د

 ؛«10/5/1397 خیدر تارممی اد یبن یامنائتیه

 ؛«یفناورقات و یتحق ،وزارت لم م» یبه جا «وزارت لم م». ها

 ؛«کیدرمات و آم زش پزش ،وزارت به اشت» یبه جا «وزارت به اشت». و

وزارت  ،ه مطاابق ضا ابو وزارت لما م   کا شا ر  ک یو فناور یپژوهش ،یز آم زش لالکاز مرا یکهر » یجا به« مؤس ه». ز

 ؛«ت ه تن ی، مشغ ل فعالیانقالب فرهن  یلال یا ش رایبه اشت 

 ، ساته یارشا  پ  یارشناسا ک ، ساته یپ یارشناسا ک هاای دوره  در یاول تاا ههاارم تحصا    یهاسال» یبه جا« یارشناسک دورة». ح

 ؛« ستهیپ یتخصص یترکو د یاحرفه یترکد

پننم تا هفتم  یهاسال ، ستهیارش  ناپ یارشناسک دورة  در یدوم تحص واول  یهاسال» یبه جا« ارش  یارشناسک دورة»ط. 

 یتار ک ساته و د یارشا  پ  یارشناسا ک هاای دوره  در یتحصا ششام   وپاننم   یهاسال ،یاحرفه یترکد دورة  در یتحص

 یتخصصا  یتار کد دورة  در ی)اداماة تحصا  م یم اتق  یتار کد دورة  در یدوم تحصا  واول  یهاا و ساال   ستهیپ یتخصص

 ؛«(یارشناسک یمیتحص دورةیاً پس از اتیام یم تق
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 یتخصصا  یتار کدو  (کیپزشا  یهاا )رشاته  تخصا   هایدوره  در یاول تا ههارم تحص یهاسال» یبه جا« یترکد دورة». ی

 یتار کد دورة  در یس م تا ششم تحص یهاسال ، ستهیپ یتخصص یترکد دورة  در یهفتم تا دهم تحص یهاسال ، ستهیناپ

 ؛«(کیپزش یهاف ق تخص  )رشته دورةدر   یاول تا س م تحص یهاو سال میم تق

 ،«فنی و مهن سای » ،«لم م پزشکی و به اشت» ،«لم م پایه» ،«لم م ان انی»های هر یک از زمینهجای به« یمیتحص ةنیزم» ک.

ر ساازات، د که رشتة تحصیمی هر یک از متقاضیات، به تشخی  معاونت آینا ه « و معیاری هنر»و « ی و منابع طبیعیکشاورز»

 ش د؛بن ی میها دستهاز آتیکی 

 «.ش ن یم  هینامه برگز هین شیه بر اساس اک م تع  تحصیمیات یاز دانشن  یک هر» یبه جا « هیبرگز». ل

 
 دگانیبرگز انتخاب نحوة :2 ةماد

تا « ح» یبن ها ر در کمذ یهاسالدر   یمشغ ل به تحص  یبا ،نامه هین شیا یهایبانیپشتاز  یمن بهره یات برای. دانشن 2-1

 .باشن  1مادة « ی»
 

 ش ن :یم  هیبرگز ریصرفاً افراد ز، یارشناسک دورةسال اول در . 2-2

 و وزارت آما زش و پارورش   ی، باا معرفا  یآما ز دانا   یمم یادهایدر الیپ یش رک ةنقر یا م ال طال دارن گاتالف. 

 ؛سازاتن هیآ معاونت  ییتأ

 ؛یو فن یاضیرلم م ها در گروه ورود به دانش اه یدر آزم ت سراسر یش رک 100تا  1دارن گات رتبة  ب.

 ؛یها در گروه لم م تنربورود به دانش اه یدر آزم ت سراسر یش رک 100تا  1دارن گات رتبة ج. 

 ؛یها در گروه لم م ان انورود به دانش اه یدر آزم ت سراسر یش رک 80تا  1دارن گات رتبة د. 

 ها در گروه هنر.ورود به دانش اه یدر آزم ت سراسر یش رک 40تا  1دارن گات رتبة  .ا ه
 

از یا ، بر اساس امتیارشناسک دورةدوم تا ههارم  یهاارش  و سال یارشناسک ،یترکد هایدورهدر  گات یبرگزانتخاب . 2-3

 .ردیپذیص رت م، 4مادة  1-4ش ه در بن  تعیینو سهییة   ستیپ 1ش ه از ج ول شیارة  بک

 سات  یپ 1از از جا ول شایارة   یا امت 100  حا ال   یا ، باهاا یبانیپشتاز  یمن بهره ین بن ، برایات مشی ل ایدانشن  :1ة تبصر

باه  را امتیااز باارتری    ،، در مقای ه باا ساایر متقاضایات   4مادة  1-4ش ه در بن  و بر اساس سهییة تعیین کنن ک ب 

 .دست آورن 

 دانشاک ه  ،پژوهشاک ه  ،دانشا اه   یا لب)از  یآم زش یهاواح  یدرص   تیب ح ال  یص رت مشارکت مال در  :2 ةتبصر

مشاغ ل باه    اتیقاضا مت ی گیا برگز نصااب  حا   ،خ د  گاتیبرگز ةهی از یبانیپشت برای یمال منابع نیتأم در (...و

 .ش دیدر نظر گرفته م مشابه ویبا شرا  گاتیبرگز ریسا نصاب ح  درص  80 ، واح آتدر   یتحص

 

ب ی، پاس از الیاال ضارا   هاای تحصایمی  هر یک از دوره یآم خت ا دان ی  ین تحصی  حکن یان یاز حاص  از می. امت2-4

 .دش یم محاسبه  ،کنیم نییتع سازاتن هیآ معاونت هکش ر ک یهامؤس ها  رشته یسازهی ات
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 یمیتحصا  ةنا یزم کاه  یمتقاضا  یلبما  یمیتحص یهادوره/ دوره یآم خت دان   ک نیان یم از حاص  یمنف ازیامت  :3 ةتبصر

 .ش دینی لحاظ ،دارد یو یفعم یمیتحص ةنیزم با یمتفاوت
 

 یمرتباة لمیا   یارتقاا  ناماة نیای آ اساس بر کتاب، و مقاله هر ازیامت محاسبة در  ن گاتین  بیترت و تع اد به مرب ط بیضر. 2-5

لاالوه بار   ، یپژوهشا  یهاا از طارح یا ن در محاسبة امتی. هیچنش دی)مص ب وزارت لم م( محاسبه م یلمی ئتیه یالضا

 ش د.لحاظ ضریب مرب ط به تع اد و ترتیب هیکارات، م ت زمات اجرای طرح و مبمغ طرح نیز در نظر گرفته می
 

 ش د.در هر هیای ، ح اکثر به دو مقاله امتیاز داده می. 2-6
 

از ح اکثر پنج مقاله و دانشن یات یکارشناسی ارش ، امتهای کارشناسی و هاز مقارت دانشن یات دوریمنی ع امت. در محاسبة 2-7

 ش د.ینظر گرفته م متقاضی دارن ، در یازات را براین امتیترشیه بکدورة دکتری، ح اکثر ده مقاله 
 

 .ش دیاز در نظر گرفته میافته باش ، امتیآت، خاتیهای از ا مرحمهیام  کط ر ه بهک یپژوهش یهاطرح یصرفاً برا. 2-8
 

