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 بسمه تعالی
 کشور مستعد تحصيلیدانشجويان  های علمی و فرهنگیپشتيبانی از فعاليتنامة شيوه

 1398-99 در سال تحصيلی

 مقدمه

 هاا  لمیای و فرهن ای دانشان يات م اتعی ت صايمی  شا  فعاليتپشتيبانی از نامة آيين 5مادة  1ة تبصرو  4مادة  2 تبصرةبه استناد 

 ،1398-99 د  ساا  ت صايمی نامة ماك   نآيي ینامة اجرايشي ه، (10/5/1397هيئت امنا  بنياد ممی نخب ات د  تا يخ  ةمص ب)م ض ع 

 .است شیهتیوين  ذيلاد  مطابق م
 

 هاريفتع .1 ةماد

 ش د:ها میها   امل آت زين لبا تزير، جاياختصا   ها  نامه، لن اتد  اين شي ه

 ؛«نخب ات ممیبنياد »به جا   «ممی بنياد»الف. 

، مص ب هيئت امنا  ها  لمیی و فرهن ی دانشن يات م تعی ت صيمی  ش  نامة پشتيبانی از فعاليتآيين»به جا   «نامهآيين» ب.

 ؛«10/5/1397 د  تا يخممی بنياد 

 ؛«فناو  ، ت قيقات و  وزا ت لم م»به جا   «وزا ت لم م»ج. 

 ؛«، د مات و آم زش پزشكی وزا ت بهیاشت»به جا   «وزا ت بهیاشت». د

، وزا ت   شا    اه مطاابق ضا ابا وزا ت لما م ، پژوهشای و فنااو   هر يك از مرا ز آم زش لالی»جا   به« مؤس ه». ه

 ؛«بهیاشت يا ش  ا  لالی انقالب فرهن ی، مشغ   فعاليت ه تنی

 ؛«بنياد ممی سازاتآينیهمعاونت »به جا  « سازاتآينیهمعاونت »و. 

 ؛« ش  ها بنيادها  نخب ات استات يك از هر»به جا   «بنياد استانی». ز

  د تار ها  او  تا چها م ت صيل د  مقاطع  ا شناسی پي سته ،  ا شناسای ا شای پي ساته ،سا »به جا  « مقطع  ا شناسی». ح

 ؛«ا  و د تر  تخصصی پي ستهحرفه

ها  پننم تاا هتاتم ، سا  هدوم ت صيل د  مقطع  ا شناسی ا شی ناپي ست وها  او  سا »به جا  « مقطع  ا شناسی ا شی»ط. 

ي سته و د تار  تخصصای مقاطع  ا شناسی ا شی پت صيل د  ششم  وها  پننم سا  ، ا مقطع د تر  حرفهت صيل د  

صصای م اتقيیاپ پاز از )ادامة ت صيل د  مقطاع د تار  تخدوم ت صيل د  مقطع د تر  م تقيم  وها  او  سا و  پي سته

 ؛«( ا شناسیت صيمی اتیام مقطع 

،  پي ساتهد تر  تخصصی ناو  ها  پزشكی() شته صتخصها  او  تا چها م ت صيل د  مقاطع سا »به جا  « مقطع د تر » . 

و  ها  س م تا ششم ت صيل د  مقطاع د تار  م اتقيمسا ،  پي ستهتخصصی  مقطع د تر ها  هتتم تا دهم ت صيل د  سا 

 ؛«ها  پزشكی(مقطع ف ق تخصص ) شتهد  ها  او  تا س م ت صيل سا 
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 «.ش نیمینامه برگزيیه ن شي هي ه بر اساس ا م تعی ت صيمیيك از دانشن يات  هر»به جا   «برگزيیه»ك. 

 برگزيدگان انتخاب نحوة .2 ةماد

تاا « ح»  ماك    د  بنایها ها ساا د   مشغ   به ت صايلبايی  نامه  اين شي ههاپشتيبانیمنی  از . دانشن يات برا  بهره2-1

 .باشنی 1مادة «  »

 ش نی:می برگزيیه صرفاپ افراد زير ،  ا شناسیمقطع سا  او  د  . 2-2

 ؛ زش و پرو ش، با معرفی وزا ت آمآم ز  ش    د  الیپيادها  ممی دانش ا نقرةي میا  طال دا نیگاتالف. 

  ياضی و فنی؛ لم مها د  گروه  ش    د  آزم ت سراسر  و ود به دانش اه 100تا  1دا نیگات  تبة  ب.

