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 آینده سازان  معاونت 
 

ول رد خصوص رپسش تحصیلی پشتیبانی از فعالیتاهی متدا
  کشوراهی علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد 

 )طرح شهید وزوایی( 

تحصیلی
 1400 -1401  رد سال 

 

   سوم وریاست  

1400اتبستان 



 مقدمه 
با  بن نخبگان،  امور  اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در  بر اساس  نخبگان  یاد ملی 

کمک سایر نهادهای کشور، تسهیالت متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخبگانی  

است.   آورده  فراهم  مختلف  سطوح  و  در  جذب  توانمندسازی،  هدایت،  شناسایی، 

زمینه  و همچنینبکارگیری،  اثرگذاری  برای  مؤلفه   سازی  از  الگوسازی  و  های  تکریم 

اجرایی  راستای  در  نخبگان  ملی  بنیاد  لذا  و  است  نخبگانی  راهبردی  مسیر  سند  سازی 

و    43  -1  -2،  32  -1  -2،  11  -1  -1های ملی  کشور در امور نخبگان و با توجه به اقدام 

از سال تحصیلی    24  -2  -2 برنامة جدید  1393-  94از سند مذکور،  به اجرای  اقدام   ،

است.   نموده  مستعد تحصیلی کشور  دانشجویان  از  تحصیلی  پشتیبانی  -1400در سال 

فعالیت ، شیوه 1399 از  پشتیبانی  تحصیلی  نامه  فرهنگی دانشجویان مستعد  های علمی و 

این پس   از  نام شهید وزوایی مزین شد و  به  نام طرح شهید وزوایی شناخته  کشور  به 

 اصول حاکم بر تدوین تسهیالت بنیاد ملی نخبگان یعنی با توجه به  شود. می

 

 

 
زنگری و بازتعریف ضوابط و مقررات مربوط به فرایندهای شناسایی، جذب و پشتتتیبانی : با1-1-1اقدام  1

 های مسئول، با تأکید بر رصد فعالیت نخبگانی.از اجتماع نخبگانی در دستگاه 
غیرمستقیم متتادی بتته اجتمتتاع نخبگتتانی در های مستقیم و  دهی و گسترش پشتیبانی: سامان3-1-2اقدام    2

های دولتی ، بخش خصوصی و های مقطعی و پژوهانه از سوی سازمانقالب بورس ، جایزه 
 ای و اثرگذاری آنان.نهادهای عمومی )وقف و خیریه(، منطبق با پایش پیشرفت مرحله

هتتای فتتردی وگروهتتی بتته لیتریزی برای ارائه خدمات متتورد نیتتاز بتترای انجتتام فعا: برنامه4-1-2اقدام    3

آوردن منظور تسهیل حرکت در مسیر نخبگی )مانند: تأمین منابع علمی و اطالعاتی ، فتتراهم

 امکانات مورد نیاز پژوهشی و آموزشی مربوط به تولید، ثبت، انتشار و ارائه محصوالت(.
یبانی هدفمنتتد و رصتتد دائمتتی و پشتتتهای فعتتال دانشتتجویی، دهی و توستتعة هستتته: ستتامان2-2-2اقتتدام 4

 های نخبه.ها به گروه ها، با هدف تبدیل این هستهای از آنمرحله
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هدایت هدفمند و تسهیل مسیر پیشرفت دانشجویان صاحب استعداد برتر  توان گفت  می 

دانشگاه  پژوهشگاه در  و  این  ها  هدف  مهمترین  کشور،  اهداف  است   طرح های  سایر   .

 مترتب به طرح شهید وزوایی به شرح زیر است:
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آوری های مختلفی جمع است که از درگاه و البته مهمی  ی  رشامل سؤاالت پرتکرا این مجموعه  

مندان قرار گرفته است. با عنایت به اهمیت موضوع، و اینکه در  شده است و اینک در اختیار عالقه 

با شیوه  در این ویرایش تالش    ، مواردی تغییر کرده است   ، بط های مرت نامه ادوار مختلف و متناسب 

باشد. بنابراین    هایی حاوی نقص . با این وجود ممکن است  گیرد اصالحات الزم انجام  است تا  شده  

قابل استناد    طرح شهید وزوایی   نامه اجرای شیوه   برای مطالب مندرج در این مجموعه به طور کامل  

در پایان   قرار خواهد گرفت.   عنایت سازان مورد  تفسیرهای معاونت آینده در صورت لزوم،  نیست و  

می  نقطه درخواست  به  ارزشمند  نظرات  گردد  پرسشگان  این  ارتقای  و  اصالح  منظور  به  را  خود 

 سازان بنیاد ملی نخبگان منعکس نمایید.معاونت آینده 

 

 

 با آرزوی توفیق الهی

 سازان بنیاد ملی نخبگانمعاونت آینده 
    



 طرح شهید وزوایی گانپرسش
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 های متداولپرسش

های در خصتتوپ پشتتتیبانی  یردن ابهامتتات احتمتتالکتت و برطرف  یستتازبه منظتتور شفاف

هتتا در ایتتن فصتتل آن  یهامتداول و پاسخ  یهااز پرسش  یدانشجویی بنیاد ملی نخبگان، برخ

 .شودمی ارائه

 ست؟کینخبه .1

 علتتم، گستتترش و خلتتق در هکتت   شتتودیم  اطتتال   ارآمتتدک   و  برجستتته  یفتترد  بتته  نخبه  واژة 

 یاستتالم یهتتاارزش چتتارچوب در شتتورک  تیریمتتد و فرهنتت  ادب، هنتتر، ،یفنتتاور

 و زه یتت انگ ت،یتت خالق هتتوش، ةیپا  بر  یو  یهاتیفعال  نیهمچن  و  باشد  داشته  بارز  یاثرگذار

 یستتو  از  یتستتابک ا  یهایتوانمنتتد  و  تخصتتص  ،یخبرگتت   و  سویک  از  یذات  یهایتوانمند

 .شود شورک  یاعتال و شرفتیپ به دنیبخشسرعت موجب گر،ید

 ست؟کی(برتر)مستعد  برتر استعداد  صاحب .2

 آن،  بتته  یابیدستتت  و  افتتتهین  دستتت  آن  طیشتترا  بتته  هنوز  نیکل  است  ینخبگ  مستعد  هک یفرد

 طیمحتت  بتتر یاثرگتتذار تتتاًینها و یخبرگ سبک  یبرا یسازتوانمند و تیهدا ندیفرا  مستلزم

 .است

 رد؟کاطالق را »نخبه« لفظ انی دانشجو به توانیم ای آ .3

 در یطوالن یراه شدننخبه تا انیدانشجو  هک است  مشخص  فو ،  فیتعار  به  توجه  با  ر؛یخ

 .دانست برتر« »مستعد توانیم را برتر انیدانشجو یول دارند؛ شیپ

بنیهاد دهده اسهت  های  برای دانشجویی کهه مشهلول پشهتیبانی  ای آ .4

 ؟دود گواهی عضویت صادر می

ط یل احتتراز شتترایتت های بنیتتاد صتترفاً بتته دلملی نخبگان عضتتو نتتدارد و پشتتتیبانیبنیاد   ر؛یخ

 شود.اعطا میبرگزیده از هر پشتیبانی، به  یمندبهره 
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مند بنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از تسهیالت این بنیاد بهره  ای آ .5

 کند؟صادر میمندی از تسهیالت بهره اند  گواهیدده

بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی ستتند راهبتتردی کشتتور در امتتور نخبگتتان، بتتا 

گانی در کمک سایر نهادهای کشور، تسهیالت متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخب

هتتای هتتر فتترد سطوح مختلف فراهم آورده است. تسهیالت بنیاد به واسطه ستتوابق فعالیت

های فرهنگی و اجتمتتاعی بتته وی و سایر فعالیت فناورانهشامل سوابق آموزشی، پژوهشی،  

برگزیتتدگی در بنیتتاد ملتتی نخبگتتان افتختتار جدیتتدی محستتوب  رواز ایتتنشتتود. اعطتتا می

و   بتته برگزیتتدگان اعطتتا گتتردد  نامههمعرفییا    گواهیآن  برایشود که الزم باشد  نمی

 .مند خواهند شدنامه بهره شیوه  اینبرگزیدگان صرفاً از تسهیالت مربوط به 

آیا دریافت تسهیالت از بنیاد ملی نخبگان جزء افتخاراتی اسهت کهه  .6

 ؟دود در رزومه به آن اداره  استالزم 

شتتامل ستتوابق )هتتای هتتر فتترد  ستتوابق فعالیت  ةواستتطتسهیالت بنیاد ملی نخبگان صتترفاً به

شود. به وی اعطا می (های فرهنگی و اجتماعیآموزشی، پژوهشی، فناورانه و سایر فعالیت

که تسهیالت بنیاد به منظور توانمندستتازی و همتتوار کتتردن زمینتتة جتتذب و با توجه به آن

صورت خودکار است و اثرات و تبعات دریافت آن به  اثرگذاری مشموالن، طراحی شده 

ت بنیاد افتخار جدیدی بنابراین استفاده از تسهیالکند،  زمینة ارتقای مشموالن را ایجاد می

صتترفاً بتته معنتتای  بنیتتاددر های متقاضی یید درخواستأت  ،شود. به بیان دیگرمحسوب نمی

درج آن در بتترای و  رای وی استتتیید شده بتت أمندی از مزایای مندرج در تسهیالت تبهره 

 .ارزش خاصی متصور نیست ،رزومه

و در آن   کتترده   شتترکت  معتبتترو    محتتورمحصتتول  ة جشتتنوار  کیکه در    یفرد  ،مثال  یبرا

 دارد و در آن جشنواره ارائه شده  یمستقل  تیکه ماه  یدستاورد لیبه دل ،شودیم ده یبرگز

است   یمتقاض  یبرا  یازیامت  مذکور  یدگیبرگز  خاطر،  نیبه هم  و  شودیم  ده یبرگز  ،است
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از  ،کنتتد کستتب ختتود  یهاتیفعال  مجموعه  از  را  الزم  ازاتیامت  یمتقاض  که  یصورت  در  و

مستتتقل از   ادیتت بن  در  یدگیتت برگز  نیبنتتابرا.  شتتودیم  منتتدبهره   ادیبن  ییدانشجو  یهایبانیپشت

 .ستیفناورانه و ... هر فرد ن ،یپژوهش ،یآموزش یهاتیسوابق فعال

گهواهی   های برگهزار دهده توسهن بنیهاد ها و طرحبرای برنامهآیا   .7

 ؟دود میصادر   حضور

باشتتند، گتتواهی   روشتتن، مشتتارکت داشتتتهای افرادی که در طرح شتتهید احمدیبر  .7  -1

 .شودصادر می ، از سوی مسئول طرححضور در طرح

بتتایی( محور )طرح شهید بارویدادهای رقابتی مسئلهآن دسته از دانشجویانی که در    .7  -2

برگزاری رویداد، گواهی  از تأیید کارگزارپس رویداد و  ت  شرکت کنند، مطابق با مقررا

 شود.صادر میشرکت در طرح 

های کتته در برنامتتههتتای بنیتتاد مشتتمول پشتتتیبانیدانشتتجویان آن دستتته از  بتترای .7 -3

با درخواست متقاضتتی، های استانی شرکت نمایند،  توانمندسازی برگزار شده توسط بنیاد

برگزارکننتتدة برنامتته بنیتتاد استتتانی    از ستتوی  ،متتورد نظتتر  گذراندن دورة آموزشیگواهی  

 شود.صادر می

 انجهام  دی با  یارکچه  اد یبن  یهایبانیپشت  افتی در  یمتقاض  انی دانشجو .8

 دهند؟

 یپژوهشتت   ،یآموزش  سوابق  ،یاشناسنامه  اطالعات)شامل  پروندة خود    دیباابتدا    نضیامتقا

 و  لیتت مکت  https://sina.bmn.irینشتتان  بتته  ادیتت بن  یاطالعتتات  ةسامان  دررا    ...(  و  افتخارات  و

 یپرونده برا ی»درخواست بررس نةیاد،گزیبن یسو از شده اعالم یزمان  مهلت  اتمام از  شیپ

 در.  ننتتدک   انتختتابستتامانه    یها«را در بختتش »ثبتتت درخواستتت  «ییدانشجو  یهایبانیپشت

 از یتتک هتتر افتتتیدر یهادرخواستتت ارستتال انکتت ام ،یمتقاضتت  شتتدنده یبرگز صتتورت

 .شودیم جادیا سامانه در یو ارپوشةک  در الت،یتسه
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 دود؟یم انجام یصورت چه به دگانی برگز انتخاب و پرونده یبررس .9

 یهادانشتتگاه   کمتت ک   بتتا  را  انیمتقاضتت   یستتو  از  شده یبارگذار  اطالعات  ،یاستان  یادهایبن

 ادیبن سپس وکنند می ییآزمایراست و یبررس صالحیذ مراجع ریسا و آنان  لیتحص  محل

انتخاب  یلیتحصگروه  هر برای شده تعیین  هایتیظرف  اساس  بر  را  انیدانشجو  نیبرتر  یمل