 هبا م ضا لات منی لا   ییهاتابک یش د و برایلحاظ م یمرتبو با تخص  متقاض یلمی یهاتابک یها براتابکاز ی. امت2-9

 ش د.یدر نظر گرفته نی یازیها، امتر آتیالی ائ  و نظاح  ،هاها و آزم تپرس 
 

هاا و مراکاز معتباری کاه دارای     سازات، بر اساس فهرست دانشا اه ن هیم رد تأیی  بنیاد را معاونت آفهرست انتشارات  .2-10

 ن .کین میینظام داوری ه تن ، تع
 

ر کا ذپی سات   1ها در ج ول شیارة ه لن ات آتک یاد ممی  بنییم رد تأ ها و م ابقاتجشن اره از یافتیدراز یسقف امت. 2-11

 ش د.یات لحاظ میمتقاض یازهاین و در امتیی، تعیاد ممیمقررات مص ب بننش ه است، بر اساس 
 

 ی، بارا «یفناورانه و فرهن  ،یپژوهش ،آم زشی یهاتیر فعالیسا» ی ست برایپ 1شیارة ش ه در ج ول  ف منظ ریرد. 2-12

شارفت  یرشا  و پ  یدر راساتا  یو اساتان  یمم یبا نهادها یارکهی ،یالیممنیمعتبر ب هایجایزه ب کهیچ ت  یم ارد

ن یا از ایا ت ن اشتن، در ج ول لحاظ نش ه اسات. امت ی  لی میه به دلکگرفته ش ه  ها، در نظرر آتیش ر و م ارد نظک

 ش د.یم تعیین سازاتمعاونت آین ه با تشخی ، یمتقاض یف برایرد
 

 یهاا ارگروهکا ، از پی سات  1اسااس جا ول شایارة    ات بر یاز متقاض یکهر  یازهایق امتیت ل ین  برات ایم یمماد یبن. 2-13

 ن .کاستفاده  ینظرات دانش اهز صاحب  اکمتش یتخصص
 

 تسهیالت اعتبارها و :3ة ماد
 

بر اساس ج ول شیارة  ،ارش  یارشناسک دورةدر  ،2بر اساس ج ول شیارة  ،یارشناسک دورة گات در یبرگز پشتیبانی از .1-3

 ش د.یم اننام ست یپ 4بر اساس ج ول شیارة  ،یترکد دورةدر و  3

 یو باا ها ا ارتقاا    یآم زشا  یهاا ارگااه کهاا و در دوره برگزیا ه ت کشار  یبارا  ،«یآم زش یمن ت ات» نةیهزکیک .2-3

، منا ط باه ارائاة    ناه یهزکیا کن یا ا ی. الطاا ش دیالطا م  یمرتبو با تحص یتخصص یهادر م ض ع یو یهاییت انا
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 یمثبتة مال کبر م ار یرد مبتنکنهیزات هزیمرب ط است و بر اساس م یآم زش یهاو دورهها ارگاهکت درکشر یگ اه

 ش د.یپرداخت م

 ،ارکااو اابکیاناا ازراه یآم زشاا یهااادر دوره ه یاابرگزت کشاار ی، باارا«ینیارآفرکاایمناا تاا ات» نااةیهزکیااک .3-3

 ینیارآفرکا و ینا آور  ناة یدر زم وی یهاا ییت اناا  یو مشابه آت و با ه ا ارتقاا  یرکت فکیحق ق مال ،یسازیتنار

و اسات   تبومر یآم زش یهادوره ایها ارگاهکت درکشر یگ اه، من ط به ارائة نهیهزکیکن یا یش د. الطایالطا م

 .ش دیپرداخت م یمثبتة مال کبر م ار یرد مبتنکنهیزات هزیبر اساس م

ت یلضا  » ،«یو خاارج  یداخما  یات لمیینشر کاشترا»نة یهزکیکشام   ،«یلمی امکانات و ارتباطات» نةیهزکیک .4-3

 ،«هااابااه آت یو دسترساا یتخصصاا یاطاللااات یهااا اااهیپا در تیلضاا » ،«یو خااارج یداخماا یلمیاا یهااادر اننیاان

 ما رد  یتخصصا  ی هایا بازد در شرکت» و «یمیتحص رشتةمرتبو با  یتخصص یهام ض ع در یلمی یهاتابک یخر»

 .ش دیپرداخت م یمثبتة مال کم اربر  یرد مبتنکنهیهززات یمبر اساس  و است «یمم ادیبن  ییتأ
 

 حضا ر در مناامع   یبارا  ،یلمیا  امکاناات  و ارتباطاات  ةنا یهزکیاک از  ت انن یم یارشناسک هایهدور  گاتیبرگز :1 تبصرة

 .ن ینیااستفاده  زین یلمی (یهاارگاهکو  ها ی)هیا
 

در  ی برگزیا ه دانشن  ه/ رسالةناماتیپا ةشنهادیب طرح پیتص  ، من ط به«رساله /نامهاتیپا یاجرا» ةهزینکیک یالطا .5-3

 ی شا ه از سا   ییتأ (یرپرسانم ی)غ یهاا نهیهزفهرست اساس  و بر است 1401  رماهیشهر اتیپا از  یپ تامتب ع  مؤس ة

 ش د.ی، به دانشن  پرداخت م(1401 رماه یات شهری)تا پا یمیسال تحص  لدر ط ،استاد راهنیا

 سات،  یپ 5مذک ر در ج ول شیارة  یهاتیفعال برای اننامسالت  60 ح اکثر ماهانه در لبال هیکاری ،«دستیاری»التبار  .6-3

شان   دان محا  تحصای   مؤس اة   یلمیئتیه یالضا ت سوتأیی ش ه میزات هیکاری بر اساس ، سال تحصیمیدر هر نیم

دورة  ة، باه برگزیا   پی سات  4و  3هاای شایارة   ش ه در ج ولتا سقف تعیین ،(است داشته را بر له ه آناتدستیاری )که 

 ش د.پرداخت می ارش  یا دکتریکارشناسی
 

 ش د.یمح  ب نی «های دستیاریفعالیت»نامه/ رساله، جزء اتیمرب ط به اننام پا یهاتیفعال :2تبصرة 

 و ساال دوم( شا ه در نایم  های انناام تاب تات )مرتبو با فعالیت فص  در ه یبرگزدستیاری های تیدر ص رت ادامة فعال  :3تبصرة 

 لاب  پرداخت است. زین تاب تات ماهةسه یبرا التبار دستیاری سازات،معاونت آین ه  ییتأ
 

رلاابتی ما رد تأییا      کننا ه در رویا ادهای  شرکت هایتیم، به منظ ر حیایت از «هزینة شرکت در روی اد رلابتیکیک» .7-3

)م ضا ع  اد یا بنرئایس  ، مصا ب  «مح ر )طرح شهی  بابایی(حیایت از روی ادهای رلابتی م ئمه»نامة  هیشبنیاد بر اساس 

 ش د.یالطا م برگزی ه تیم، به (24/2/1399د م رّخ /57041/5ابالغیة شیارة 

ت یا ناماة حیا  هیش»بر اساس  فناورانه /پژوهشی ةه ت  کیبه منظ ر تش ،«فناورانه /یمح ر پژوهشه تة م ئمه هزینةکیک»  .8-3