 ها د  گروه لم م تنربی؛ ش    د  آزم ت سراسر  و ود به دانش اه 100تا  1دا نیگات  تبة ج. 

 ها د  گروه لم م ان انی؛ ش    د  آزم ت سراسر  و ود به دانش اه 80تا  1دا نیگات  تبة د. 

 نر.ها د  گروه هو ود به دانش اه د  آزم ت سراسر  ش     40تا  1دا نیگات  تبة  .ه

، بار اسااس امتيااز ها  دوم تاا چهاا م مقطاع  ا شناسایا شی و د تر  و سا ی مقاطع  ا شناسد   برگزيیگاتانتخاب . 2-3

 .گيردص  ت میپي ست  1شیه از جیو  شیا ة   ب

پي سات   اب  1ياز از جیو  شیا ة امت 100، بايی حیاقل هاپشتيبانیمنی  از دانشن يات مشی   اين بنی، برا  بهره. 1 تبصرة

 نیاينی.

مشای   يااز، بایوت م اسابة امتبرگزيیگات جايزة شهيی احی  بنياد ممای، د  ساا  او  ت صايل د  مقطاع د تار ، . 2 تبصرة

 ش نی.مینامه ها  اين شي همنی  از پشتيبانیبهره

ها  مؤس اه-سااز   شاتهآم خت ی، پاز از الیاا  ضارايب هی اتصل از ميان ين  ل حين ت صيل يا دانش. امتياز حا2-4

 گردد.ش د، م اسبه میس   بنياد ممی تعيين می  ش    ه از

الضاا   ناماة ا تقاا  مرتباة لمیایبر اساس آيين ،. ضريب حاصل از تعیاد و ترتيب ن ي نیگات د  م اسبة امتياز هر مقاله2-5

ترتياب  تعایاد و، هاا  پژوهشایشا د. هینناين د  م اسابة امتيااز طرحهيئت لمیی )مص ب وزا ت لم م( م اسبه می

 ش د.و مبمغ طرح د  نظر گرفته می ، میت زمات اجرا  طرح ا اتهیك

ست، بار اذ ر نشیه  1ها د  جیو  شیا ة  ويیادها  نخب انی م  د تأييی بنياد ممی  ه لن ات آت د يافتی ازسقف امتياز . 2-6

  ش د.اساس مقر ات مص ب بنياد ممی، تعيين و د  امتيازها  متقاضيات ل اظ می

، برا  م ا د  هین ت  انتشاا  مقالاه «ها  لمیی ، پژوهشی و فناو انهساير فعاليت»برا   1شیه د  جیو  شیا ة  ديف منظ  . 2-7

الیممای و ،   ب جا ايز معتبار بيناد ممی( پز از بر سی و تأييی د  بني ، Scienceو Nature)از قبيل ها  ب يا  معتبر د  نشريه

 ،  متقاضیامتياز اين  ديف براها، د  نظرگرفته شیه  ه به دليل لی ميت نیاشتن، د  جیو  ل اظ نشیه است. م ا د نظير آت

 ش د.و تأييی بنياد ممی ل اظ می با ذ به پيشنهاد بنياد استانی 
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هاا  تخصصای گروه، از  ا 1از متقاضايات بار اسااس جایو  شایا ة نی برا  تیقيق امتيازها  هار ياك ت ای میممبنياد . 2-8

 نی.نظرات دانش اهی استتاده  ز صاحبمتشكل ا

  ه بار ها مشخص ش د متقاضی اطاللاتی خالف واقع  ا باه بنيااد ا ا اه  ارده اسات، لاالو. چناننه د  هر مرحمه از بر سی2-9

جاع هاا  بنيااد، م اروم و لایم صایاقت و  باه مراهيالت و حیايت، از ساير ت نامهها  اين شي هم روميت از پشتيبانی

 تشاخيص. مای م تا ظ خ اهای با دنياز بارا  بنيااد مم ض ع به ص  ت حق قی  گير حق پیو ش د می با، الالم ذ 

 است. سازاتآينیه، بر لهیة معاونت مرب ط به اين بنیمصاديق 

 تسهيالتاعتبارها و .3ة ماد

 3جایو  شایا ة   ا شناسی ا شی بر اساس مقطعد  ،  2 ا شناسی بر اساس جیو  شیا ة  مقطعبرگزيیگات د   پشتيبانی از .1-3

 ش د.می اننامپي ست  4د تر  بر اساس جیو  شیا ة  مقطعد  و 

ها  ا هیف ا تقا  ت انايیها  آم زشی و بها و ا گاهبرا  شر ت دانشن  د  دو ه« منی  آم زشیت ات» هزينة یك  2-3