 ند.ک یم

 انیو متقاض دود یم داده اطالع انیمتقاض به چگونه هاپرونده نواقص .10

 رفع نقص انجام دهند؟ یبرا یچه اقدامات دی با

 یو بتته نایستت  ستتامانة در یمتقاضتت  کارپوشتتة قیتت طر از پرونتتده  نتتواقص ،یبررستت  زمتتان در

 نقتتص، اعتتالم امیتت پ در مذکور یزمان مهلت در یمتقاضاست   الزم  و  شودیم  یرساناطالع

 ی»بررستت   گزینتته  انتختتاب  بتتا  مجتتدد  یبررستت   یبتترا  را  خود  پروندة   و  اقدام  نقص  رفع  یبرا

 بتته  پرونده   شده،نییمهلت تع  انیپس از پا  صورت  نیا  ریغ  در.  دینما  ارسال  ادیبن  به  مجدد«

 گردد.باز می ادیبن کارپوشة هب خودکار صورت

بار   کی  باشد  یلیمربوط به سوابق تحص  نشده   برطرفمجدد پرونده اگر نقص    یبررس  در

 امتتا شتتود یمتت  داده   نقص  رفع  یبرا  یمحدود  فرصتو    شده اعالم نقص    یبه متقاض  گرید

پرونتتده بتته   باشد  یلیاز سوابق تحص  ریغ  یموارد  یبرا  نشده   برطرفکه نقص    یصورت  در

 .شد نخواهد لحاظ نشده موارد رفع نقص  ازیامتمراحل بعدی منتقل و 

 دایهپ اطهالع خود  درخواستجة ینت از توانندیم چگونه انی دانشجو .11

 نند؟ک

 یرستتاناطالع  نایس  سامانة  در  وی  ةکارپوش  قیطر  از  یمتقاض  نشدن  ای  شدن  ده یبرگز  جةینت

 .شودیم

 یهایانیپشهت  از  یمنهدبهره  یبهرا  ایهآ  بادد   اد یبن  عضو  دانشجو  اگر .12

 دارد؟ درخواست ارسال به ازین   ییدانشجو
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در   یتیمک حتتا  یه به عنتتوان نهتتادکنخبگان عضو ندارد؛ بل  یاد ملیبن  دشویم  دیتأک مجدداً  

 یالگوستتازو  یریارگک مستعدان و به  یو توانمندساز  ییشناسا  یبرا  یگذاراستیس  نةیزم

 نیبنتتابرا. نتتدک یم تیتت فعال آنتتان یاثرگذار و جذب  یبرا  یسازنهیزم  و  جامعه  در  نخبگان

 استتاس  بر  ، هر سالانیدانشجو  و  ستین  ادیبن  عضو  ایآموختهدانش/ییدانشجو  چیه  اصالتاً

. شتتد خواهنتتد ییدانشتتجو یهایبانیپشتتت مشتتمولبرگزیتتده و  ادیتت بن یارهتتایمع و مقتتررات

که پتتیش از متقاضیانی  های دانشجویی، اعم از  ، همة دانشجویان متقاضی پشتیبانینیبنابرا

 یبنتتدزمان  الزم استتت بتتر استتاس برنامتتة  اند،مند شده یا نشتتده از تسهیالت بنیاد بهره   ،این

 .ندیدرخواست خود را در سامانه ثبت نما الت،یتسه نیمربوط به ا

 ییدانشهجو  یهایبانیپشهت  از  یلیتحص   مقطع   یک  در  دانشجو  چنانچه .13

 یلیتحصه  مقطهع   در  هایبانیپشهته از این  استفاد   انکام  بادد   دده  مندبهره

 ؟را دارد   گری د 

 و  ندارد  وجود  مختلف  یلیتحص  مقاطع  در  هایبانیپشت  نیا  از  استفاده   یبرا  یتیمحدود  بله؛

 شتتود، ده یتت برگز انیمتقاضتت  ریستتا بتتا رقابت در  یلیتحص  سال  هر  در  بتواند  دانشجو  چنانچه

 و استتت  انهیستتال  هایبانیپشتتت  نیتت ا  گتتر،ید  انیب  به  .گردد  مندبهره   هایبانیپشت  نیا  از  تواندیم

 .ندارد گرید یهاسال با یارتباط

 از  توانهدیم  لیتحصه  از  مقطهع   یک  در  دانشجو  هر  هکیدفعات  تعداد  .14

 است؟ بار چند دود  مندبهره  هایبانیپشت نی ا

  هرستتاله   تواند ی م   شود،   ده ی برگز   ان ی دانشجو   ر ی سا   با   رقابت  در  ی ل ی تحص  سال  هر  در  دانشجو  اگر 

 . شود  مند بهره  ها ی بان ی پشت   از   نامه( های مجاز مذکور در شیوه )تا سقف سال 

 ییدانشهجو  یهایبانیپشت  مشلول  یلیتحص   سال  کی   در  دانشجو  اگر .15

 ارسال به ازین  بعد سال در هایبانیپشت نی ا از یمندبهره  یبرا ای آ دود  اد یبن

 دارد؟ درخواست مجدد 
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 و شتتوندیم ده یتت برگز( بعتتد ستتال  ورماه یشتتهر  تا  مهرماه )از    سال  کی  یبرا  صرفاً  مشموالن

 نیتت ا  بتتهمربتتوط    یبنتتدزمان  اساس برنامتتة  بر  ،هایبانیپشت  نیا  از  یمندبهره   یبرا  است  الزم

 .ندینما ثبت سامانه در را خود درخواست الت،یتسه

 یهایبانیپشههت مشههلول هادانشههگاه روزانههة انی دانشههجو فقههن ایههآ .16

 زین...(    و  یحضورلهین  دوم   نوبت)  انی دانشجو  ری سا  ای   دوندیم  ییدانشجو

 دوند؟ مندبهره هایبانیپشت نی ا از توانندیم

 و  یپژوهشتت   ،یآموزشتت   یهاتیفعال  مجموعه  اساس  بر  فرد  شدنده یبرگز  ،ادیبن  کمال  تنها

 .است یو فناورانة

 آزاد   و  نهور  امیهپ   یرانتفاعی)غ  یردولتیغ  یهادانشگاه  انی دانشجو  ای آ .17

 دارند؟ را ییدانشجو یهایبانیپشت از یمندبهره انکام( یاسالم

 نیتت ا در تک شتتر انکتت ام( یردولتتت یغ و  یدولت  از)اعم    شورک   یهادانشگاه   انیدانشجو  تمام

 .شوندیم مندبهره  هایبانیپشت از شدن،ده یبرگز صورت در و دارند را رقابت

 نظهر  در  هیسههل  اسهتان  ایه  دانشگاه  یبرا   دگانی برگز  انتخاب  در  ای آ .18

 ؟دود یم گرفته

 ة تحصیلی، دور رشتةرقابت به صورت کشوری خواهد بود و هر متقاضی با توجه به  ؛خیر

گیتترد و تحصیلی خود در گروه مشخصی قتترار می  ة تحصیلی و سال ورود به آخرین دور

انتختتاب (  بتتر استتاس ظرفیتتت گتتروه )امتیتتاز در گتتروه ختتود  حدنصاب  در صورت کسب  

 .خواهد شد

بهه صهورت مسهتقیز از    یهک از افتخهارات عللهیدارندگان کدام   .19

 مند خواهند دد؟های دانشجویی بهرهپشتیبانی

پایتتة   ورود بتته مقطتتع(  کنکتتور)آزمتتون سراستتری  های برتر کشوری  صرفاً دارندگان رتبه

علتتوم آزمایشتتی  نفتتر اول گتتروه  100شتتامل  هادانشتتگاه  (ایکارشناسی و دکتتتری حرفتته)
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نفر   40علوم انسانی و  گروه  نفر اول    80  ،علوم تجربی  اول گروه نفر    100و    و فنیریاضی  

در  ،آموزیالمپیادهای دانش ة کشوری درنقریا طال  هایاول گروه هنر و دارندگان مدال

 (.یک سال)دانشگاه اولین سال ورود به 

های دانشجویی  مندی از پشتیبانیسنوات تحصیلی مجاز برای بهره .20

 های تحصیلی چند سال است؟ دورهدر هر یک از 

  ؛سال تحصیلینیم 8معادل  ،سال 4  :کارشناسی ة دور •

 ؛سال تحصیلینیم 4معادل  ،سال 2 :کارشناسی ارشد ناپیوسته ة دور •

ستتال اول   4)  ستتال تحصتتیلینیم  12معتتادل    ،سال  6  :کارشناسی ارشد پیوستهدورة   •

 ؛(کارشناسی ارشد ة سال آخر معادل دور 2کارشناسی و  ة معادل دور

ستتال اول معتتادل  4)ستتال تحصتتیلی نیم  14معتتادل    ،ستتال  7  :ایدوره دکتری حرفه •

 ؛(کارشناسی ارشد ة سال آخر معادل دور 3کارشناسی و  ة دور

 ؛سال تحصیلینیم 8معادل  ،سال 4 :دکتری تخصصی ناپیوستهة دور •

ستتال اول  4)سال تحصتتیلی نیم 20معادل  ،سال 10 :دکتری تخصصی پیوستهدورة   •

ستتال آختتر معتتادل   4کارشناسی ارشتتد و    ة سال بعد معادل دور  2  ،کارشناسی  ة معادل دور

 ؛(دکتری تخصصی ة دور

 ،ستتال 6 (:از کارشناستتی بتته دکتتتری تخصصتتی)  دکتری تخصصتتی مستتتقیمدورة   •

ستتال آختتر   4کارشناستتی ارشتتد و    ة ستتال اول معتتادل دور  2)سال تحصتتیلی  نیم  12دل  امع

 ؛(دکتری تخصصی ة معادل دور

 بتتا را ختتود ستتالمینتت  چنتتد ایتت  کیتت  کتته یصورت در هایبانیپشت نیا از  یمندبهره   انیمتقاض

محاستتبه  آنتتاندر ستتنوات  ،کتترده باشتتند حتتذفسنوات  احتساببدون  ،دانشگاه   موافقت

 .نخواهد شد

  ییوزوا  د یده  طرح   التیتسه  مشلول  یدانشجو  که  یدرصورت .21

 ای آ   (رد یبگ  یلی تحص   یمرخص )  کند  حذف  را  خود   یلیتحص   سالز ین
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 طرح  التیتسه  از  استدده  حذف  که  یلیتحص   یهاسالز ین  در  تواند یم

 کند؟  استفاده ییوزوا دیده

 ردیتت گیتعلتتق م یبه افتتراد ییوزوا دیطرح شه التیو براساس مقررات، تسه یبه طور کل

بتتا حتتذف   نیمحسوب شوند. بنتتابرا  یرسم  یدانشجو  ت،یمشمول  یلیتحص  سالمیکه در ن

بتته   یچه بدون احتساب در سنوات و چه با احتساب در سنوات، متقاضتت   یلیتحص  سالمین

 دیطتترح شتته التیاز تستته توانتتدیجتته نمیدانشجو محسوب نشتتده و در نت  یصورت رسم

 استفاده کند. ییوزوا

نتتام پتتس از ثبت یتتیوزوا دیطتترح شتته  التیمشتتمول تستته  یوجتتود اگتتر دانشتتجو  نیتت ا  با

خود را  یلیتحص سالمین سال،میآن ن انیدر پا یلیبه هر دل  ت،یمشمول  یلیتحص  سالمیدرن

 ی»همکتتار ایتت  «یاریتعهتتدات »دستتت ستتال،میکتته در آن ن یحتتذف کنتتد، در صتتورت

کند، اعتبار   دییرا تاها  آن  زیو دانشگاه ن  بررا انجام داده باشد و استاد راه  «خودییدانشجو

 .شودیاعطا م یبه و ییدانشجو یهمکار /یاریدست

»بتتدون احتستتاب در   یلیتحصتت   ستتالمیاست که اگتتر حتتذف ن  ینکته ضرور  نیبه ا  توجه

 /یاریاز اعتبتتار دستتت  ستتالمیمتتذکور، در آن ن  طیسنوات« باشد و دانشجو با توجه به شتترا

 یلیتحصتت   ستتالمیدر ن  تیاستتتفاده کتترده باشتتد، در صتتورت مشتتمول  ییدانشجو  یهمکار

از   شیآنکتته پتت   لیدر سنوات، بدل  سابصورت بدون احتحذف شده به  سالمین  نیگزیجا

استتت، استتتفاده کرده   ستتالمیمربتتوط بتته آن ن  ییدانشتتجو  یهمکار/یاریاز اعتبار دست  نیا

 مجدد از آن را ندارد. یمندامکان بهره 

شه  یمورد  الت یتسه  ریسا  یبرا صورت  زین  ییوزوا  دی طرح  فعال  یدر  به    تیکه  مربوط 

ن  شیآن،پ حذف  زمان  سالم یاز  بازه  تسه  ی)در  مشمول  فرد  دانشجو  التیکه    ی هنوز 

 .شودی اعطا م ی مورد نظر به و الت یاست( انجام شده باشد، تسهبوده  یرسم

 گرفتهه  نظهر  در  زیهن  یمنف  ازاتیامت   یآموزد  سوابق  محاسبة  در  چرا .22
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 است؟ دده