 ةشاایار ةیا ابالغ م ضا ع )اد یا س بنی، مصاا ب رئا «روشان(  ی  احیا  یمحاا ر )طارح شاه  م ائمه  ییدانشان   یهاا از ه اته 

 ش د.ی گات الطا میبه برگز ،(26/3/1400خ د م رّ/62827/5
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 در یتار کارش  و د یارشناسک هایدوره گات یبرگزت کبه منظ ر شر ،«یداخم یت در منامع لمیکشر» نةیهزکیک .9-3

 ی  ارتباطات پژوهشی( و با ه ا ت ها پ ستری یص رت سخنرانبه مقاله )هیراه با ارائةش ر کداخ   ی لمییها یهیا

و حضا ر در منیاع،    ی ا ین بر نام یمبن یمثبتة مال کبر م ار یرد مبتنکنهیزات هزیبر اساس م و   استاد راهنیاییبا تأ ،آنات

 .ش دیمپرداخت 

 یلمیا  یهاا  یهیاا  در یتار کدة دور گات یا برگزت کبه منظ ر شر ،«یخارج یت در منامع لمیکشر»نة یهزکیک .10-3

  ییتأ با ،آنات ی  ارتباطات پژوهشی( و با ه ا ت ها پ ستری یهیراه با ارائة مقاله به ص رت سخنرانش ر )ک خارج از

پرداخات   و حضا ر در منیاع،   ی ین بر نام یمبن یمثبتة مال کبر م ار یرد مبتنکنهیزات هزیبر اساس مو استاد راهنیا 

 .ش دیم

اوراناة  و فن یلمیا  یباا نهادهاا   گات یا برگزنااد ارتبااط   یا با ه ا ،«یداخم یمطالعات زام به فرصتال» نةیهزکیک  .11-3

  ییا و تأ  رش از نهاد مقصا یپذ ،متب ع مؤس ةدر  یب استفاده از فرصت مطالعاتیه پس از تص کش د یالطا مش ر ک

 ش د.یپرداخت م یترکد دورة گات یبرگزبه ،  یمح  تحص یاد استانیبن

اناة  فناورو  یلمیا  یباا نهادهاا   گات یا برگزناد ارتبااط  یا با ه ا ،«یخارج یفرصت مطالعاتلزام به ا» نةیهزکیک  .12-3

رش از نهااد  یپذ ،متب ع مؤس ةدر  یمطالعاتب فرصت یپس از تص  ،ة فرصت مطالعاتیدر لالب دورش ر ک خارج از

 یتار کد دورة گات یا برگزاز  یتعا اد باه  ش ه از س ی رئیس بنیااد،  بر اساس ظرفیت تعیین ،یمم ادی  بنییو تأ  مقص

 ش د.یم الطا
 

 باه  باا ت جاه  ، ت از آناات یا زات حیایا متعیاین  و  یخاارج  یناة الازام باه فرصات مطالعاات     یهزکیکانتخاب مشی رت  :4تبصرة 

زات یا و م سافر  طا ل ما ت   ،شا ر کخاارج از   وزات داخا   یا اناات و تنه کام ،شا ر ک یلمام و فنااور   یهاا تیاول 

 .استسازات ن هیمعاونت آ با ،یاد ممیبن یهایبانیاز پشت 1400-1401 یمیدر سال تحص  هیبرگز یلبم یهایمن بهره

باا   هادانش اه از یکی  یبا یونهاد مقص  ، یخارج یمطالعاتنة الزام به فرصت یهزکیک ه از یبرگز یمن بهره یبرا :5تبصرة 

 یا مراکز پژوهشی معتبار   تخصصی متقاضی( ة)به ص رت کمی یا در زمین یجهان یهایبن در رتبه 200یتر از کرتبة 

 .باش  سازاتتأیی  معاونت آین ه م رد

 یخاارج  یمطالعاات  الازام باه فرصات   ناة  یهزکیا کت ان  از یبار میکصرفاً  ،یترکد دورةدر ط ل  ، هیهر برگز :6تبصرة 

 من  ش د.بهره
 

ت در کرشا ا یا و  یاز فرصت مطالعاات  یمن ، بهرهیت در منامع لمیکشر ش ر به منظ رکخروج از  یبرا ،ه یبرگز  .13-3

ب وت ش ر کخروج از  یفه برایوظت نظامالین  از ت هت ای، میاد ممی  بنییدر ص رت تأ، لمیی یهاها و دورهارگاهک

 ن .کقه استفاده یسپردت وث

 ةکشااب»انااات کاز ام گات یاابرگز یمناا باه منظاا ر بهااره  ،«یشاا اهیة آزماکالت شاابیاسااتفاده از ت ااه»هزینااة کیاک  .14-3

اناات  کاز ام ه یا برگز یمنا  ناة هار باار بهاره    یهزدرصا  از   60ه کش د یالطا م« یراهبرد یهایفناور یش اهیآزما

 .است یمم ادیبن بر له ة ،پی ست 4و  3شیارة  یها ر در ج ولکمذ، تا سقف مبمغ هکشب
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ماذک ر در جا ول    یهاا تیا فعال برای انناام سالت  40ماهانه ح اکثر در لبال هیکاری  ،«ییدانشن  یارکهی» التبار .15-3

محا    ةمؤس ا در ربو یذواح  بر اساس میزات هیکاری تأیی ش ه ت سو ، یمیسال تحصمیدر هر ن،  ستیپ 6شیارة 

سک نت  یا یی  بنیاد استانی مح  تحصی أبا ت ،سازاتیی  معاونت آین هأم رد ت نهادها و مراکزیا سایر  دانشن  تحصی 

 ش د.ی گات پرداخت میدانشن ، به برگز
 

 هیکااری »لالاب  ی در اساتان  یادهاا یبن باا  یارشا  و دکتار   یکارشناسا  یهاا دوره اتیدانشن در ص رت هیکاری  :7تبصرة 

افازای    یاریدست التباردر  ش همشخ  سقف تا ،دانشن ییاری کهی «التبار مبمغ»و « زمات» سقف ،«دانشن یی

 یاب .می
 

 برگزیا ه و هی ار و فرزنا ات وی    یدرمان یهانهیاز هز یجبرات بخش یه براکاست یایهیشام  ب ،«درمات یمییکیة تیب» .16-3

 30نا  و  کیتقبا  ما   یاد مما یا را بنه یا یدرص  مبمغ حق ب 70 رد.یگی، م رد استفاده لرار م تیه نیگر پایهیدر تعه  ب هک

باا   یاد مما یا یاه، بار اسااس لارارداد بن    یو و مبماغ حاق ب  یشرا ش د.ی ر مک ه یبرگزبه  ییالطامبالغ مان ه، از یدرص  بال

 ش د.ین میییة طرا لرارداد تعیب تکشر
 

ن یتاأم   یا )از لب ة درماتیپا یهایهیباز ان اع  یکی یدارا  ی، بادرمات یمییکة تییاستفاده از ب یبرا ، گاتیبرگز :8تبصرة 

 .باشن  ...(سالمت و ،م مح یروهاین ،یخ مات درمان ،یاجتیال

 ازدواجصا رت   در ،یفرزنا آور و    خاان اده کیب سانت ح انة تشا   یا باا ها ا ترغ   ،«فرزن   ت ل و ازدواج ةیه » .17-3