 ، منا ط باه ا ا اة گا اهی شار تهزيناه یك. الطا  اين ش دها  تخصصی مرتبا با ت صيل الطا مید  م ض ع و 

 ش د. رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی پرداخت میها  آم زشی مرب ط است و بر اساس ميزات هزينهها و دو هد  ا گاه

،  و ا   اابانیاز هااا  آم زشاای  اهدو ه د برگزياایگات  ت ، باارا  شاار« ا آفرينیمناای ت ات» هزينااة یك .3-3

طاا ن آو   و ا آفرينی ال د  زمينة آناتها  ، حق ق مالكيت فكر  و مشابه آت و با هیف ا تقا  ت انايی ساز تنا  

بار و ت اسامربا ط هاا  آم زشای دو ه يااهاا گ اهی شر ت د  ا گاه، من ط به ا ا ة هزينه یكش د. الطا  اين می

 .ش دپرداخت می رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی هزينه اساس ميزات

ها  لمیی  يت د  اننینلض»، « اشتراك نشريات لمیی داخمی و خا جی»هزينة  یكشامل « ا تباطات لمیی»هزينة  یك .4-3

د   ها  لمیاایخرياای تاب» و« هااادسترساای بااه آت هااا  اطاللاااتی تخصصاای ولضاا يت د  پاي اه» ،« داخماای و خااا جی

 .ش دپرداخت میمیا ك مثبتة مالی  رد مبتنی بر ميزات هزينهبر اساس  و است« یت صيم شتة ها  تخصصی مرتبا با م ض ع

هاا و )هیايش ناامعمبارا  حضا   د   ،ا تباطاات لمیای  یاك هزيناهت اننای از مقطاع  ا شناسای میبرگزيایگات . 1تبصرة 

 .نيز استتاده  ننی لمیی ( ها ا گاه

تب ع م مؤس ةدانشن  د   ه/  سالةنام، من ط به تص يب طرح پيشنهاد  پايات« ساله /نامهاجرا  پايات» ةهزين یكالطا   .5-3

د   ،س   اساتاد  اهنیاا تأييیشیه از )غيرپرسنمی( ها هزينهفهرست و بر اساس  است 1399 تا پيش از پايات شهري   ماه 

 ش د.به دانشن  پرداخت می، (1399)تا پايات شهري   ماه  سا  ت صيمی   ط

 بر اسااس ، عمتب مؤس ةلمیی نظر يكی از الضا  هيئت زير هبرگزيی ا مزد دستيا   آم زشی شامل« يا  آم زش»التبا   .6-3

باه ياا   آم زشفعاليت  د  قبا  ،سا  ت صيمید  هر نيم ،اننام  ا  يهو تأييی ممی تأييی بنياد م  د يا  قرا داد آم زش

هاا  حال ياا   شاامل: برگازا    السها  آم زشفعاليت ش د.می پرداخت هبرگزيیبه  ،سالت د  هتتهميزات هشت 
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باه صا  ت د سای اساتاد بارا  ا ا اه  دهی مطالابن يات ،  یك د  ساازماتها  دانشتیرين ،  یك د  تص يح برگه

 است.و م ا د مشابه ام    ا گاهی  ،ها  ميیانی هیراهی دانشن يات د س د  بازديیها  لمیی ، فعاليت ،نامه د س

 اسااس بار ، عمتبا  مؤس اة لمییهيئات الضاا  باا هبرگزيای هیكاا    ا مزد شامل «یياجرا-یلمی  ها هیكا » التبا  .7-3

 د  سالت پانزده حیاقل ميزات به هیكا   قبا  د  ،ت صيمی سا نيم هر د  ، ا  اننام يهتأييی و ممی بنياد تأييی م  د قرا داد

و  یيااجرا -یلمیا  هاا هیكا  قابال قبا   بارا  هاا فعاليت .ش دمی پرداخت هبرگزيی به ،شصت سالت د  ماه اي هتته

 پي ست است. 5ها، بر اساس جیو  شیا ة تعیاد برگزيیگات قابل حیايت د  چا چ ب هر يك از آت

 ش د.م   ب نیی یياجرا-یلمی  ها هیكا نامه/  ساله، جزء ها  مرب ط به اننام پاياتفعاليت . 2تبصرة 

و  متبا ع مؤس اهلمیی ی يكی از الضا  هيئتد  شر ت زايش برگزيیه فناو  شامل  ا مزد دستيا   « يا  فن»التبا   .8-3