 ،یعلم  شئون   همة  در  ه ک   شودیم  شناخته  یلیتحص  مستعد  عنوانبه   ییدانشجو  اد، یبن  نظر  از

  برجسته   ان، یدانشجو  ریسا  ن یب  در   فناورانه،   و   ی پژوهش  ،یآموزش  ی هات یفعال  جمله   از

  نظر   در   اند،داشته   یآموزش   فیضع  سابقة   ه ک   یانیدانشجو  ی برا  ز ین  انکام  نیا  اما  باشد؛ 

  جبران  را   خود  گذشتة   یهاضعف  ها،ت یفعال  ریسا  در  شتر یب  تالش  با  ه ک   است  شده   گرفته

  افراد   تفاوت  تا  است  شده   گرفته  نظر  در  یمنف  ازیامت  ن،ییپا  یهامعدل   یبرا  نیبنابرا.  نندک 

ر یدر سا  ترش یب  یازها یامت  سبک   با   اما  شود؛  گرفته  نظر  در  یآموزش  ضعف  و  قوت  در

شیوه   .ردک   جبران   را   نقصان   ن یا  توان یم(  پژوهش  ژه یوبه ) ها  بخش طرح در  جدید  نامه 

  یآموختگ دانش   کل   ن یانگی م  از  حاصل  یمنف  از ی امت است که  شهید وزوایی مقرر شده 

دوره   ةنیزم  با  یمتفاوت   یلی تحص   ة ن یزم  که  ی متقاض  ی قبل   ی لی تحص  یهادوره/ 

 .شودن  لحاظ دارد، یو یفعل ی لی تحص

 نظهر در  یازیهامت  ههایورود هز  نیبه  در  اول  رتبهة  سبک  یبرا  چرا .23

 است؟ نشده گرفته

ه با توجه به رشتتته و دانشتتگاه ک ل دروس گذرانده  ک ن  یانگیم  یبرا  شده نظرگرفته   در   ازیامت

 یمنتتدزان توانیتت دهندة مشتتود، نشتتانیز میتت ن یستتازان، همسانیل دانشتتجویمحتتل تحصتت 

 یهتتادوره ن همیه رتبة دانشجو در بک  یدانشجو به صورت مستقل است؛ در حال  یآموزش

 یاز بتترایتت ست. ضمناً لحاظ امته  نیز  دانشجو  یهادوره هم  یمندزان توانیخود، وابسته به م

، در واقتتع لحتتاظ دو بتتار یلیل تحصک ن یانگیم یاز براینار لحاظ امتک سب رتبة اول، در  ک 

، ین آموزشتت یانگیتت م یشده بتترانظرگرفتهاز درین رو امتیاز ات است.  یفعال  یک  یاز برایامت

 ند.ک یت میفاک ن موضوع یا یبرا

 نظهر  در  ازیامت  دانشگاه   در  درخشان  استعداد   عنوان  سبک  یبرا  چرا .24

 است؟ نشده گرفته
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جتتدول   یهاکان استعداد درخشان، مشابه مالیانتخاب دانشجو  یدانشگاه برا  یهاکمال

نامة وه ی)شتت  ه و فرهنگتتیفناورانتت ، یپژوهشتت  ،یآموزشتت  یهتتاتیحاصتتل از فعال ازاتیتت امت

 استتتعداد  عنتتوان  ستتبک   یبتترا  ازیامت  لحاظ  رو  نیا  از.  است  ادیبن(  ییدانشجو  یهایبانیپشت

ه و فناورانتت   ،  یپژوهشتت   ،یآموزشتت   یهتتاتیفعال  یبرا  ازیامت  بار  دو  لحاظ  واقع  در  درخشان،

 .است یمتقاض فرهنگی

 مقههاطع  بههه یورود  یهههاآزمون برتههر رتبههة کسههب یبههرا چههرا .25

 است؟ نشده گرفته نظر در یازیامت  یتخصص  یدکتر و  ارددیکاردناس

  نیا  و  یتخصص  یدکتر   و  ارشد  یارشناسک   یهاآزمون  یهارشته   تکثر  و  تنوع  به   توجه   با

  بدون   و  درخشان  یاستعدادها   ت یظرف  محل   از  برجسته،  ان یدانشجو  از  یاریبس  که   موضوع

  ی برا  یقیدق  شاخص  هاآزمون   ن یا  در   افراد  رتبة  شوند،یم  مقاطع   ن یا  وارد   کنکور

المپ  گرید  ی سو  از.  ستین  یل یتحص  برتر   ی استعدادها  ییشناسا در  افراد    ی ادها یرتبة 

لحاظ    و فناورانه   یپژوهش  ،یآموزش  یهات یحاصل از فعال  ازاتیدر جدول امت  ییدانشجو

چنان  تا  است  فردشده  داوطلبانه  به   یچه    ق یطر  از  که  یصورت  در   یحت)صورت 

  وارد (  شود  ارشد  یارشناسک   مقطع  وارد  توانستیم  آزمون  بدون  و  درخشان  یاستعدادها

  گرفته  نظر در یو تالش ،باشد رده ک  کسب برتر  رتبة و شده  ییدانشجو یعلم رقابت کی

 .شود

 دارد؟ آن ازیامت در یریتأث مقاله  در بودن مسئول سندةی نو ای آ .26

 ستتندگانینو  نیب  در  فرد  گاه یجا  و  سندگانینو  تعداد  اساس  بر  مقاله  هر  ازیامت  محاسبة  ر؛یخ

 . شودیم نییتع (مشاور استاد و راهنما استاد نام حذف با)

 دد؟ مطلع  یاللللنیب یهاهی نشر( Q) رتبه از توانیم چگونه .27

ها در هر شاخة هیتوان از رتبة نشریم  www.scimagojr.com  ینترنتیا  یمراجعه به نشان  با

 مطلع شد. یعلم
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هها محاسهبه مقاالت بررسهی و امتیهاز آنهلة     در بررسی پروندهآیا   .28

 ؟خواهد دد

هتتای پژوهشتتی ستتازی هرچتته بیشتتتر بررستتی فعالیتبتته منظتتور کیفیو    نامهاساس شیوه   بر

و بتترای برتتتر  ةمقالتت  5صتترفاً  ارشتتد  بتترای دانشتتجویان کارشناستتی و کارشناسیمتقاضیان،  

بتته  ،استتین ةدهی خواهد شتتد. ستتامانسی و امتیازبرتر برر  ةمقال  10صرفاً  دانشجویان دکتری  

از مقتتاالت هتتر یتتک    توستتط متقاضتتی بتترایشده  بر اساس اطالعات ثبتو  طور خودکار  

 /ستتخنرانیبه صورت    شده های ارائههمایشترویجی،    علمیژوهشی،  پ  المللی، علمیبین)

از بررستتی و  پتتس کنتتد کتتهمرتتتب می (از بیشتر به کمتر) ها را بر اساس امتیازآنپوستر(،  

 ،به عنوان نمونتته.  شدخواهد    لحاظمتقاضی    مجموع امتیازهایدر  شده  امتیاز کسب،  تأیید

 3پژوهشی و  علمی ةمقال 3المللی ، بین ةمقال 3ارشد، کارشناسی ة اگر یک دانشجوی دور

ای که برای وی مقاله 5نامه صرفاً ، بر اساس شیوه ثبت کرده باشد  همایشی در سامانهمقاله  

شود. در نتیجه ممکتتن استتت ایتتن متقاضتتی در ، بررسی و لحاظ میداردبیشترین امتیاز را  

 .باقی مانده است نشده وی، بررسیمشاهده کند که برخی از مقاالت  سینا ةسامان

امتیهاز معتبهر    ههایهلایشدر  به صورت پوستر  دده  هارائآیا مقاالت   .29

 ؟دارند

 شهید وزوایتتی آمتتده استتت  ة طرحنامشیوه   1ة  شماردر جدول    فعالیتامتیاز مربوط به هر  

 .است نیز امتیاز در نظر گرفته شده شده به صورت پوستر برای مقاالت ارائه ،که در آن

انتشهار در   یبهرا  ددهرفتهی منتشردده/ پذمقاالت    ازیمحاسبه امت  نحوه .30

 چگونه است؟ یپژوهش  -یعلل  اتی نشر

و بتتر   بهداشتتت  /علتتوم  وزارت  دییتت تا  متتورد  یپژوهشتت   یعلم  اتینشر  یبندرتبه  به  توجه  با

انتشتتار   یبرا  شده رفتهیمنتشرشده/ پذ  مقاالت  یبرافرد،    گاه یو جا  سندگانیاساس تعداد نو

 20 حتتداکثر »ج« از،یتت امت 25  حتتداکثر  »ب«  از،یتت امت  30حتتداکثر    »التتف«  رتبه  با  مجالت  در

 .شودیدر نظر گرفته م ازیامت 15 فاقد رتبه حداکثرو  »د« رتبه ،ازیامت
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« عللهی  مؤسسهة  مصهوب  پژوهشی  طرح  اجرای  در  هلکاری»  امتیاز .31

 پژوهشهی   آموزدهی   ههایفعالیت  از  حاصهل  امتیاز»  جدول  در  دده  ذکر

 ههاییطرح  چه  به  نخبگان   ملی  بنیاد   هاینامهدیوه  در«  فرهنگی  و  فناورانه

 گیرد؟می تعلق

 هایمؤسستته مصوب که( آن از ایمرحله یا کامل طور به) یافته خاتمه  پژوهشی  هایطرح

 صتتادر گتتواهی در و بتتوده ( نباشتتد متقاضی تحصیل محل علمی، مؤسسة اگر  حتی)  علمی

 پژوهشتتی،  معاونتتت)  علمتتی  مؤسستتة  در  متترتبط  ستتازمانی  حتتوزه   ستتوی  از  آنها  برای  شده 

 و  همکتتاران  استتامی  طتترح،  عنتتوان  به  مربوط  اطالعات  ،...(  و  فناوری  و  تحقیقات  معاونت

 ذکتتر  طتترح  مبلتت   و  کارفرمتتا  نتتام  طرح،  پایان  و  شروع  تاریخ  تصویب،  تاریخ  فرد،  جایگاه 

 طتتور  بتته)  یافتتته  خاتمتته  پژوهشی  هایطرح  همچنین  .است  تایید  و  بررسی  قابل  ،باشد  شده 

 ةمؤسستت   دییتت تأ  صورت  در  ستندین  یعلم  هایمؤسسه  مصوب  که(  آن  از  ایمرحله  یا  کامل

 و اطالعتتات. استتت دییتا و یبررس قابل ،ییدانشجو زمان در یمتقاض  لیتحص  محل  یعلم

 بختتش در تتتوانیم  را  هستتتند  متتذکور  طیشتترا  فاقد  که  یپژوهش  یهاطرح  ریسا  مستندات

 گیری شود.مورد تصمیم حسب کارگروه  در تا کرد ثبت هاتیفعال  ریسا

 توسهن  پژوهشهی  ههایطرح  انجهام  بهرای  راهنلا  استاد   موافقت  آیا .32

 است؟ الزم دانشجویی  زمان  در متقاضی

 بیتصو ایشروع  خیکه تار ییهاطرح از اعم ،یپژوهش یها طرح یدر بررس یطور کل  به

اختتذ   بتته  یازیتت ن  ،استتت  یمتقاضتت   لیپتتس از فراغتتت از تحصتت   ای  ییدانشجو  زماندر  ها  آن

 .ستین راهنما استاد موافقت

 از تیههحلا صههندوق توسههن گرفتههه صههورت یهههاتی حلا ایههآ  .33

 انجهام ازو ...    نانو  یفناور  توسعه  ژهی و  ستاد   /کشور  فناورانو    گرانپژوهش

 طهرح»  عنهوان  بهه   یپژوهشه  طهرح  لباق   در  انی دانشجو  رساله  /نامهانی پا

 است؟ یبررس قابل موسسه« مصوب یپژوهش 
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 /کشتتور  فنتتاوران  و  گتترانپژوهش  از  تیتت حما  صندو   توسط  گرفته  صورت  یهاتیحما

 انیدانشتتجو رساله /نامهانیپا انجام  از  کارفرما،  عنوان  به...    و  نانو  یفناور  توسعه  ژه یو  ستاد

 روال در ازیتت ن متتورد  مستتتنداتو    اطالعتتات  داشتتتن  صتتورت  در  ،یپژوهشتت   طرح  قالب  در

 دییتاو    یبررس  قابل  موسسه«  مصوب  یپژوهش  طرح»   عنوان  به  ،یپژوهش  یهاطرح  یبررس

 تقاضتتامحور صتتورت بتته کتته ییهتتارستتاله/نامهانیتت پا از تیتت حما  منظور  به  هیرو  نیا.  است