 .ش دیم الطا یو به ، ستیپ 4تا  2شیارة  یهاج ول در  رکمذ یزمان بازة در یو فرزن ات /فرزن  ت ل  ای  هیبرگز

 ،وزارت لما م  ییرفااه دانشان    یهاا ق صان وق یالح نه از طربه ص رت وام لرض ،«نکم  اجارة عةیود» التیت ه .18-3

صان وق  متأه ، بار اسااس مقاررات     گات یبرگزو صرفاً به  یاد ممی  بنییم رد تأ یر نهادهایا سایوزارت به اشت و 

پاس از   در یاک مرحماه،  الت، ین ت اه یا بازپرداخات ا  .ش دیالطا من، کاجارة م   یمؤ کو با ارائه م اردهن ه وام

 .دش یم اننام دهن هو بر اساس مقررات صن وق وام  هیبرگز یآم خت دان 
 

 /یمحا ر پژوهشا  ة م ائمه ه ات » ،«یاریدسات » یالتبارهااز  یکی  از یباز  ،یمیسال تحصمیدر هر نت ان  ینی ه یبرگز :9تبصرة 

منا   بهاره  «ییدانشن اری کهی» و« یخارج یالزام به فرصت مطالعات» ،«یداخم یالزام به فرصت مطالعات» ،«فناورانه

 ش د.

 

 ند اجرایفرا :4ة ماد
 

 ش د:یم ی  طیذ یهانامه،گام هیش این یاجرا یبرا

 ن .کین مییتعرا  1400-1401 یمیتحصسال  ات دریدانشن  پشتیبانی ازظرفیت  ،ادیس بنیرئ. 4-1

 ن .کیرا الالم م جیالالم نتاو  یبررس ،نامثبت ،فراخ ات یبن ، زماتسازاتآین ه. معاونت 4-2

اساتات متبا ع الاالم و     یهاا مؤس اه نام و مقررات را باه  ثبت یبن   زماتیم ارد رزم از لب ،یاستان یادهایاز بن یک. هر 4-3

 ش د. یرساناطالعات یدانشن به  ،یمقتض یهاروش با ، رکم ارد مذنن  کیدرخ است م



 

 16  از  7  صفحه

از  یمنا  بهاره  ی  و درخ اسات خا د را بارا   یا یکت یاد ممیبن یپرون ة خ د را در سامانة اطاللات ،اتیمتقاضهر یک از . 4-4

  .ینیایم ، در سامانه ثبت1400-1401 یمیسال تحص هایپشتیبانی

رده است، لاالوه  کاد ارائه یبن خالا والع را به یاطاللات یها مشخ  ش د متقاضیهنانچه در هر مرحمه از بررس :1ة تبصر

باه   یاد، محروم و ل م صا الت و یبن یهاتیالت و حیایر ت هی، از سانامه هین شیا یهایبانیت از پشتیبر محروم

محفا ظ خ اها  با د.     یاد مما یبن یز براین یحق لص رت م ض ع به یری یش د و حق پیم مالال ربویمراجع ذ

 سازات است.، بر له ة معاونت آین هن بن یمصادیق مرب ط به ا تشخی 

 نن .کیم یبررسات را یمتقاض یهاپرون ه، هامؤس ه یارکهیبا  ،یاستان یادهایبن. 4-5

 ن .کین میی گات را تعیبرگز ییفهرست نها ،ش ه اجرا ن یراف یبا بررس ،سازاتمعاونت آین ه. 4-6
 

 ر است.یپذاتکام یاد ممیمعاونات بن ی  ش رایی گات، صرفاً با تأیبرگز ییر در فهرست نهاییهرگ نه تغ :2ة تبصر
 

از ، ناماه  هین شا یا مفااد ا و بر اسااس   گات یبرگز مح  تحصی  یهاهمؤس ق یا از طریم یبه ط ر م تق ،یاستان یادهایبن. 4-7

  .ننکیم پشتیبانی گات یبرگز

 

 موارد خاصو  ر مفادیتفس :5ة ماد

ه باه  ک یگیری در م اردسازات و تشخی  و تصییمنامه، بر له ة معاونت آین ه هین شیر مفاد ای ت و تف کشرح م ارد م 

 .ش ن ، بر له ة ش رای معاونات بنیاد ممی استیسازات، م ارد خاص شناخته من هی  معاونت آیتشخ

 

 نظارت و ارزیابی :6مادة 
 

محا  تحصای    هاای اساتات   ناماه در مؤس اه  ناماه و ایان شای ه   . بنیادهای استانی، وظیفة نظاارت بار حن ان اجارای آیاین     6-1

، گزارشای از  1400-1401 و ارزیابی نتایج آت را بر له ه دارن  و رزم است پس از پایاات ساال تحصایمی    برگزی گات

 سازات ارسال کنن .های استات خ د را به معاونت آین همؤس هنامه در نامه و شی هاجرای آیین

بن ی نتاایج آت  نامه در بنیادهای استانی و جیعنامه و این شی هسازات، وظیفة نظارت بر حن ن اجرای آیین. معاونت آین ه6-2

بنیادهای استانی،  هایدر سطح کش ر را بر له ه دارد و رزم است پس از دریافت گزارش های زیر،بر اساس شاخ 

 نامه، به رئیس بنیاد ارائه کن :هنامه و شی گزارشی از اجرای آیین

 ؛های تحصیمی آناتو تن ع رشته برگزی ه افراد تع ادالف. 

 ؛هاو تن ع مؤس ه کش ر یهامؤس ههر یک از در  برگزی ه تع اد افرادب. 

 سرلت و سه لت فراین  شناسایی و الطای ت هیالت؛ ج.

 ؛من  ش ه از طرحبهره افراد تیرضا زاتیم د.

 .هاو اثرگذاری طرح از دی گاه مشی رت و مؤس ه یمیزات اثربخشها . 
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 ب و اجرایتصو :7ة ماد
 

ب یباه تصا    30/3/1400 خیدر تاار  ، سات یجا ول پ  هفات و  تبصاره  دهههاار  ،هماد هفت ،مق مه یکمشتی  بر  ،نامه هین شیا

 ش د.اجرا می 1400-1401 یمیسال تحص یراب و  ینخب ات رس یمماد یس بنیرئ

 

 

 یسورنا ستار

 یس جمهوریرئ یو فناور یمعاون علم

 نخبگان یاد ملیس بنیو رئ
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 وزوایید یطرح شه تسهیالتمندی از فناورانه و فرهنگی برای بهره ی،پژوهش ،آموزشی یهاتیاز حاصل از فعالیامت .1 شمارة جدول

 ت یعنوان فعال
 ازیثر امتکحدا

 انیدانشجو یب اعتبار زمانیضر 

 یارشناسک دورة

 دورةان یدانشجو

 ارشد یارشناسک

 انیدانشجو

 یترکد دورة

 یهاتیفعال 

 یآموزش

 یادهایالیپ

 یلمی

 یآم زدان 
 

ن یشتریه بکاد یالیپ یک)صرفاً 

فرد دارد، در نظر  یاز را برایامت

 ش د.(یگرفته م

 یجهان

 130 200 1000 طال 

درص  در  25امتیاز با ضریب ، یارشناسکدر دورة 

انه کاه  یط ر سالسال، از زمات شروع دوره، به

، یترکارش  و د یارشناسکهای )در دوره یاب .می

 ش د.(یلحاظ نی یب التبار زمانیضر

 110 150 900 نقره 

 100 120 800 برنز

 یمم

 80 100 700 طال 

 60 80 500 نقره 

 50 60 300 برنز

 ییدانشن 

 