باه ياا   فنفعاليات  د  قباا سا  ت صايمی د  هر نيم ،و تأييیيه اننام  ا  ممی بنيادتأييی  م  د يا  اساس قرا داد فنبر 

يا   شامل:  یاك د  ت ليای داناش فنای ، ها  فنفعاليت ش د.میپرداخت برگزيیگات به  ،د  هتته سالت پانزدهميزات 

سااز    تنا  د یاك  ، سااز  م صا  ت و خایماتصنعتی،  یك د  فراينای نيیه هها  ن آو ان یك د  فعاليت

 است.و ساير م ا د مشابه م ص  ت و خیمات 

ها  نامة حیايات از ه اتهي هشااسااس بار  پژوهشای باه منظا   تشاكيل ه اته« فناو اناهم    پژوهشای/ التبا  ه تة م ئمه» .9-3

بااه ، 28/9/1397نخب ااات د  تااا يخ  (، مصاا ب   اايز بنياااد مماای طاارح شااهيی احیاای   وشاانم    )دانشاان يی م اائمه

 .ش دالطا میا م مقطع  ا شناسی ها  س م و چهمقاطع  ا شناسی ا شی و د تر  و سا  برگزيیگات د 

،  م    پژوهشای/ فناو اناهالتباا  ه اتة م ائمه ممای، بنيااد تأييی و تاب تات فصل د  هبرگزيیفعاليت د  ص  ت ادامة . 3ة تبصر

 .استپرداخت  قابل نيز تاب تات ماهةسه برا  يا  فن و اجرايی-لمیی ها هیكا  

 .اشیبو    استاد  اهنیا با تأييیبايی برگزيیه   يا فن و اجرايی-ها  لمییهیكا  ،   يا ها  آم زشفعاليت هیة .10-3

 د  تار  دمقااطع  ا شناسای ا شای و برگزيایگات به منظا   شار ت « شر ت د  منامع لمیی داخمی» هزينة یك  .11-3

 شا   و باا هایف ت اهيل  داخالهاا  لمیای ( و ا گاهبه ص  ت سخنرانی ياا پ ساتر  )هیراه با ا ا ة مقاله هاهیايش

ن ي ای و ر ناممبنای با رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی بر اساس ميزات هزينه و با تأييی استاد  اهنیا ،آنات ا تباطات پژوهشی

 .ش دمیپرداخت حض   د  منیع، 

 د تار  د  مقااطع  ا شناسای ا شای وبرگزيایگات به منظ   شر ت « شر ت د  منامع لمیی خا جی»هزينة  یك  .12-3

 هيل ا تباطاات( و باا هایف ت ابا ا ا ة مقالاه باه صا  ت ساخنرانی ياا پ ساتر هیراهلمیی خا ج از ش   ) ها هیايش

ن ي ای و حضا   مبنی بار نام رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی بر اساس ميزات هزينهو تأييی استاد  اهنیا  با ،آنات پژوهشی

 .ش دمیپرداخت  د  منیع،
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  او اناة  شا با نهادهاا  لمیای و فنبرگزيیگات  ناد ا تباطاي با هیف« مطالعاتی داخمی زام به فرصتال» هزينة یك  .13-3

 و تأييای بنيااد یصاپاكيرش از نهااد مق ،متبا ع  مؤس اة ه پز از تص يب استتاده از فرصت مطالعاتی د  ش د الطا می

 ش د. مقطع د تر  پرداخت میبرگزيیگات به ، م ل ت صيلاستانی 

 اناة خاا جفناو میی و با نهادها  لبرگزيیگات ايناد ا تباط  با هیف ،«فرصت مطالعاتی خا جیلزام به ا» هزينة یك  .14-3

 ه پز از تص يب فرصت مطالعاتی  ش دالطا می د تر مقطع دانشن يات  به ،ة فرصت مطالعاتید  قالب دو  ش    از

 ش د.می لطاا مقطع د تر برگزيیگات تعیاد  از به  ،ممی و تأييی بنياد یپكيرش از نهاد مقص ،متب ع  مؤس ةد  

هاا  لمام و اول يت باه باا ت جاه، يزات حیايات از آنااتو مهزينة الزام به فرصت مطالعاتی خا جی  یكانتخاب مشی  ت  .15-3

د   ها  قبمای برگزيایهمنای و ميزات بهره  ستر ط   میت ، خا ج از  ش   وامكانات و تنهيزات داخل  فناو    ش   ،