 .است شده  اتخاذ شوند،یم  فیتعر

م جامعهه وآموزش مهدا  یهابرنامه»  در  دده  انجام  یهایسخنران  ای آ .34

 ینهادهها  ری سها  ایه  یعلل  یهاانجلن  توسن  که(«  کنگره  /شی هلا)  یپزدک

 به  دود یم  برگزار  یپزدک  آموزشو    درمان  بهدادت   وزارت  مجلوعه  ری ز

 است؟ یبررس قابل یش ی هلا مقاالت عنوان

 در «یپزشتتک جامعتته متتداوم آموزش یهابرنامه»  در یسخنران صورتبه  شده   ارائه  مقاالت

 وزارت مجموعه ریز ینهادها ریسا ای یعلم یهاانجمن توسط که کنگره   ای  شیهما  قالب

 مقتتاالت مجموعتته کتابچتته در انتشتتارو  یداور صتتورت در زیتت ن شتتودیم برگزار  بهداشت

 یبررستت  روال در ازیتت ن متتورد  مستتتنداتو    اطالعتتات  داشتتتن  بتتا( و  proceeding)  شیهما

 .است دییتاو  یبررس قابل ،یشیهما مقاالت

 ییدانشهجو  یهایبانیپشت  از  یبرخوردار  سابقة  از  حاصل  ازیامت  چرا  .35

  یاحهد دیده زةی جا قی طر از ددندهی برگز ای   و  گذدته  یهاسال  در  اد یبن

 است؟ نشده لحاظ ازاتیامت جدول  در

ازات  یه در جدول امتک است  یهمان موارد یدگیبرگز یارهایور، معک هر دو مورد مذ در

فعال  حاصل فرهنگیفناوران   ،  یپژوهش  ،یآموزش  یهاتیاز  و   شده   رک ذ  انیدانشجو  ه 

  فرد   واقع   در  شود،   گرفته  نظر  در   ی ازیامت  افراد   یدگیبرگز  سابقة   ی برا  چنانچه   لذا .  است

  ی افراد  ضمناً   .ستی ن  یمنطق  ه ک   است  رده ک   سبک   ازیامت  بار   دو   خود،   یهات یفعال  یبرا

  ی هال، در سال یو فناورانة مناسب، به هر دل  ی، پژوهشی سوابق آموزشرغم  ی ه علک هستند  
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د  ی ن موضوع نبایاند و ارده کاد ارسال نیبن  یهای بانیاز پشت  یمندبهره   ی برا  یقبل، درخواست

  مند بهره   های بانیپشت  نیا  از  هک   یافراد  با  اسیق  در)آنان    یبرا  یمنف  یازیامت  عنوانبه 

 . شود  گرفته نظر  در( اند شده 

  از ی امت »   جدول   در   دده   ذکر   ی ار ی دست   ت ی فعال   از ی امت   از   ی مند بهره   ی را ب  .36

  ی ها نامه ه و ی د   در   « ی فرهنگ   و  فناورانه     ی پژوهش    ی آموزد  ی ها ت ی فعال   از  حاصل 

 است؟   الزم   ی مستندات   چه   نخبگان    ی مل   اد ی بن 

 کتته( یتتاریفن /اجرایتتی علمتتی همکتتاری /یتتاریآموزش) دستتتیاری هتتایفعالیت بتترای

 از هتتاآن انجتتام بابتتت(  دانشتتجویی  تستتهیالت)  وزوایتتی  شتتهید  طتترح  برگزیتتده   دانشجوی

 و  نیستتت  الزامتتی  مستتتندات  بارگتتذاری  است،کرده   استفاده   نخبگان  بنیاد  هایهزینهکمک

 انجتتام محتتل دانشتتگاه  تحصتتیلی، ستتالنیم تحصتتیلی،  ستتال  به  مربوط  اطالعات  درج  صرفاً

 هایفعالیت سایر برای .کندمی کفایت سینا سامانه در همکاری، ساعات مجموع و  فعالیت

 گتتواهی  /قتترارداد  تصتتویر  بارگذاری  ،(استنشده   مالی  حمایت  بنیاد  توسط  که)  دستیاری

 مجموع  فعالیت،  نوع  ،(قرارداد  زمان  مدت  یا)  اتمام  تاریخ  شروع،  تاریخ  درآن  که  مربوط

 دانشتتگاه  رستتمی مراجتتع  از  یکتتی  تاییتتد  به  و  شده   ذکر  قرارداد  طرفین  و  همکاری  ساعات

 .است ضروری باشد، رسیده  پژوهشی یا آموزشی معاونت مانند

  چه نوع فعالیت دسهتیاریهای بنیاد ملی نخبگان  نامهبر اساس دیوه .37

 ؟دارای امتیاز است

متتورد نظتتر بنیتتاد بتته   (یتتاریفن  /اجرایتتی  علمی  همکاری  /یاریآموزش)  دستیاری  فعالیت

در  مؤسستته محتتل تحصتتیل متقاضتتی استتتاداننظر یکتتی از   زیرشود که  فعالیتی اطال  می

در صورت وجود چنین ویژگی، امکان تخصیص امتیاز .  انجام شده باشد  زمان دانشجویی

انجام ها از قبیل سایر فعالیت. مطابق با میزان ساعت فعالیت متقاضی، وجود خواهد داشت

بتته  سایر موسسات علمی  آموختگی یا در زمان دانشجویی درزمان دانش  س درالتدریحق
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 .شتتودمصتتدا  فعالیتتت دستتتیاری محستتوب نمی  ،متقاضتتیمحتتل تحصتتیل  موسسه  غیر از  

توستتط ارایتته ختتدمات علمتتی  ،هتتای دستتتیاریحمایتتت از فعالیتدر بنیتتاد  اصلی  سیاست

استتتادان آن  زیتتر نظتتردانشتتجو  مؤسسه محل تحصتتیل به ویژه موسسات علمی به    متقاضی

 .هدایت و توانمندسازی متقاضیان است موسسات با هدف

 یفناورانهه و فرهنگه   یپژوهشه   یآموزده  یههاتیفعال  ری سها  ازیامت .38

 دود؟یم محاسبه چگونه( نامهوهید 1 دلارة جدول آخرف  ی )رد 

همچون کستتب   یموارد  یبرا  «،یفناورانه و فرهنگ  ،یپژوهش  ،یآموزش  یهاتیفعال  ری»سا

 شرفتیرشد و پ  یدر راستا  یو استان  یمل  یبا نهادها  یهمکار  ،یالمللنیمعتبر ب  یهازه یجا

 ختتود نظر مورد تیفعال دیبا یمتقاض و استها، در نظر گرفته شده آن ریکشور و موارد نظ

در ستتامانه برجستتته،    یهتتاتیفعال  ریستتا  قستتمت  افتختتارات،  بخش  در  راخصوپ    نیدر ا

 نیتتیتع  ستتازاننده یمعاونت آ  صیبا تشخ  ،یمتقاض  یبرا  فیرد  نیا  ازی. امتدینما  یبارگذار

 .شودیم

 یمنهدهبههر  یبهرا  یدگی برگز  حدنصاب  درصد  80  کسب  از  منظور  .39

 تیهحلا  در  دانشگاه  مشارکت  صورت  در  ییوزوا  دیده  التیتسه  از  دانشجو

 ست؟یچ  (نامهوهید 2 ماده 2 تبصره) یمال

 کتته کنتتد اعتتالم ادیتت بن  بتته  یاپژوهشکده   /دانشکده   /دانشگاه   که  یصورت  در  مثال  عنوان  به

 ةهمتت  از یبانیپشتتت یبتترا یمتتال منتتابع نیتتتأم در درصتتد 20 زانیتت م بتته حتتداقل استتت  حاضر

 ؛کنتتد مشتتارکت ،یلیتحصتت  سال همان در  پژوهشکده   /دانشکده   /دانشگاه   آن  دگانیبرگز

بر اساس )از دانشجویان  گروه هر  یدگیبرگز حدنصاب نییتع از  بعد  ادیبن  صورت،  آن در

 /دانشتتگاه  آنمشتتابه از  انیدانشتتجو ازیتت امت ،(یلیتحصتت   گروه تحصیلی، سال ورود و    مقطع

 درصتتد 80 حتتداقل کتته یانیدانشتتجو از دسته آن و کرده  یبررس  را  پژوهشکده   /دانشکده 

 یمعرفتت   یتتیوزوا  دیشه  طرح  ده یبرگز  عنوان  به  را  باشند  کرده   کسب  را  مذکور  حدنصاب
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 تعداد  یمندبهره   امکان  ،پژوهشکده   /دانشکده   /دانشگاه   مشارکت  با  بیترت  نیبد.  کندیم

 .شد خواهد فراهم ادیبن التیتسه از انیدانشجو از یشتریب

 است؟ چگونه «یاری»دست  اعتبار  افتی در ندی فرا .40

در   ،یتتیوزوا  دیطتترح شتته  یهایبانیمشمول پشت  یلیتکم  التیتحص  یهادوره   انیدانشجو

 دییتت متتورد تأ  یهتتاتیفعال  ضمن انتخاب استاد راهبر و شروع  ی،لیتحص  سالمیهر ن  یابتدا

 تیتت ماننتتد عنتتوان فعال  ازیتت اطالعتتات متتورد ن  نامه،وه یشتت   سبتتر استتا  یتحت نظارت و  ادیبن

 ثبتتت را اعتبتتار نیتت ا درخواستتت و درج نایستت  ستتامانه در را و نتتام استتتاد راهبتتر یاریدستتت

و  گتترددیم بتتاز یکار متقاض زیاستاد راهبر، درخواست مجدداً به م  دییپس از تأ  .دنکنیم

هتتر متتاه   انیتت صتتورت ماهانتته و در پابه  ،یلیتحصتت   ستتالمیدانشجو در چهار مرحله در هر ن

(، شتتودیآختتر، ارستتال م میمتتاه و نتت  کیتت متتدت   یبتترا  ستتالمین  انی)گزارش چهارم در پا

 زانیتت م  و  یبررستت توسط استاد راهبتتر  تا    کندیانجام شده را گزارش م  یهاتیالصه فعالخ

استتتان  ادیدانشگاه و بن کارپوشه بهشود و پس از آن درج و تایید    دانشجو  تیت فعالاساع

 .شودیم لقمنت

 یکسه  چهه  راهبهر  استاد   از  منظور   یاریدست  یهاتیفعال  انجام  یبرا .41

 ؟است

کتته  استتتدانشتتجو  لیدانشتتگاه محتتل تحصتت  یعلمتت  ئتتتیه یاز اعضتتا یکتت یاستاد راهبتتر 

 یهاتیفعال  ییوزوا  دیطرح شه  یهایبانیمشمول پشت  یلیتکم  التیتحص  دوره   یدانشجو

استتتاد راهنمتتا/  ستتتیالزم ن راهبر استاد. دهدمی انجام یو نظارت تحت  را  خود  یاریدست

 مشاور دانشجو باشد.

 محتتل  ریتت غ  دانشتتگاه   از  دانشتتجو  مشتتاور  ای  راهنما  استادان  از  یکی  که  یدرصورت  نیهمچن

 لیتحصتت   محتتل  دانشتتگاه   در  دانشتتجو  یاصتتل  یراهنما  استاد  موافقت  با  باشد،  یو  لیتحص



23 
 

گان طرح شهید وزوایی   رپسش

بتته عنتتوان  ،مشتتاور /دوم یراهنمتتا استتتاد نظتتر ریز یاریدست یهاتیفعال  انجام  امکان  ،یو

 .دارد وجوداستاد راهبر 

 درموجود    راهبر  استادان  فهرست  در   راهبر  استاد   نام  کهیصورت  در .42

 رد؟یگ صورت دی با یاقدام چه نبادد  نایس سامانه

 از دانشتتجو استتت الزم باشتتد، نداشته وجود نایس سامانه در ،راهبر استاد نام  کهیصورت  در

 «یاریدست راهبر استادان نام  »ثبت  بخش  به  مراجعه  با  تا  دینما  درخواست  خود  راهبر  استاد

. شتتود جتتادیا یو یبرا یکاربر حساب تا کند  ثبت  را  ازین  مورد  اطالعات  نا،یس  سامانه  در

، در ستتامانه استتتانی  نخبگتتان  ادیتت بن  توستتطاطالعتتات    دییبعد از تأنام استادان راهبر جدید  

 .شوداضافه می

 است؟ چگونه یاریدست اعتبار پرداخت نحوه .43

هتتای سال تحصیلی و بر استتاس گتتزارش فعالیتدر پایان هر نیم  یاریپرداخت اعتبار دست

ستتال شود. دانشجو در چهار مرحله در هتتر نیمثبت شده و تأیید شده در سامانه سینا انجام می

ستتال بتترای متتدت صورت ماهانه و در پایان هر ماه )گزارش چهارم در پایتتان نیمتحصیلی، به

های انجام شده و ساعات انجام هر یک شود(، خالصه فعالیتیک ماه و نیم آخر، ارسال می

مرتبتته بتته   4کند تا پس از بررسی توسط استاد راهبر تأییتتد شتتود. ایتتن فراینتتد  می  را گزارش

صورت رفت و برگشتی بین دانشجو و استاد راهبر انجتتام متتی شتتود.  پتتس از تأییتتد آختترین 

سال تحصیلی، درخواست به میز کار دانشتتگاه محتتل گزارش توسط استاد راهبر در پایان نیم