 وزارت لم م  یبا معرف

 100 200 300 اول 

 ااااا

 75 150 200 دوم

 50 75 100 س م

 یبا معرف

وزارت 

 به اشت 

 یانفراد یهارتبه

 100 200 300 طال

 75 150 200 نقره

 50 75 100 برنز

 یگروه یهارتبه

 )هر نفر(

 75 150 200 طال

 50 100 150 نقره 

 25 50 75 برنز 

 مت سطه یمیورود به دانش اه از دورة تحص یآزم ت سراسر

 ش د.(یفرد دارد، در نظر گرفته م یاز را براین امتیشتریه بکآزم ت  یک)صرفاً 

 (1001 –)رتبه  × 7/0

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10  

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20   

 )تا صفر(

درص  در  25امتیاز با ضریب ، یارشناسکدر دورة 

کاه   انهیط ر سالسال، از زمات شروع دوره، به

، یترکارش  و د یارشناسکهای )در دوره یاب .می

 ش د.(یلحاظ نی یب التبار زمانیضر

 (صفر تا)    330 – (30×  رتبه) کیپزش یارورزک یو آزم ت پ یو داروساز کیپزشدن ات ،کیة پزشیجامع لم م پا یهاآزم ت

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

 25یاب  و انه کاه  مییط ر سالت، بهیاحراز م فق

 مان . بالی می یدرص  امتیاز، به ط ر دائی

  (کن یان یم - 17)×  100 - دورة کارشناسی یآم خت   دان کن یان یم

 - - ناپی سته ارش  یدورة کارشناس یآم خت   دان کن یان یم
 ( کن یان یم - 5/17)

75 × 

 - - ایآم خت ی دورة کارشناسی ارش  پی سته یا دکتری حرفهمیان ین ک  دان 
  ( کن یان یم - 17)

120× 

 150× ( کن یان یم - 17)  ی  در ط ل تحصکن یان یم
  ( کن یان یم -5/17)

100  × 

  (کن یان یم - 18)

60 × 

 یهاتع اد سال»ب ی، در ضریارشناسکاز در دورة یامت

 ش د.یضرب م« مناز یها  سالکم بر یگذران ه تق 

 یهاتیفعال 

 یپژوهش

 مقارت

 یهاهیانتشار در نشر یش ه برارفتهیمنتشرش ه/ پذ یهامقاله

 الیممیبا نیایة معتبر بین

 های ب یار معتبردر نشریه

 (Scienceو  Natureاز لبی  )
  ن هی اه ن یب جایضر×  100هر مقاله: 

 اااااا

  ن هی اه ن یب جایضر×  50هر مقاله:  Q1رتبة  یة دارایدر نشر

  ن هی اه ن یب جایضر×  40هر مقاله:  Q2رتبة  یة دارایدر نشر

  ن هی اه ن یب جایضر×  25هر مقاله:  Q3رتبة  یة دارایدر نشر

  ن هی اه ن یب جایضر × 5هر مقاله:  Q4رتبة  یة دارایدر نشر

   ن هی اه ن یب جایضر× ( بن ی وزارت لم م/به اشتبر اساس رتبه امتیاز 30ح اکثر  ) هر مقاله پژوهشی -لمیی  یهاهیانتشار در نشر یش ه برارفتهیمنتشرش ه/ پذ یهامقاله

  ن هی اه ن یب جایضر×  5هر مقاله:  تروینی -لمیی  یهاهیانتشار در نشر یش ه برارفتهیمنتشرش ه/ پذ یهامقاله

  ن هی اه ن یب جایضر×  10هر مقاله:  (یالیممنیو ب ی)داخم یمعتبر لمی  یها یدر هیا یش ه به ص رت سخنرانارائه یهامقاله

  ن هی اه ن یب جایضر×  5مقاله:  هر (یالیممنیو ب ی)داخم یمعتبر لمی  یها یش ه به ص رت پ ستر در هیاارائه یهامقاله

 هامص ب مؤس ه یپژوهش یهاطرح یدر اجرا یارکهی
 ار و مبمغ طرحک اه هییب جایضر×  50هر طرح: 

 برای دکتری( 150برای کارشناسی ارش  و  100 ،برای کارشناسی 50)در منی ع، 

 هاکتاب

 یام  لمیکتاب کن ارش 

  ن هی اه ن یب جایضر×  100 انتشارت لمیی م رد تأیی  بنیاد

 سایر انتشارات
  ن هی اه ن یب جایضر×  100 تاب سال ح زهک ة یاثر برگز

  ن هی اه ن یب جایضر×  10 یلمی یهاتابکر یسا

  ن هی اه ن یب جایضر×  20  یمعتبر لمی تابکن ارش فص  

 یام  لمیکتاب کترجیة  
  ن هی اه ن یب جایضر×  25 بنیادانتشارت لمیی م رد تأیی  

  ن هی اه ن یب جایضر×  5 سایر انتشارات

 یش رکات نی نة یدانشن 
 ایتخص   ،40ارش :  یارشناسک ،30: یاحرفه یترکو د یارشناسک

 70 و منی لاً 50: یتخصص یترکد

برگزیدگان هنری/ 

 ادبی/ قرآنی

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

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

 علمی یهاتیفعال

و  یاجتماعـ 

  یفرهنگ

 45سال( و منی لاٌ میهر ن یازا)به 15 سازات( )با تأیی  معاونت آین ه س ة مح  تحصی مؤدر  های دستیاریاننام فعالیت

   احی ی روشن(یمح ر پژوهشی/ فناورانه )طرح شهم ئمههای ت در ه تهیلض 
 100مختمف  یهاو منی ع سال 100هر سال 

 )بر اساس نظر دریافتی از م ئ ل ه ته و  م یر طرح(

 50)بر اساس رتبه( و منی ع  50 مح ر )طرح شهی  بابایی(برگزی گی در روی ادهای رلابتی م ئمه

 20 منی لاً و 5ازای هر سال لض یت به ریودارای من ز از نهادهای ذی یتخصص یلمی یهات در هیئت م یرة اننینیلض 

 20و  منی لاً  5هر سال  های لمیی دانشن ییدبیری اننین

 10 منی لاً و 5 یک هر سازات(و معاونت آین ه مؤس ه  یی)با تأ ییهای دانشن  کو تش یفرهن  یهاان تکت در یلض 

  50و منی لاً  10 یکهر  )الزامی از س ی بنیاد( یجهاد یاردوهات در کشر
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 وزوایید یطرح شه تسهیالتمندی از فناورانه و فرهنگی برای بهره ی،پژوهش ،آموزشی یهاتیاز حاصل از فعالیامت .1 شمارة جدولادامة 

 عنوان فعالیت 
 حداکثر امتیاز

 دانشجویان ضریب اعتبار زمانی 
 کارشناسیدورة 

 دانشجویان دورة
 کارشناسی ارشد

 دانشجویان
 دورة دکتری

مورد  یهاجشنواره

 یاد ملید بنییتأ

 یخ ارزم 

 ج ات

 یآم زدان 

 تکسهم مشار×  70 رتبه اول

درصاا  از  بیشااینة   25بااا ضااریب   امتیاااز

 یاک »و « زماات شاروع دورة کارشناسای   »

طاا ر ، بااه«تیااسااال پااس از احااراز م فق 

درص  امتیاز،  25یاب  و میانه کاه  یسال

 مان .بالی می یبه ط ر دائی
 

 تکسهم مشار×  50 رتبه دوم

 تکسهم مشار×  20 رتبه س م

 و آزاد ییدانشن 

 تکسهم مشار×  120 رتبه اول

 تکسهم مشار×  100 رتبه دوم

 تکسهم مشار×  80 رتبه س م

 الیممیبین

 تکسهم مشار×  350 رتبه اول

 تکسهم مشار×  300 رتبه دوم

 تکسهم مشار×  250 رتبه س م

 یراز

  هیمحقق برگز

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه س م

 120 محقق ج ات

 100 محقق دانشن 

 (یرلابت یها)بخ  یفاراب

 ج ات

 تکسهم مشار×  120 رتبه اول

 تکسهم مشار×  100 رتبه دوم

 تکسهم مشار×  80 رتبه س م

 بزرگ ال

 تکسهم مشار×  350 رتبه اول

 تکسهم مشار×  300 رتبه دوم

 تکسهم مشار×  250 رتبه س م

 یسمیات فارس

 م مح( یروهای)ن

و  یو دانش یلمی یهاطرح ،یاسامانه یهاطرح

 نیمحقق

 تکسهم مشار×  120 رتبة اول

 تکسهم مشار×  100 رتبة دوم

 تکسهم مشار×  80 رتبة س م

 تکسهم مشار×  120 فناورانه )طرح برتر( یهاطرح

 ییخ بهایش

 (ینیآفر)فن

 ییار دانشن ک ب و کطراحات 

 تکسهم مشار×  36 رتبة اول

 تکسهم مشار×  30 رتبة دوم

 تکسهم مشار×  24 رتبة س م

 ار آزادک ب و کطراحات 

 تکسهم مشار×  36 رتبة اول

 تکسهم مشار×  30 رتبة دوم

 تکسهم مشار×  24 رتبة س م

 کتاب سال جیه ری اسالمی

 ضریب جای اه ن ی ن ه×  350 تألیف برگزی ه

 ضریب جای اه ن ی ن ه×  300 تألیف شای تة تق یر

 ن ی ن هضریب جای اه ×  175 ترجیة برگزی ه

 ضریب جای اه ن ی ن ه×  150 ترجیة شای تة تق یر

د ییمسابقات مورد تأ

 یاد ملیبن

اپ آزاد کروب  یالیممنیم ابقات ب

 راتیا

 یآم زدان 

 تکسهم مشار×  35 رتبة اول

 تکسهم مشار×  25 رتبة دوم

 تکسهم مشار×  15 رتبة س م

 ییدانشن 

 تکمشارسهم ×  60 رتبة اول

 تکسهم مشار×  50 رتبة دوم

 تکسهم مشار×  40 رتبة س م

 نان  یفناور یم ابقة مم

 (یی)دانشن 

 60 رتبة اول تا س م

 20 ههارم تا دهم یهارتبه

 نان  یلم م و فناور یآم زاد دان یالیپ

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

تخص   یهامنی له رلابت

 آوردفن

  تریامپک

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

  16 رتبة س م

 برق

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

 16 رتبة س م

 ش رک ییدانشن  یاضیم ابقة ر

 100 اول

  50 دوم

 25 س م

 شده در بنیاد ملی های برگزیدهاختراع

 ش د.(امتیاز داده می)به هر اختراع، صرفاً یکبار در بهترین سطح 

 سهم مشارکت×  100 1اختراع سطح 

 سهم مشارکت×  60 2اختراع سطح 

 سهم مشارکت×  30 3اختراع سطح 

 - 100 سازات()به تشخی  معاونت آین ه یفناورانه و فرهن  ،یپژوهش ،آم زشی یهاتیر فعالیسا



 

 16  از  11  صفحه

 

 

 یارشناسک دورةان یدانشجو پشتیبانی از .2شمارة  جدول
 

 تیمشمول زمان تسهیالت /اعتبار سقف تسهیالت /اعتبار عنوان فیرد

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,7 یآم زش یمن هزینة ت اتکیک 1

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,7 ینیارآفرک یمن هزینة ت اتکیک 2

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,7 یلمی امکانات و ارتباطات ةنیهزکیک 3

 الیر 000,000,15 نامهاتیپا یهزینة اجراکیک 4
و اول  یشنهادیب طرح پیاز بیشینة زمات تص 

 1401تا پایات شهری رماه  1400مهرماه 

5 

قة یش ر ب وت سپردت وثکمن ز خروج از 

های س م )ویژة دانشن یات سالفه یوظنظام

 3 ةماد 13مطابق بن   (و ههارم

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  -

6 
 هزینة شرکت در روی اد رلابتیکیک

 مح رم ئمه

نامة حیایت از روی ادهای  هیبر اساس ش

 مح ر )طرح شهی  بابایی(رلابتی م ئمه
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

7 
 /یمح ر پژوهشهزینة ه تة م ئمهکیک

 فناورانه

ات یدانشن  یال برایر 000,000,18ماهانه 

 منرد و

 ات متأه یدانشن  یال برایر 000,000,24

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

 ییدانشن اری کهیالتبار  8

ات یدانشن  یال برایر 000,000,15 ماهانه

 یال برایر 000,000,20منرد و 

 ات متأه یدانشن 

 1401تا پایات خردادماه  1400از اول مهرماه 

 ادیمطابق مقررات بن درمات یمییکیة تیب 9
 1400ماه اول دی بیشینة زمات درخ است و از

 1401تا پایات آذرماه 

 ت ل  فرزن  و ة ازدواجیه  10

 الیر 000,000,100

 برگزی ه یا به ازای ت ل  هربرای ازدواج 

 فرزن 

 1401تا پایات شهری رماه  1400 ماهاز اول مهر

 نکعة اجارة م یوام ود 11
 شهر تهرات و یال برایر 000,1 ,000,000

 ر شهرهایسا یال برایر 000,000,500

تا پایات  1400من ی از اول مهرماه بهره

و بازپرداخت در زمات  1401شهری رماه 

 یآم خت دان 

 7ج ول شیارة  مطابق یفرهن  یهابرنامه 12

 
  



 

 16  از  12  صفحه

 ارشد یارشناسک دورةان یدانشجوپشتیبانی از  .3 شمارة جدول
 

 تیزمان مشمول سقف اعتبار/ تسهیالت عنوان اعتبار/ تسهیالت فیرد

 یاریدست التبار 1

 ت،یشصت سالت فعال یازابه ماهانه

 منرد اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,20

 متأه  اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,24و

)با  1401تا پایات خردادماه  1400از اول مهرماه 

، تا پایات شهری رماه 3مادة  3شرایو تبصرة 

1401) 

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,8 یآم زش یمن هزینة ت اتکیک 2

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,8 ینیارآفرکیمن هزینة ت اتکیک 3

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,8 یلمی امکانات و ارتباطات ةنیهزکیک 4

 الیر 000,000,25 نامهاتیپا یهزینة اجراکیک 5
و اول  یشنهادیب طرح پیاز بیشینة زمات تص 