شتتود و ای غیر اصلی به میتتز کتتار بنیتتاد استتتان( فرستتتاده میهتحصیل دانشجو )برای دانشگاه 

کنتتد. کارشناس دانشگاه در صورت تأیید، درخواست را به بنیتتاد نخبگتتان استتتان ارستتال می

بنیاد نخبگان استان نیز در صورت تأییتتد درخواستتت، گزارشتتی بتتا رعایتتت ستتقف حتتداکثر 

از ستتامانه دریافتتت و نامتته ستتال تحصتتیلی،  هتتای دستتتیاری در یتتک نیمساعات مجاز فعالیت

پرداخت کمک هزینه دستیاری متقاضیان را به معاونت توسعه و مدیریت منتتابع بنیتتاد ارستتال 
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 لیتت بتتا ذکتتر دال  یملتت   ادیتت انجام مکاتبات با بن  ازمندی، نمذکور  مراحل  انجامدر    ریتأخکند.  می

 شتتودیمتت  هیصتت تو داًیزمانبر خواهد بود. لذا اک  یندیکه فرا  ،کسب مجوز است  یبرا  یهیتوج

پرداختتت اعتبتتار،  یتتیاجرا  ینتتدهایراهبر، به منظتتور نظتتم در انجتتام فرا  استادانو    انیدانشجو

هتتای دستتتیاری حتتداکثر زمتتان ارستتال گزارش  .رعایتتت فرماینتتدرا    یزمتتان  یهاالعجلضرب

 و پایتتان تیرمتتاه   1400  های نخبگان استانی به ترتیب پایان اسفندماه سال اول و دوم به بنیادنیم

 است.  1401

 دیهبا  صرفاً  یلیتحص   سالزین  کی   در  یاریدست  تیفعال  انجام  یبرا  ای آ .44

 ؟دود  انجام نامهوهید 5 دلاره جدول در مذکور یهاتیفعال از  یکی 

متتذکور  یاریمتنتتوع دستتت یهاتیفعال انیاز م ،یلیتحص  سالمین  کیدر    تواندیدانشجو م  هر

را انتختتاب و بتتا استتتادان   یمتتوارد مختلفتت   ،طرح شهید وزوایتتی  نامهوه یش  5در جدول شماره  

را در سامانه ثبتتت کنتتد.   یمتعدد  یهاخود را انجام دهد و درخواست  تیراهبر متفاوت فعال

را بتتا نظتتارت استتتاد  یاریتت آموزش  تیتت فعال  تواندیم  سالمین  کیدر    دانشجو  کیمثال    یبرا

امکتتان  نیانتخاب کند و همچنتت  »ب«را با نظارت استاد راهبر    یاریفن  تیو فعال  »الف«راهبر  

منظتتور الزم استتت  نیوجود دارد. بد  زیراهبر ن  استاد  کیبا نظارت    تیفعالانتخاب چند نوع  

توجه داشت که در  دی. اما بادینمادرخواست جداگانه در سامانه ثبت    کی  ت،یفعال  هر  یبرا

 هتتر در تیتت فعال ستتاعت 60 حداکثر یبرا شود،یپرداخت م یاریکه بابت دست  یمبلغ  ت،ینها

 .است سالمین هر در تیفعال ساعت 270حداکثر یبرا مجموع در و ماه 

 نامهوهید 5 دلاره جدول 11 بند یبرا یاریدست تیفعال  انجام  ندی فرا .45

 معاونههت دییههتأ و لیتحصهه محههل ةمؤسسهه شههنهاد یپ بههه  بهمشهها مههوارد  ری سهها)

 است؟ چگونه( سازانندهی آ
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 به  مشابه  موارد  ریسا)  یاریدست  یبرا  قبول  قابل  یهاتیفعال  جدول  11  بند  انتخاب  درصورت

 معاونتتت دییتت تأ و دانشتتگاه  شتتنهادیپ بتته نامتتهانیپا /رستتاله انجتتام بتته مربتتوط امتتور از ریتت غ

 ،یزمانبنتتد  برنامتته  استتاس  بتتر  و  یلیتحص  سالمین  یابتدا  در  دانشجو  است  الزم  ،(سازاننده یآ

 و لیتت تکم را استتت شتتده گرفته نظتتر در منظتتور نیتت ا یبتترا کتته ستتامانه در موجتتود کتتاربر 

 استاد دییتأ از پس .دینما ارسال خود راهبر استاد یبرا نایس سامانه در را یاریدست درخواست

 ارستتال  نخبگتتان  یملتت   ادیتت بن  کارپوشتته  بتته  یریگمیتصتتم  و  یبررستت   جهتتت  درخواست  راهبر،

 ادیتت بن  ازانستت ه ندیآ  معاونتتت  در  منظتتور  نیهمتت   به  که  یکارگروه  در  درخواست  نیا.  شودیم

 در.  شتتودیم  یرستتاناطتتالع  دانشتتجو  بتته  سامانه  قیطر  از  آن  جهینت  و  ،یبررس  شودیم  لیتشک

 نتتدیفراپاستتخ پرستتش »   در  منتتدرج  حاتیتوض  مطابق  ندیفرآ  ادامه  درخواست،  دییتأ  صورت
 .شد خواهد انجام پرسشگان نیا« چگونه است؟ یاریدست اعتبار افتیدر

 یصهورت  چهه  بهه  (ییدانشهجو  راتبهة)  «ییدانشجو  یهلکار»  اعتبار  .46

 دود؟یم پرداخت

 آن  در  کتته  ده یتت برگز  انیدانشتتجو  بتته  ،یلیتحصتت   ستتالمین  هتتر  در  ،دانشجویی  اعتبار همکاری

 6های دانشجویی مندرج در جدول شتتمارة های مورد تأیید همکاریاز میان مصدا   سالمین

 انیدانشتتجو. شتتودیم پرداخت ،انجام دهند ییدانشجو شهید وزوایی، فعالیتطرح نامه  شیوه 

 در ییدانشتتجو یهتتاتیفعال ساعت 40 حداکثر  ماهانه  دیبا  ،این اعتبار  افتیدر  یبرا  ،مشمول

. انجتتام دهنتتد ستتازانیا سایر نهادها و مراکز مورد تأیید معاونتتت آینده   لیتحص  محلمؤسسة  

 نتتدیفرا»   پرستتشپاستتخ  در  همانند اعطتتای اعتبتتار دستتتیاری کتته  این اعتبار نیز  اعطای  فرآیند  

 باشد.می ،ه شدتوضیح داده  «چگونه است؟ یاریدست اعتبار افتیدر

  6  دلاره  جدول   13  بند   یبرا  ییدانشجو  یهلکار  انجام  ندی فرا .47

  شنهادیپ به یاستان نخبگان  یادهایبن ییاجرا امور انجام در یهلکار) نامهوهید

 ؟  است چگونه( سازاننده ی آ معاونت  دییتأ و استان نخبگان اد یبن
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نخبگان استان مربوط  ادیبن سی، رئیهمکار آغاز از شیپ منظور الزم است دانشجو  نیا  یبرا

و بعتتد   لیدر سامانه را تکم  موجود  بر رکاانتخاب و    نایعنوان استاد راهبر در سامانه سرا به

 ادیتت بن سیرئتت  .دیتت نما ارستتالاز طریتتق ستتامانه بتترای وی   نخبگتتان استتتان،  ادیبن  سیرئ  دییاز تأ

 نیتت ا. دهتتدنیتتز درخواستتت دانشتتجو را بتته کارپوشتته بنیتتاد ملتتی ارجتتاع می نخبگتتان استتتان

 شتتودیم  لیتشک  ادیبن  سازاننده یآ  معاونت  در  منظور  نیهم  به  که  یکارگروه  در  درخواست

 دییتت . در صتتورت تأشتتودیم  یستتانراطتتالع  دانشتتجو  بتته  ستتامانه  قیطر  از  آن  جهینت  و  ،یبررس

 یهمکتتار اعتبتتارپاستتخ پرستتش »  در منتتدرج حاتیتوضتت  مطتتابق نتتدیفرآ ادامتتهدرخواستتت، 
 خواهد انجام پرسشگان  نیا«  شود؟یم  پرداخت  یصورت  چه  به(  ییدانشجو  راتبة)یی  دانشجو

 یارشد و دکتریکارشناس یهادوره  انیدانشجو یصورت همکار درالزم به ذکر است   .شد

سقف »زمتتان« و »مبلتت  اعتبتتار«   «،ییدانشجو  ی»همکار  قالب  در  یاستان  یادهایبن  با  یتخصص

 .ابدییم شیافزا یاریدست اعتباردر  شده مشخص سقف تا ،ییدانشجو یهمکار

 دانشهگاه  با  مرتبن  ریغ  یخصوص  یهاتکدر  در  دانشجو  یارکهل  ای آ .48

 ؟قابل قبول است «هلکاری دانشجویی»اعتبار  از یمندبهره یبرا

 مراکتتز  و  نهادهتتا  ریستتا  ایتت   دانشتتجو  لیتحص  محل  دانشگاه   در  دیبا  ییدانشجو  یهمکار  ر؛یخ

 دیشتته طتترح  نامتتهوه یش  6  شمارة   جدول  اساس  بر  و  یمل  ادیبن  سازاننده یآ  معاونت  دییتا  مورد

 .شود انجام ییوزوا

 یآموزدهه اریدسههت تههوانیم  دسههتیاری اعتبههار افههتی در یبههرا ایهآ  .49

 بود؟ خود  لیتحص  محل از ریغ  یدانشگاه

 دانشتتگاه  یعلم ئتیه  یعضاا  یآموزش  یاریدست  بابت  صرفاً  یاریآموزش  نةیهزکمک  ر؛یخ

 .شودیم پرداخت دانشجو، لیتحص محل

 ایه  لیتحص   محل  دانشگاه  در   سی التدرحق  صورتبه   ییدانشجو  اگر .50

 عنهوان بهه تهوانیم را دانشجو تیفعال نی ا  ای آ  ند ک  سی تدر  یگری د   دانشگاه

 گرفت؟ نظر در یآموزد  یاریدست
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 در  و  ختتود  لیتحصتت   محتتل  دانشتتگاه   یعلم  ئتیه  یاعضا  از  یکی  نظر  ریز  دیبا  دانشجو  ر؛یخ

 اریدستتت  عنتتوان  بتته  نتتدک یم  منعقتتد  یو  بتتا  دانشتتگاه   هکتت   یقتترارداد  استتاس  بر  دانشگاه،  همان

 .شود مندبهره  اعتبارن یتا از ا ندک  تیفعال یآموزش

دانشهجو  بهه   خهود   رسهالة  /نامهانی پا  های مرتبن باانجام فعالیت  ای آ  .51

 فعالیت دستیاری قابل قبول است؟ مصداق عنوان

 /نامتتهانیپا یرو بتتر کتتار بر عالوه  یلیتحص مستعد یدانشجو که است نیا ادیبنانتظار  ؛ریخ

 استاد نظر ریز زین شودیم یو یتوانمند شیافزا  به منجر که  ییهاتیفعال ریسا  به خود،  ةرسال

 .بپردازد راهبر

تحت نظهارت   انی دانشجو  ری سا  رسالة  /نامهانی پا  یرو  بر  یهلکار  ای آ .52

 است؟ قبول قابل یاریدست تیفعال مصداق عنوان به  استاد راهبر

 متتوارد ریسا)  یاریدست  یبرا  قبول  قابل  یهاتیفعال  جدول  11  بند  است  الزم  منظور  نیا  یبرا

 معاونتتت دییتت تأ و دانشتتگاه  شتتنهادیپ بتته نامتتهانیپا /رساله انجام به  مربوط  امور  از  ریغ  به  مشابه

 تیتت فعال  انجتتام  نتتدیفرا»   پرستتشپاستتخ    در  منتتدرج  نتتدیافر  استتاس  بر  و  انتخاب  ،(سازاننده یآ

 محتتل  ةمؤسس  شنهادیپ  به  مشابه،  موارد  ریسا)  نامهوه یش  5  شماره   جدول  11  بند  یبرا  یاریدست

 در  نیهمچنتت .  شود  اقدام  پرسشگان  نیا«  است؟  چگونه(  سازاننده یآ  معاونت  دییتأ  و  لیتحص

 یدانشتتجو ةرستتال /نامتتهانیپا  بتتا  هتتاتیفعال  نتتوع  نیتت ا  نستتبت  قتتاًیدق  دیبا  یادوره   یهاگزارش

 .شود مشخص ده یبرگز

 یارورزکهشیو پ  یارورزکهیهاان دورهی ه دانشجوکنی با توجه به ا .53

تهوان آن را بهه یا می هستند  آ یز درمانکار در مراک  مشغول به کیردتة پزد

 در نظرگرفت؟ دستیاریت یعنوان فعال

 .ریخ

 یهاتکدهر و یفنهاور و علهز یههاکپار قیهطر از تهوانیم  ای آ  .54
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دسههتیاری در قالههب اعتبههار  از یمنههدبهره یبههرا آن  در مسههتقر انیههبندانش