 1401تا پایات شهری رماه  1400مهرماه 

6 
 یت در منامع لمیکهزینة شرکیک

 یداخم
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,15دو بار، در منی ع 

7 
من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثیقة 

 3ماده  13وظیفه، مطابق بن  نظام
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  -

8 
هزینة استفاده از ت هیالت شبکة کیک

 آزمایش اهی
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  ریال 000,000,20

9 
هزینة شرکت در روی اد رلابتی کیک

 مح رم ئمه

نامة حیایت از روی ادهای بر اساس شی ه

 مح ر )طرح شهی  بابایی(رلابتی م ئمه
 1401شهری رماه تا پایات  1400از اول مهرماه 

10 
 /یپژوهش مح رم ئمه ه تة نةیهزکیک

 فناورانه

 منرد اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,24 ماهانه

 متأه  اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,30 و
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

 ییدانشن  یهیکار التبار 11
 منرد اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,15 ماهانه

 متأه  اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,20و
 1401تا پایات خردادماه  1400از اول مهرماه 

 مطابق مقررات بنیاد بییة تکییمی درمات 12
 1400ماه از بیشینة زمات درخ است و اول دی

 1401تا پایات آذرماه 

 ه یة ازدواج و ت ل  فرزن  13

 ریال 000,000,100

ازای ت ل  هر برای ازدواج برگزی ه یا به 

 فرزن 

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

 م کن اجارة عةیود 14
 شهر تهرات و یبرا الیر 000,000,000,1

 شهرها ریسا یبرا الیر 000,000,500

تا پایات  1400من ی از اول مهرماه بهره

و بازپرداخت در زمات  1401شهری رماه 

 آم خت یدان 

 7ج ول شیارة  مطابق فرهن ی هایبرنامه 15

  



 

 16  از  13  صفحه

 یترکد دورةان یدانشجو پشتیبانی از .4شمارة  جدول
 

 

 تیزمان مشمول سقف اعتبار/ تسهیالت عنوان اعتبار/ تسهیالت فیرد

 التبار دستیاری 1
 ازای شصت سالت فعالیت،ماهانه به

 ات منرد ویدانشن  یال برایر 000,000,25 
 ات متأه یدانشن  یال برایر 000,000,32 

)با  1401تا پایات خردادماه  1400از اول مهرماه 

 (1401، تا پایات شهری رماه 3مادة  3شرایو تبصرة 

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,9 یآم زش یمن هزینة ت اتکیک 2

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,9 ینیارآفرکیمن هزینة ت اتکیک 3

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,9 یلمی امکانات و ارتباطات ةنیهزکیک 4

 الیر 000,000,35 رساله یهزینة اجراکیک 5
و اول  یشنهادیب طرح پیاز بیشینة زمات تص 

 1401تا پایات شهری رماه  1400مهرماه 

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,15بار، در منی ع  دو یداخم یدر منامع لمیت کهزینة شرکیک 6

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  ی رو 600یک بار،  یخارج یت در منامع لمیکهزینة شرکیک 7

 یداخم یمطالعات فرصت به الزام نةیهزکیک 8

 و منرد اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,25 ماهانه

  متأه ، اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,32

 1401 ماه ریشهر اتیماه و تا پا 9به م ت  ح اکثر

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

9 
 یهزینة الزام به فرصت مطالعاتکیک

 یخارج

دانشن یات میمی ت ریال برای ششص  ی رو به لالوة  2500
ریال برای میمی ت نهص  ی رو به لالوة  3500منرد و 

 با هیراهی هی ردانشن یات متأه  
ی رو  500در ص رت هیراهی فرزن ات، به ازای هر فرزن ، 

 )لالوه بر مبالغ ف ق( میمی ت ریالیکص  و پنناه ة لالوبه

تا پایات سفر، در ص رتی  1400از اول مهرماه 
که پذیرش از مؤس ة مقص ، تا پی  از پایات 

دریافت ش ه و تاریخ الزام،  1401شهری رماه 
 باش . 1401پی  از پایات آذرماه 

10 
من ز خروج از کش ر ب وت سپردت وثیقة 

 3ماده  13وظیفه، مطابق بن  نظام
- 

 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

شرکت در منامع لمیی و تا پایات آذرماه  برای

 برای شرکت در دورة فرصت مطالعاتی 1401

11 
ة کالت شبیهزینة استفاده از ت هکیک

 یش اهیآزما
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه  الیر 000,000,20

12 
هزینة شرکت در روی اد رلابتی کیک

 مح رم ئمه

روی ادهای رلابتی  نامة حیایت از هیبر اساس ش

 )طرح شهی  بابایی( مح رم ئمه
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

13 
 /یپژوهش مح رم ئمه ه تة نةیهزکیک

 فناورانه

 و منرد اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,30 ماهانه

 متأه  اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,40
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

 ییدانشن  یارکهی التبار 14
 و منرد اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,15 ماهانه

 متأه  اتیدانشن  یبرا الیر 000,000,20 
 1401تا پایات خردادماه  1400از اول مهرماه 

 ادیمطابق مقررات بن درمات یمییکیة تیب 15
 1400ماه از بیشینة زمات درخ است و اول دی

 1401تا پایات آذرماه 

 ة ازدواج و ت ل  فرزن یه  16
 الیر 000,000,100

 فرزن  برای ازدواج برگزی ه یا به ازای ت ل  هر
 1401تا پایات شهری رماه  1400از اول مهرماه 

 نکم  اجارة عةیود 17
 شهر تهرات و یبرا الیر 000,1 ,000,000

 شهرها ریسا یبرا الیر 000,000,500

تا پایات  1400من ی از اول مهرماه بهره

و بازپرداخت در زمات  1401شهری رماه 

 یآم خت دان 

 7ج ول شیارة  مطابق یفرهن  یهابرنامه 18



 

 16  از  14  صفحه

 هااز آن کیدر هر  تیحما قابل دگانیبرگز تعداد و یاریدست یقابل قبول برا یهاتیفعال. 5شمارة  جدول
 

 تیقابل حمادگان یتعداد برگز فعالیت دستیاری فیدر

1 

ح یدر تصح کیک ،نیح  تیر یهاالسک ی)از لبی  برگزار استاد راهبر یاریآم زش

ارائه به ص رت  یاستاد برا یمطالب درس ی هدر سازمان کیک ،اتیدانشن  یهابرگه

 و م ارد مشابه( یلمی ی هایات درس در بازدیدانشن  یهیراه ،نامهدرس

 اااا

2 

 یاز الضا یکی یشیزات ک ه در شریبرگز یفناور یاری)دست یاری استاد راهبرفن

در  کیک ،ی  دان  فنیدر ت ل کیکی از لبی  یهاتیمؤس ه متب ع با فعال یلمیئتیه

در  کیک ،محص رت و خ مات یسازیصنعتیهین  نیدر فرا کیک ،ن آورانه یهاتیفعال

 ر م ارد مشابه(یمحص رت و خ مات و سا یسازیتنار

 اااا

3 
و نهادهای خارج از آت )صنعت،  مؤس هبین  یلراردادها یهیکاری با استاد راهبر در اجرا

 ها و مراکز تحقیقاتی(سازمات

هر  یازانفر و به یکال لرارداد، یر 000,000,400تا 

 نفر یک  از آت، یال بیر 000,000,400

4 
های حیایتی در لالب و صن وق مؤس هن یب یلراردادها یهیکاری با استاد راهبر در اجرا

 های پژوهشی(های التبار پژوهشی )گرنتطرح

هر  یازانفر و به یکال لرارداد، یر 000,000,250تا 

 نفر یک  از آت، یال بیر 000,000,250

5 
در لالب  مؤس هن استاد راهبر و یپژوهشی داخمی ب یلراردادها یهیکاری در اجرا

 های پژوهشی(های التبار پژوهشی )گرنتطرح

هر  یازانفر و به یکال لرارداد، یر 000,000,100تا 

 نفر یک  از آت، یال بیر 000,000,100

6 
ج در سطح یهای ترویج لمم، الم از تروهیکاری با استاد راهبر در اننام فعالیت

 جامعه به زبات سادهج در سطح لی م یات و ترویآم زات و دانشن دان 
 برای هر فعالیت، یک نفر

 ، یک نفرهر لن ات کتاب برای تخصصی و های لمییهیکاری با استاد راهبر در ت وین کتاب 7

 سال تحصیمی، یک نفربرای هر کارگاه در هر نیم های آم زشیهیکاری با استاد راهبر در برگزاری کارگاه 8

9 
 /آم زشی یهاآزمایش اه ن ه اری و ارتقا /ان ازیراه /تأسیسهیکاری با استاد راهبر در 

 یمحاسبات /پژوهشی
 نفر یکش اه، یهر آزما یبرا

10 

های آم زش ضین خ مت دبیرات هیکاری با استاد راهبر در برگزاری کالس

ربو در وزارت آم زش و )با تأیی  مرکز ذی های م اوم پزشکاتآم زش/م ارس

 سازات(و معاونت آین ه و آم زش پزشکی وزارت به اشت، درمات/پرورش

 برای هر فعالیت، یک نفر

 سازاتو تأیی  معاونت آین ه مؤس ة مح  تحصی نامه(، به پیشنهاد سایر م ارد مشابه )به غیر از ام ر مرب ط به اننام رساله/ پایات 11
 

  



 

 16  از  15  صفحه

 هااز آن یکت در هر یدگان قابل حمایبرگزو تعداد  دانشجویی اریکهم یقابل قبول برا یهاتیفعال. 6  جدول شمارة
 

 توضیحات دانشجویی همکاریفعالیت  دیفر

1 
در اننام ام ر اجرایی معاونت آم زشی/ پژوهشی/ دانشن یی و فرهن ی/  هیکاری

 مؤس هاداری و مالی 

هایی نظیر هیکاری در کتابخانه، فعالیت

، ام ر اجرایی مؤس هکامپی تر  هایسایت

های لمیی زیر ها و کارگاهبرگزاری هیای 

 نظر استاد راهبر و ....

 مؤس هدر اننام ام ر اجرایی انتشارات  هیکاری 2

 مؤس همرکز فناوری اطاللات و ارتباطات  در اننام ام ر اجرایی هیکاری 3

 مؤس هدر اننام ام ر اجرایی نهاد نیاین گی مقام معظم رهبری در  هیکاری 4

 مؤس هالیم  روابو بیندفتر ی اجرایاننام ام ر هیکاری در  5

 مؤس هرسانی و روابو لی می در اننام ام ر اجرایی مرکز اطالعهیکاری  6

7 
مؤس ه محاسباتی  /پژوهشی /آم زشی هایاننام ام ر اجرایی آزمایش اههیکاری در 

 کارشناسی( ة)ویژه دانشن یات دور

 مؤس ه های آم زشیکارگاهها و هیای برگزاری اننام ام ر اجرایی  هیکاری در 8

9 
های م تقر در مرکز رش  واح های فناوری یا ام ر اجرایی شرکت اننام درهیکاری 

 با صنعت و جامعهمؤس ه های ارتباط پروژه /مؤس هپارک لمم و فناوری 

10 

ترویج در ترویج لمم، الم از آم زش و های فعالیتدر اننام ام ر اجرایی هیکاری 

)ویژة  آم زات و دانشن یات و ترویج در سطح لی م جامعه به زبات سادهسطح دان 

 دانشن یات دورة کارشناسی(

11 
 آم زات برای دان آم زشی  یمحت ا هیکاری در ت لی 

 سازاتبا تأیی  معاونت آین ه )ویژة دانشن یات دورة کارشناسی(

شی زهایی نظیر ت لی  محت ای آم فعالیت
رفتة لم م پیشمباحث   ،دروس دورة مت سطه

های افزارهای کاربردی، مهارتنرم ،پایه
 ،منازی بازدی   ییوی  ت لی  ،فردی

 و شناسایی محمی هایکان ت با هیکاری
پشتیبانی تحصیمی  و م تع ات پرورش
 آم زات م تع  مناطق محروم.دان 

 - ( دانشن یات پزشکینگیمنت ره ایت و راهبری ) 12

13 
 بنیادهای نخب ات استانیدر اننام ام ر اجرایی هیکاری 

 سازات()به پیشنهاد بنیاد نخب ات استات و تأیی  معاونت آین ه

در استات تهرات  ،سال تحصیمیدر هر نیم

ها در هر نفر و در سایر استات 20ح اکثر 

 ش د.نفر حیایت می 5استات ح اکثر 

 سازاتو تأیی  معاونت آین ه مؤس ة مح  تحصی سایر م ارد مشابه به پیشنهاد  14

  



 

 16  از  16  صفحه

 یفرهنگ یهابرنامه .7جدول شمارة 
 

 عنوان فیرد

1 
 ه یتیا  معرفتی یهابرنامه

 ...(و اسالم و ایرات تی ت تاریخ ،لمم تاریخ و فم فه ،زن گی فم فة ،نخب ی اخالق ،اسالمی ان یشه مبانی یهاارگاهک)

2 
 تروینیا  آم زشی و لمییا  های تربیتیبرنامه

 ...(کار گروهی و ،سبک زن گی ،ورزشی و هنری ،خ انیهای کتاب)برنامه

3 
 آم زیافزایی و مهارتدان  یهابرنامه

 و ...(کارآفرینی  ،لمیی هایو گرای  هارشته معرفی ،ممی و مقررات بنیاد هاسیاست با آشنایی ،تحقیق روش و پژوه  اخالق های)کارگاه

4 
 ایهای مشاورهبرنامه

 ...(خان اده و ،حق لی ،شناسیهای روان)مشاوره

5 
 یاجتیاع نخب ان یهانش ت

 (یردولتیو غ یدولت یسازات با نهادهان هیآ یهانش ت ،سازات با نخب ات و سرآم اتن هیآ یهانش ت ، ری یکسازات با ن هیآ یها)نش ت

 یجهاد یاردوها 6

7 
 هاها و جشن ارهو شرکت در نیایش اه یاحتیس ا یارتیز یاردوها

 ...(وهای فناوری و ن آوری جشن اره ،ات ن ریراه یاردوشرکت در  ،یو مذهب ین فرهن کاما ،یقاتیز تحقکمرا ،ی یو ت ل یز صنعتک  از مرای)بازد

 بهزی تی و ت انبخشی مراکز و ایثارگرات و شه ا هایخان اده با دی ار 8

 های فرهن ی م رد تأیی  بنیاد ممیسایر برنامه 9

 