 رد؟ک استفاده  یاری فن  هایفعالیت

 یهاتک شتتر از یکتتی  در  دانشتتگاه   یعلمتت   ئتیه  یاعضا  از  یکی  یفناور  اریدست  دیبا  دانشجو

 شتترکت  هک یصتتورت  در  استتاس،  نیتت ا  بتتر.  باشتتد  خود  لیتحص  محل  دانشگاه   با  مرتبط  یشیزا

 ریپتتذامکان باشد، مستقر  دانشگاه   به  وابسته  یفناور  و  علم  کپار  ای  رشد  زک مر  در  نظر،  مورد

 .است

 پرداخههت یاردناسههکدورة  انی دانشههجو بههه دسههتیاری اعتبههار چههرا .55

  دود؟ینل

 و  پژوهش  آموزش،  یفضا  با  دوره،  نیا  در  هک   رودمی  انتظار  یارشناسک   دورة   انیدانشجو  زا

 .شوند هاتیفعال نیا وارد یجد صورت به باالتر مقاطع در تا شوند آشنا یفناور

  دستیاری  یبرا  قبول  قابل  یهاتیفعال  قرارداد   مبلغ   که  یصورت  در  .56

بهه دانشهجو   نههی هزکلکامکان پرداخت  آیا  بادد     5از جدول دلارة    ترکز

 وجود دارد؟

 ال،یتت ر 000,000,400 ستتقف تتتا صتتنعت  و  دانشگاه   نیب  یقراردادها  یبرا  مثال،  عنوان  به  بله؛

 داشتتته دستتتیاری توانندیم دانشجو دو حداکثر ال،یر 000,000,800 سقف تا و دانشجو  کی

 .باشند

 قبهول قابهل یههاتیفعال) 5 دهلارة جدول هفتز فی توجه به رد   با  .57

 صهورت  درآیا     یتخصص   و  یعلل  یهاکتاب  نی تدو  عنوان  با  (دستیاری  یبرا

 دارد؟ وجود  دانشجو به دستیاری اعتبارپرداخت  امکان نیز کتاب ترجلة

دانشجو مورد   تیفعال  ،راهبراستاد    نامزیر نظر و به    ،یعلم  یهاکتاب  ترجمة  صورت  در  ؛بله

 است. دییتأ

 دستیاری  یبرا  قبول  قابل  یهاتیفعال  عنوانبه   یعلل  مقالة  ارائهآیا   .58
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 است؟ دییتأ مورد 

 ،استتت  شتتده   ذکتتر  5  ة شمار  جدول  در  ده   تا  کی  یهافیرد  در  آنچه  از  ریغ  به  یموارد  اگر

 در  و  شتتود  شنهادیپ  دانشگاه   از سوی  دیبا  ،باشد  نظر  مد  دستیار  یهاتیفعال  یهامصدا   یبرا

 ،بتته طتتور کلتتیپرداخت خواهتتد شتتد.    نهیهزکمک  ،ادیبن  سازاننده یآ  معاونت  دییتأ  صورت

هتتای ایجتتاد شتتده در چتتارچوب از ظرفیتبنیتتاد انتظتتار دارد دانشتتجویان مستتتعد تحصتتیلی 

تسهیالت شهید وزوایی تا آنجا که امکان دارد استفاده نماید و مقتتدمات رشتتد و توانمنتتدی 

رود دانشجویان عالوه بر وظایف آورد. بر همین اساس انتظار میخود را بیش از پیش فراهم  

ایشتتی های فناورانه زشرکتهای پژوهشی مصوب، با مشارکت در طرح  ،دانشجویی  مرسوم  

صتترفاً بتته طتتور کلتتی  مورد نظر بنیاد را انجام دهند، بنتتابراین    تعهداتدانشگاه و همانند آن،  

نامتته دانشتتجو مشارکت در تدوین مقاالت علمی، حتی اگر خارج از موضوع رساله یتتا پایان

 های دستیاری مورد قبول نیست.باشد به تنهایی به عنوان تعهدات فعالیت

 ماههة سه در یآموزد یاریدست  اعتبار  از  یمندبهره  دی تلد  امکان  ای آ .59

 دارد؟ وجود  تابستان

 ماهتتة ستته در یآموزشتت  یهتتادوره  و  هاکالس  یبرگزار  یبرا  مستندات  ارائه  صورت  در  ؛بله

 اد،یتت بن  ستتازاننده یآ  معاونت  دییتأ  از  پس  و  لیتحص  محل  مؤسسة  ای  دانشگاه   یسو  از  تابستان

بتته طتتور کلتتی  .استتت دیتمد ابلدر سه ماهة تابستان ق  یآموزش  یاریاز اعتبار دست  یمندبهره 

در صتتورت ادامتتة » شتتیوه نامتتة شتتهید وزوایتتی اقتتدام خواهتتد شتتد.    3مادة    3مطابق با تبصرة  

ستتال شتتده در نیمهای انجامتابستان )مرتبط با فعالیت  فصل  های دستیاری برگزیده درفعالیت

قابتتل پرداختتت  نیتتز  تابستتتان  ماهةسه  برای  اعتبار دستیاری  سازان،ده معاونت آین  تأیید  و  دوم(

 «.است

برگزیههده  » نامه وهیدهه 3مههاده  9 ةبصههرت بهها توجههه بههه آن کههه در  .60

سههال تحصههیلی  بههیش از یکههی از اعتبارهههای  توانههد در هههر نیز نلی 
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»اعهزام بهه فرصهت      محور پژوهشی/ فناورانهه« »هستة مسئله     »دستیاری« 

هلکهاری  »اعزام به فرصهت مطالعهاتی خهارجی« و »     مطالعاتی داخلی« 

 یاعتبارهها  از  انی دانشهجو  یمنهد  نحهوة بهرهمنهد دهود بهره   دانشجویی« 

 است؟ صورت چه به مذکور

 یلیتحصتت   ستتالمین  کیتت   ،دستتتیاری  اعتبتتار  افتتتیدر  یبرا  دانشجو  تعهدات  انجام  زمان  مدت

 دانشتتجو  اول،  سالمین  در  روشن  یاحمد  دیشه  طرح  در  دانشجو  یهمکار  صورت  در.  است

که قبل از ورود به طتترح شتتهید احمتتدی روشتتن شتتروع   را  خود  تعهدات  ةیکل  است  موظف

 بتتا کتته تعهدات نیا به مربوط یزمان بازة  در  یول.  برساند  انیپا  به  سالمین  آن  در  ،است  کرده 

 یاحمتتد  طرح  نةیهزکمک  فقط  دارد،  یپوشانهم  روشن  یاحمد  دیشه  طرح  در  یو  تیفعال

 تعهتتدات انجتتام زمتتان متتدت ،ییدانشجو همکاری  مورد  در.  شودیم  پرداخت  یو  به  روشن

 طتترح  در  یو  تیتت فعال  بتتا  یپوشتتانهم  عتتدم  ضتتمن  کتته  است  یمدت  همان  یبرا  صرفاً  دانشجو

 ،یمطالعتتات  فرصت  نةیهزکمک  دییتأ  صورت  در  .شود  دییتأ  دانشگاه   توسط  روشن،  یاحمد

در  .شتتد خواهتتد پرداختتت یمطالعتتات فرصتتت  نتتةیهزکمک  صتترفاً  ،یمطالعات  فرصت  بازة   در

ستتال قبل از اتمتتام نیم  دانشجو قرارداد دستیاری یا راتبه دانشجویی داشته باشد و  صورتی که

ستتال مشتتغول نیم، صرفاً تا مدت زمتتانی کتته در آن تحصیلی به فرصت مطالعاتی اعزام گردد

 هزینة دستیاری به وی پرداخت خواهد شد.فعالیت دستیاری بوده و با تأیید دانشگاه، کمک

 ریستتا از یمنتتدبهره  امکتتان روشتتن، یاحمتتد دیشتته طتترح در دانشتتجو حضتتور صتتورت در

ی، بدون ارائه مجتتوز ختتروج مطالعات فرصت به  اعزام  نةیهزکمک  و  ادیبن  ماهانة  یهایبانیپشت

 .یستن ریپذامکان ،از طرح

)طهرح دههید   فناورانهه  /یپژوهش   محورمسئله  یهاهسته  ةنی هزکلک .61

 یههابازه  چهه  در   ییدانشهجو  یهلکهار  و  یاریدست  اعتبار   احلدی رودن(

 دود؟یم اعطا مشلوالن به یزمان
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بتته   )طتترح شتتهید احمتتدی روشتتن(  فناورانتته  /یپژوهشتت   محتتورمستتئله  یهاهستههزینه  کمک

 ستتال تحصتتیلیدر پایتتان نیمیی  دانشتتجو  یهمکتتار  و  یاریدستتت  هتتایاعتبار  صورت ماهانتته و

 .خواهد شد ، اعطاهای ارسالی در مهلت مقررو بعد از تأیید گزارش مربوطه

دههرکت در رویههدادهای رقههابتی  ةنههی هزلککفراینههد اعطههای  .62

 ؟است چگونهمحور )طرح دهید بابایی( مسئله

 یةدییتأ با مطابق ،ییبابا دیشه طرح در ییدانشجو  یهایبانیپشت  مشموالنصورت شرکت    در

 دادیتت در رو تیتت انجتتام فعال یکتته دانشتتجو بتترا یزمتتان زانیتت و بتتر استتاس م دادیتت رو کتتارگزار

. شتتودیم اعطتتا یو بتته «ییدانشتتجو یهمکتتار» معتتادل  ةنتت یهزکمک ،استتت داده  اختصتتاپ

 ییدانشجو یهمکار ،یاریدست مانند  هانهیهزکمک  ریسا  با نهیهزکمک  نیا زمانهم افتیدر

 .ندارد یمانع ،روشن یاحمد شهید و طرح

محور برگزیده در رویهدادهای رقهابتی مسهئله  هایاعضای گروهآیا   .63

 ؟کنند)طرح دهید بابایی( امتیازی دریافت می

ح محور )طتترمقررات هر رویداد و تأیید شورای راهبری رویدادهای رقابتی مستتئلهبر اساس  

 صتتورتبتته   کتته  یافتتتتعلتتق خواهتتد    برگزیتتده امتیتتازی  هایشهید بابایی(، به اعضای گروه 

 .شودسینا درج می ةفرد در سامانهر  ة پروندخودکار در 

 از تواننههدیم چگونههه اد یههبن ییدانشههجو یهایبانیپشههت مشههلوالن  .64

 دوند؟ مندبهره  یشگاهی آزما ةکدب از  استفاده نةی هزکلک

 ةکشتتبرا در هر ستتال بتته  ییدانشجو یهایبانیپشت مشموالن یاسام فهرست  نخبگان  یمل  ادیبن

 نیتت ا از یمنتتدبهره  یبتترا. مشتتموالن کنتتدیم ارستتال یراهبتترد یهتتایفناور یشتتگاهیآزما

 ینشتتان بتته) یراهبتترد یهتتایفناور یشتتگاهیآزما ةکشتتب گتتاه وب بتته دیتت با نتته،یهزکمک

www.labsnet.ir  )محل مورد نظر ختتود   ه،کشب  عضو  یشگاهیآزما  زک مرا  انیم  از  و  مراجعه

 خدمات نةیهز گزارش هکشب. دننک  مراجعهآن   بهاعتبار،    نیا  از  یمندبهره   یبرا  و  انتخاب  را
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 .ندک یم اعالم یمل ادیبن به پرداخت یبرا را شده افتیدر

 هلکهاری)بهه جهز    التیر تسههی توانند از سهایان چگونه می دانشجو  .65

منهد ( بهرهیشهگاهی ة آزماکو اعتبار استفاده از دهب دستیاری  اعتبار  ییدانشجو

 دوند؟

ق یتت و درخواست خود را از طر ینا بارگذاریمثبته را در سامانة س  کاست دانشجو مدار  الزم

 ز شود.یوار ید، مبل  مورد نظر به حساب وییند تا در صورت تأک سامانه ارسال 

در   صرفاًهزینه ارتباطات و امکانات عللی   برای استفاده از کلک  ای آ .66

 موارد  ری سا در ای است  الزم «یلیتحص  ةردت با ارتباط» یعلل  هایکتاب  دی خر

 تی رعا زین و ... های عللیعضویت در انجلن  یعلل  اتی نشر  ادتراکهلانند  

 است؟ یضرور یدرط نیچن

ارتباطات و امکانات  نهیهزاستفاده از کمکبرای  است شده  ذکرنامه وه یکه در ش  گونههمان

 متتدنظر «یلیتحصتت  رشتتتة  با  مرتبط  یتخصص  یهاموضوع  در  یعلم  یهاکتاب  دی»خر  ،یعلم

بتتا هتتدف تقویتتت  ... و یروستت  ،یآلمتتان ،یستت یانگل زبتتان یآموزشتت  کتتتب دیتت خرامتتا استتت 

 اشتتتراک شتتامل متتوارد ریسا در .های زبانی دانشجویان مستعد نیز مورد تایید استتوانمندی

های اطالعاتی تخصصتتی های علمی، عضویت در پایگاه ی، عضویت در انجمنعلم  اتینشر

 نیست. یضرور «یلیتحص ةرشت با »ارتباطو شرکت در بازدیدهای تخصصی، 

 بها  مرتبن  یاافزارهنرم  ای   (ebook)  کیالکترون  یعلل  کتب  دی خر  ای آ  .67

 مهورد   یعلله  امکانهات  و  ارتباطات  نةی هزکلک  افتی در  یبرا  یلیتحص   ردتة

 ؟است دییتا

 بله.

 ارتباطهات  نةی هزاز کلک  توانندیم  یکاردناس  مقطع   انی دانشجو  ای آ .68

خهار  از   یههاو کارگاه  هاشی هلا  مجامع   در  حضور  یبرا  یعلل  و امکانات
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 ند؟ی کشور هز استفاده نلا

 یارشناستت ک  مقطتتع انیدانشتتجو استتت، آمتتده  نامهوه یشتت  4-3 بنتتد 1کتته در تبصتترة   طورهمان

( یهاکارگاه  و هاشیهما)حضور در مجامع  یبرا ،یارتباطات علم  نةیهزکمک  از  توانندیم

 در کشتتور خارج ای و داخل در آن از استفاده  خصوپ  در  یتیمحدود  و  شود  مندبهره   یعلم

 .است نشده  گرفته نظر

دورة   انی دانشهجو  یعللهو امکانات    ارتباطات  ةنی هزکلک  پرداخت  .69

با ارائهه  دی با  یخارج /یداخل یعلل  مجامع   در  درکت  صورت  در  یکاردناس

 مقاله هلراه بادد؟

 دورة  در انیدانشتتجو  یهاتیفعال  از  تیحما  یراستا  در  کمک هزینه،  نیا  که  نیا  به  توجه  با

 اریبستت  زیتت ن یکارشناس مقطع در انیدانشجو مقاله ارائه امکان  و  است  طراحی شده   یکارشناس

 یارتقتتا  و  رشتتد  باعتت   ،مجتتامع  نیتت ا  در  دانشتتجو  حضتتورجا که  از آنهمچنین    و  است  نادر

 از یجزئتت  یبخشتت  جبتتران  نیتتز صتترفاً  نتتهیهزکمک  نیتت ا  مبلتت   و  شودیم  یو  یعلم  یهاتجربه

 قتترار  متتدنظر  حضتتور،  یهانهیهز  تنها  و  ستین  ازین  مقاله  ارائه  بود،  خواهد  دانشجو  یهانهیهز

 .گرفت خواهد

  یکاردناس  دورة  انی دانشجو  یعللو امکانات  ارتباطات    نةی هزکلک .70

 ؟دود پرداخت می یعللبار حضور در مجامع  چند حداکثر برای

 پرداختتت ستتقف امتتا ؛استتت نشتتده  گرفتتته نظتتر در هادرخواستتت تعتتداد یبتترا یتیمحتتدود

 .است شده  مشخص نامهوه یش جداول در نه،یهزکمک

 پذیرش است؟در چه صورت فاکتورهای خرید اینترنتی کتاب مورد   .71

)صدور الکترونیکی فاکتورهتتا متتورد   مهر فروشنده باشد  دارایکه فاکتور خرید  در صورتی

 یید شده باشد.أیا توسط استاد راهنما ت قبول است(

و هزینهه ارتباطهات آیا هزینة ارسال کتاب از طریق پسهت در کلک .72
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 ؟عللی مورد پذیرش استامکانات 

 یید است.أو مورد تکتاب های خرید هزینه ارسال کتاب نیز جزء هزینه

و امکانهات هزینهة ارتباطهات  التحریر به عنوان کلکآیا خرید لوازم .73

 ؟عللی مورد پذیرش است

 .خیر

عللههی بههرای خریههد و امکانههات ارتباطههات  ةهزینههآیهها از کلک .74

بها کهامویوتر و افزارهای علومی مانند فتوداپ  تدوین فیلز  آموزش کار نرم

 ؟توان استفاده کرد .... می

افتتزار تخصصتتی عنوان نرمبتته  ،دانشجو  ة تحصیلیشده با توجه به رشتافزار خریداریاگر نرم

مشتتمول ایتتن  یعمتتوم افزارهتتاینرم دیتت خرامتتا   ؛قابتتل پتتذیرش استتت  ،آن رشته شناخته شود

 .شودهزینه نمیکمک

 رکتد یبرا یعلل امکانات و ارتباطات نةی هزکلک  از  استفاده  نحوه .75

  است؟ چگونه  اد یبن دییتأ مورد   یتخصص  یدهای بازد   در

 کتته  یتخصصتت   دیتت بازد  یهابرنامتته  در  شرکت  صورت  در  ییدانشجو  یهایبانیپشت  مشموالن

 مراکتتز ریستتا کتته  یتخصصتت   یدهایتت بازد  ایتت   شتتودیم  برگزار  یاستان  نخبگان  یادهایبن  توسط

 ،یاستتتان نخبگتتان ادیبن توسط دیبازد برنامه دییتأ و  مثبته  اسناد  ةارائ  یازا  در  کنند؛یم  برگزار

 .دارند نامهوه یش اساس بر را التیتسه نیا از یمندبهره  امکان

 در  دهرکت  یبهرا  تهوانیمه  یآموزد  یتوانلند  ةنی هزکلک  از  ای آ .76

 ایه....    و  یروس   یآللانانگلیسی     مانند  خارجی  یهازبان  آموزش  یهاکالس

 ؟کرد  استفاده ...( و یس ی نوبرنامه) یاانهی را یهامهارت

 بله

 دانشجو   یعلل  مجامع   در  تکدر  نةی هزکلک  از  یمندبهره  یبرا  ای آ .77
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 یاف که  شی هلها  در  حضهور  صرفاً  ای   بادد  ردهک  ارائه  شی هلا  در  یامقاله  دی با

 است؟

 یبتترا نتتهیهزکمکن یتت د از انتت توانیم  یدر صتتورت  یلتت یتکم  التیتحص  هایدوره   انیدانشجو

 یدانشتتجومقالتته داشتتته و  در آن مجتتامع،  ه  کتت   نمایند  استفاده   یعلم  یهاشیت در هماک شر

 .دباش رده ک ارائه  به صورت شفاهی/ پوستر را آن ده یبرگز

 درکت   یعلل  مجامع   در  تکدر  نةی هزکلک  از  یمندبهره  یبرا  ای آ .78

 است؟ ییدأنیز مورد ت به صورت غیرحضوری ش ی هلا  در

 بالمانع است. ،نامهمطابق شیوه الزم در صورت ارائه مستندات 

 یمطالعاتفرصهت  نةی هزکلک  از  استفاده  یبرا  یطی درا  و  ارهایمع  چه .79

 دارد؟ وجود  یداخل

 یفرصتتت مطالعتتات  نتتةیهزاز کمک  یمنتتدبهره   یبتترا  ،های بنیتتادپشتتتیبانیمشمول    یدانشجو

 و نتتدک افتتت یرش دریشتتور پتتذک فناورانتتة داختتل    ایتت   یعلمتت   یاز نهادها  یکید از  ی، بایداخل

 مورد نظتتر گذراندن  محل  در  وی  یمطالعات  فرصت  با  دانشجو  لیتحص  محل  دانشگاه   چنانچه

 .شود مندبهره  نهیهزکمک نیا از تواندیم دانشجو اد،یبن دییتأ صورت در ند،ک  موافقت

 دود؟یم پرداخت چگونه یداخل یمطالعات  فرصت نةی هزکلک .80

 دییتت تأ  و  دانشتتجو  از  ماههستته  گتتزارش  افتتتیدر  از  پتتس  متتاه،  ستته  هتتر  نه،یهزکمک   نیا  مبل 
 .شودیم پرداخت دانشگاه،

 یابتدا  از  یی دانشجو  یداخل  یمطالعات  فرصت  دورة  ی کهصورت  در  .81

 نه  مدت  به  یداخل  یمطالعات  فرصت  نةی هزکلک  ای آ  دود   دروع  1401  رماهیت

 دود؟یپرداخت م یبه و ماه

 یمطالعتتات فرصتتت نتتةیهزکمک از  یمندبهره   تیمشمول  زمان  ،نامهوه یشمتن    به  توجه  با  ؛ریخ
 نیا موضوع، نیا به توجه با. است  1401  ماه   وریشهر  انیپا  تا  1400  مهرماه   یابتدا  از  ،یداخل
 .شودیم مندبهره  مذکور اعتبار از ماه  سه تنها دانشجو
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مشهلول بهار  یک  از  شیبه   یتخصص   یترکد   دورة  در  دانشجو  چنانچه  .82

 یهک  از  شیب   دوره  طول  در  تواندیم  ای آ   تسهیالت طرح دهید وزوایی بادد

 دود؟ مندبهره یمطالعات فرصت نةی هزکلک از بار

 بتته  توجتته)بتتدون    شود  ده یبرگز  هک   یلیتحص  سال  هر  در  ،یتخصص  یدکتر  دورة   یدانشجو

ا یتت اعزام شده است  یا خارجی یداخل یمطالعات  فرصت  به  قبل،  یلیتحص  یهاسال  در  هک   نیا

مند شود؛ اما بهره   یداخل  یاعزام به فرصت مطالعات  نةیهزتواند در آن سال از کمکیر( میخ

ل دانشتتجو بتته یبار در طول تحص  یکصرفاً    ،یخارج  یاعزام به فرصت مطالعات  نةیهزکمک

 شود.یاعطا م یو

 اعزام  نةی هزکلک  از  هز   یلیتحص   سال  کی   در  تواندیم  دانشجو  ای آ .83

 یمطالعهات  فرصهت  بهه  اعزام  نةی هزکلک  از  هز  و  یداخل  یمطالعات  فرصت  به

 دود؟ مندبهره  یخارج

 .ریخ

 یمطالعههات فرصهت مقصههد مؤسسهه 200 ریهز ةرتبهه از اطهالع یبهرا  .84

 است؟ اد یبن نظر مورد  یبندرتبه یهانظام  دامک یخارج

 و( Times) مزیتتتا(، Shanghai) یشتتانگها: یبنتتدرتبه نظتتام ستته در مقصتتد ةمؤسستت  ةرتبتت 

 یبررستت   «یتخصص  رشتة  در  دانشگاه   »رتبة  و  دانشگاه«  یلک   »رتبة  منظر  دو  از(  QS)  .اس.وکی

از دو منظتتر فتتو ،   یکتتیاز    یبنتتدد حتتداقل در دو نظتتام رتبهیتت ه رتبتتة دانشتتگاه باکتت   شودیم

داشتتته باشتتد، ن شتترط الزم را یتت ه دانشگاه مقصد دانشتتجو اک   یباشد. در صورت  200حداکثر

 انیتت م  ازو    یالزم، بررستت   طیشتترا  یدارا  یهار درخواستتتیهمراه ستتابه  ،یدرخواست متقاض

 نتتوع و تیتت اولو لیتت قب از) ادیتت بن یارهتتایمع ریستتا و( شتتده نییتع یلتت ک  بودجتتة اساس)بر   هاآن

 .شوندیم انتخاب نهیهزکمک نیا از یبرخوردار یبرا یتعداد(، پژوهش

 یهک در  یخهارج یمطالعات فرصت مقصد  دانشگاه  یلک  رتبة  چنانچه .85

 گهری د   نظهام  در  یتخصصه  ردهتة  در  آن  رتبة  و  200  از  ترزک   یبندرتبه  نظام
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 دود؟یم رفتهی پذ درخواست ای آ بادد  200 از ترزک

 رشتتتة  در  دانشتتگاه   »رتبتتة  و  دانشتتگاه«  یلک   »رتبة  منظر  دو  از  یکی  در  حداقل  دیبا  حتماً  ر؛یخ

 .باشد یبندرتبه نظام دو حداقل در 200 از ترمک  رتبة یدارا ،«یتخصص

)نهه   یپژوهش   ینهاد    یخارج  یمطالعات  فرصت  مقصد  مؤسسة  چنانچه .86

 وجهود  یمطالعهات فرصهت نةی هزکلک از استفاده انکام ای آ بادد (  یدانشگاه

 دارد؟

 نهتتاد دربتتارة  را  ریتت ز  اطالعتتات  دانشتتجو،  لیتحصتت   محل  دانشگاه   است  الزم  ،صورت  نیا  در

 :شود یریگمیتصم و یبررس اد،یبن در موضوع تا ندک  اعالم استان ادیبن به و مشخص ،مقصد

 ؛یمطالعات فرصت مقصد عنوان به یپژوهش زک مر انتخاب لیدل. 1

 ؛یعلم یهامؤسسه ریسا به نسبت مقصد مؤسسة بودن برتر یهاشاخص. 2

 .مقصد مؤسسة ژة یو زاتیتجه و اناتکام. 3

  از     ی خهارج   ی مطالعهات   فرصهت   دورة   گذرانهدن   ی برا   دانشجو   چنانچه .87

  دانشگاه  رتبة  ند  ک  افت ی در  رش ی پذ  خود  ی ل ی تحص  ردتة   با   متفاوت   ی تخصص   گروه 

 مقصد؟  ردتة  در   آن   رتبة  ا ی  رد ی گ ی م  قرار   مدنظر   مبدأ  ردتة  در 

 از یکی در اگر و شودیم یبررس مقصد  و  مبدأ  رشتة  دو  هر در  دانشگاه   رتبة  صورت،  نیا در

 .شودیم ارسال یمل ادیبن به یبررس یبرا داشت، را الزم طیشرا هاآن

 دود؟یم پرداخت چگونه یخارج یمطالعات  فرصت نةی هزکلک .88

و   تیتت بلافتتت  یالحساب و پتتس از دریبه صورت عل  ،یارز  نةیهزمرحلة اول، مبل  کمک  در

همسر   یبر همراه  یمبن  کیصورت ارائة مدار  در.  شودیم  پرداخت  مقصد،  شورک   از  دیرواد

بتتا   ،یالیتت ر  نتتةیهز. کمکشتتودیم  پرداختتت  یبه صتتورت متتتأهل  یارز  نةیهزکمکدر سفر،  

ه کتت  ی. در صتتورتشتتودیدانشتتگاه، پرداختتت م  دییتت ماهه از دانشتتجو و تأگزارش سه  افتیدر

 شده  اعالم زمانتر از مک  یزمان استفادة وا مدتیند  کاستفاده ن  یدانشجو از فرصت مطالعات
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اضافه پرداخت، با  زانیم صیاد برگرداند )تشخیرا به بن یافتیدر یباشد، الزم است مبل  اضاف

 است(. ادیبن سازاننده یمعاونت آ

 پهس از پایهان   یخارج  یمطالعات  فرصت  به  دانشجو  اعزام  زمان  اگر .89

 ؟دود هزینة اعزام به وی پرداخت میآیا کلک  بادد یو تیمشلول سال

 بتته  اعتتزام  یبتترا  را  ختتود  اقدام  1401  سال  وریشهر  انیپا  تا  1400  سال  مهرماه   از  دیبا  دانشجو

 هکتت  یصورت در اما  باشد؛  شده   اعزام  فرصت  به  یزمان  بازة   نیا  در  و  باشد  داده   انجام  فرصت،

 اعتتزام افتتتد، ریتتتأخ بتته یو اعزام خیتار(، دیرواد موقعبه صدور عدم)مانند    یخاص  لیدال  به

 .شودیم رفتهیپذ زین 1401 آذرماه  انیپا تا حداکثر یو

 مهرمهاه  از  قبهل   یمطالعهات  فرصت  دورة  به  دانشجو  اعزام  زمان  اگر .90

 تعلهق  یو  بهه  یمطالعهات  فرصهت  بهه  اعزام  نةی هزکلک  ای آ   بادد  1400  سال

 ابد؟ی یم

 زانیتت م طبعتتاً امتتا شتتود؛یم منتتدبهره  نتتهیهزکمک نیتت ا از دانشتتجو اد،یتت بن دییتت تأ صتتورت در

 در 1400 مهرمتتاه  یابتتتدا از که ة فرصتدور از مانده یباق  زمان  زانیم  اساس  بر  نه،یهزکمک 

 .شودیم اعالم دانشجو به و لیتعد ادیبن در شود،یم گرفته نظر

 بار  کی فقن  تحصیلی     دورةدر هر     رساله  /نامهانی پا  نةی هزکلک  ای آ .91

 ؟دیابیم تعلق دانشجو به

 /نامهانیپا  موضوعپس از ثبت    یلیشدن دانشجو در هر سال تحص  ده یدر صورت برگز  ؛ریخ

استتتاد راهنمتتا   هیدییخود ) کاربر  تأ  تیفعال  یبرا  دیجد  کردنهیهزمستندات    ارائه  و  رساله

از   پتتسنامتته/ رستتاله  انیپا  نتتةیهزرستتاله(، کمک  /نامتتهانیمتترتبط بتتا پا  کردنهیهزتأیید  شامل  

قابتتل  یو بتته، 1401ماه ستتال وریشهر  انیتا پا  1400مهرماه سال    یابتداز  پروپوزال ا  بیتصو

 پرداخت است.

ب پروپهوزال  ی است دانشجو در زمان تصو  نکمله  کنی با توجه به ا .92
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 /نامههانی از پا  ییدفهاع نهها  یبادد وله  اد یبن  ییدانشجو  یهایبانیمشلول پشت

 یاجهرا نهةی هزکلکا یهت فرد انجام دود  آیاز اتلام مشلول بعد /پسرساله   

 دود؟ یپرداخت م ینامه/ رساله به وانی پا

 /نامتتهانیپا(  یپرستتنل  ریتت )غ  یهانتتهیهز  فهرست  اساس  بر  رساله  /نامهانیپا  یاجرا  نةیهزکمک

 بیتصتتو از)پتتس  شتتده   انجتتام  یهانتتهیهز  یبتترا  و  برستتد  راهنمتتا  استتتاد  دییتت تأ  بتته  کتته  رساله

 .شودیم پرداخت، 1401 سال ورماه یشهر انیپا تا 1400 سال مهرماه  یابتدا از( پروپوزال

نامهه/ رسهالة خهود را در سهال قبهل از انی موضهوع پا  دانشهجواگر   .93

ت  در حهال انجهام یب رسانده بادد و در سال مشلولی ددن به تصودهی برگز

 مند دود؟ نامه/ رساله بهرهانی پا یاجرا نةی هزتواند از کلکیا می آن بادد  آ

 انیتت پا  تتتا  1400  ستتال  مهرمتتاه   یابتدا  از(  پروپوزال  بیتصو  از)پس    شده انجام  یهانهیهز  ؛بله

 .است دییتأ مورد ،1401 سال ماه  وریشهر

 ایههآ  رسههاله /نامهههانی پا یاجههرا نههةی هزکلک از منههدیبهره بههرای .94

 ریهتعل  /ءارتقها  اکسهترنال   ههارد   تاپ لپ  دی خر  رینظ  یپرسنل  ریغ  یهانهی هز

 /همقاله چهاپ و ترجلهه هزینهة  ...( و کیگراف  کارت هارد   رم   دی خر)  انهی را

 ؟دود می فتهری پذ  نامهانی پا از مستخر   کتاب

تتتا ، هتتارد اکستتترنال، ارتقتتاء/ لپ  دیتت خر  هماننتتد  یبابت موارد  شده   انجام  یهانهیهز  ؛خیر

و ...(، هزینتتة ترجمتته و چتتا  مقالتته/ کتتتاب  کیتت رم، هارد، کارت گراف  دی)خر  انهیرا  ریتعم

 .شودنمی پذیرفته ،یپرسنل ةنیهز هرگونه و نامهانیمستخرج از پا

 دیهخر یبهرا  تهوانیمنامهه/ رسهاله  انی پا  یاجرا  نةی هزکلک  از  ای آ .95

 کرد؟ استفاده  کتاب

 دانشجو  و  باشد  رساله  /نامهانیپا  انجام  یراستا  در  ،شده   یداریخر  یهاکتاب  که  یصورت  در

 افتتتیدر یعلمتت و امکانتتات    ارتباطتتات  نتتةیهزکمک  قیتت طر  از  را  متتوارد  نیا  به  مربوط  نةیهز
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 است. ریپذامکان باشد، نکرده 

 چهه  فناورانهه  و  یپژوهشه  محورمسئله  یهاهسته  اعتبار  از  یمندبهره .96

 دارد؟ یطی درا

 ن ییتع از پس و ندک یم مشخص را یمختلف  فناورانة  و  یپژوهش  یهاموضوع سال، هر  در  ادیبن

 مشخصات اد،یبن یسو از هسته هربرای  سرپرست  عنوانها بهیک عضو هیئت علمی دانشگاه 

 تتتا ردیگیم قرار هسته سرپرست اریاخت در  مختلف،  یهادانشگاه   از  طیشرا  واجد  انیدانشجو

 .ندک  انتخاب را هسته یاعضا

 دود؟یم اعطا چگونه مشلول انی دانشجو به نکمس  اجارة  عةی ود  وام .97

 در  ییدانشجو  رفاه   یهاصندو   به  را  وام  نیا  یمتقاض  مشمول  متأهل  انیدانشجو  یاسام  ادیبن

 و نتتدک یم اعتتالم ختتود دییتت تأ متتورد یمتتال ینهادهتتا ریستتا ای بهداشت  وزارت  /علوم  وزارت

 وام از و نتتدک یم  ارائتته  نظتتر  متتورد  صتتندو   بتته  را  نکمستت   اجتتارة   به  مربوط  کمدار  دانشجو

 .شودیم مندبهره 

 اد یبن  ییدانشجو  یهایبانیپشت  مشلول  دو  هر  هلسرش  و  دانشجو  اگر .98

 نند؟ک استفاده نکمس  اجارة عةی ود  وام از بار دو توانندیم ای آ بادند 

 .دیابیم تعلق یاخانواده  نیچن به نکمس اجارة  عةیود وام یک صرفاً ر؛یخ

 اعطها متأههل مشهلوالن هلهة بهه  فرزنهد  تولهد  و  ازدوا   ةیههد  ای آ .99

 دود؟یم

 تولتتد ایتت  و عقتتد خیتتتار هک شودیم اعطا  یمشموالن  به  صرفاً  و تولد فرزند  ازدواج  ةیهد  ر؛یخ

 .باشد 1401 ورماه یشهر انیپا تا 1400 مهرماه  یابتدا از فرزندشان

 یهایبانیپشههت مشههلول دو هههر هلسههرش و دانشههجو هکیصههورت در .100

 اعطها  و تولهد فرزنهد  ازدوا   ةیههد  دو  ههر  بهه  ایهآ  بادهند   اد یبن  ییدانشجو

 ؟دود یم
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 و  باشتتند  ادیتت بن  ییدانشجو  یهایبانیپشت  مشمول  دو  هر  همسرش  و  دانشجو  هک یدرصورت  بله؛

 باشتتد، 1401 سال ورماه یشهر  انیپا  تا  1400  مهرماه   یابتدا  از  فرزندشان  تولد  ای  و  عقد  خیتار

 .شودیم اعطا جداگانهصورت  به دو، هر بههدیه مذکور 

 ست؟یچ هی پا لةیب و یلیلکت لةیب یدرمان خدمات تفاوت .101

ه در تعهد ک ا حادثه یو  یماریاز ب یناش یدرمان  یهانهیاز هز یجبران بخش  یبرا یلیمکت  مةیب

 استتتفاده  متتورد ستتت،ین...( و ستتالمت ان،یرانیا ،یدرمان  خدمات  ،یاجتماعنیتأمه )یگر پامهیب

(، شتتودیم متقبتتل  را  آن  از  یبخشتت ا  ی)  ندک ینم  تقبل  هیپا  مةیب  هک   را  یتعهداتو    ردیگیم  قرار

 .باشند هیپا مةیب یدارا هک  نندک  استفاده  مهیب نیا از توانندیم یافراد و دهدیم پوشش

تعلهق  یلهیلکلهة تیب  ییدانشهجو یهایبانیمشلوالن پشت  هلةا به  ی آ  .102

 ابد؟ ی یم

 نایس  سامانة  در  یمتقاض  کارپوشة  قیطر  از  خصوپ  نیا  در  را  خود  درخواست  دیبا  یول  بله؛

 .ندینما ارسال

 یلهیلکلهة تیاز ب  ییدانشجو  یهایبانیمشلوالن پشت  یمندبهره  زمان .103

 چگونه است؟ 

است؛ اما در صورتی که   1401تا پایان آذرماه    1400ماه  ید  یابتدااز    ت،یمشمول  یزمان  بازة 

 ارستتال  متتذکور  بازة   شروع  از  پس  ،یلیتکم  ةاستفاده از بیمدانشجو درخواست خود را برای  

 .شودیم مندبهره  مهیب نیا از 1401 آذرماه  انیپا تا درخواست زمان از کند،

لهة یاز ب  دهی و فرزندان برگز  هلسر  یلیتکل  لةیب  حق  پرداخت  نحوة .104

 چگونه است؟  یلیلکت

 30 و نتتدک یم پرداختتت ادیبن را ده یبرگز فرزندان و همسر درمانِ یلیتکم  مةیبحق  درصد  70

 در.  شتتد  خواهتتد  کستتر  ده یتت برگز  یدانشجو  به  ییاعطا  یهانهیهزکمک  از  مانده،یباق  درصد

 درصتتد 30 استتت الزم باشتتد،  نکتترده   استتتفاده   ادیتت بن  یهانهیهزکمک  از  دانشجو  که  یصورت



42 

 

گان طرح شهیدوزوایی    رپسش

 .دینما زیوار ادیبن حساب به را یلیتکم مةیبحق ماندة یباق

اللللی در کدام یک از تسهیالت بنیاد قابل های بینچاپ مقاله  ةهزین .105

 پذیرش است؟

از  پشتتتیبانیهتتدایت و در خصتتوپ ملتتی نخبگتتان بنیتتاد رویکردهتتای اصتتول و  با توجتته بتته

 .شودپرداخت نمیبرای چا  مقاالت  ایهزینهکمک ،دانشجویان مستعد تحصیلی

 

 پایان
 

 