 .است سازاتمعاونت آينیه با ،ها  بنياد ممیپشتيبانی از 1398-99سا  ت صيمی 

ها  مؤس اه يای يكای ازبا و نهااد مقصای خا جی،  لزام به فرصت مطالعاتیا هزينةمنی  برگزيیه از  یكبرا  بهره  .16-3

 باشی. ها  جهانی بنی د   تبه 200تر از با  تبة  ملمیی 

 پرداخات انیبرگزيایگاضافه مبمغ مرب ط به دانشن يات متأهل مشی   التبا  الازام باه فرصات مطالعااتی خاا جی، باه   .17-3

  نی. د  ستر هیراهی ا  و ، يا فرزنیات هی رش د  ه می

 منی ش د.بهرهمطالعاتی خا جی  رصتفالزام به هزينة  یكت انی از صرفاپ يك با  می ،د  ط   مقطع د تر  ،هر برگزيیه   .18-3

میای، شار ت د  مناامع ل برا  خاروج از  شا   باه منظا   و هی ر و فرزنیات و  د  ص  ت هیراهی، برگزيیگات  .19-3

 ت تأييی بنياد ممای،  ش  ، د  ص  ها  لمیی خا ج ازها و دو هشر ت د   ا گاهو يا  منی  از فرصت مطالعاتیبهره

  ننی. بیوت سپردت وثيقه استتادهت نظام وظيته برا  خروج از  ش   ت اننی از ت هيالمی

آزمايشا اهی  شابكة»از امكاناات برگزيایگات منای  باه منظا   بهره« التبا  استتاده از ت هيالت شابكة آزمايشا اهی»  .20-3

شبكه، تاا ساقف مبماغ امكانات  ازبرگزيیه منی  هزينة هر با  بهرهد صی از  60ش د  ه الطا می« ها   اهبرد فناو  

 .ش دت سا بنياد ممی پرداخت می ،4و  3ها  شیا ة مك    د  جیو 

سالت  ا  دانشان يی  20ا  ماهانه سا  ت صيمی، د  قب ه د  هر نيمهزينة معيشتی است یكشامل«  اتبة دانشن يی»  .21-3

 ش د.میپرداخت  برگزيیگاتمؤس ه، به  با د  ذ د  مؤس ة متب ع، با تأييی معاونت 

  اه فرزنایات و  برگزيایه و هی ار و ها  د مانی ه برا  جبرات بخشی از هزينها  استشامل بيیه« د مات بيیة تكیيمی»  .22-3

د صای  30و    نای ا بنيااد ممای تقبال میه د صی مبمغ حق بيیا 70 گيرد.، م  د استتاده قرا  میگر پايه ني تد  تعهی بيیه

بيیاة  سااس قارا داد بنيااد ممای باا شار تاشرايا و مبمغ حق بيیه، بر  ش د.  ر میبرگزيیه الطايی به مبالغ مانیه، از باقی

 ش د. طرف قرا داد تعيين می

مين تاأ )از قبيال ها  پاياة د مااتبيیاه، بايای دا ا  يكای از انا اع د ماات ة تكیيمایبرا  استتاده از بيیبرگزيیگات   .23-3

 .باشنی اجتیالی ، خیمات د مانی ، نيروها  م مح ، سالمت و ...(
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د   برگزيایهدواج ا ا ة اسناد مثبته مبنای بار ازو د  ص  ت  با هیف ترغيب سنت ح نة تشكيل خان اده« هیية ازدواج»  .24-3

 .ش دالطا میو  به  ،4تا  2ها  شیا ة مك    د  جیو  بازة زمانی

 ،ها   فااه دانشان يی وزا ت لما م ال  انه از طرياق صانیوقباه صا  ت وام قر « وديعة اجا ة م اكن»ت هيالت   .25-3

صانیوق قار ات متأهال، بار اسااس مبرگزيایگات يا ساير نهادها  م  د تأييی بنياد ممای و صارفاپ باه وزا ت بهیاشت و 

آما خت ی  هيالت، پز از دانشبازپرداخت اين ت .ش دالطا میآنات اجا ة م كن، به  مؤيیو با ا ا ه میا ك دهنیه وام

 .دش می اننام و به ص  ت يكنا دهنیهو بر اساس مقر ات صنیوق وامبرگزيیه 

 ،« جرايیا -ها  لمییهیكا   »، « يا  آم زش»التبا ها  بيش از يكی از از  ،سا  ت صيمید  هر نيمت انی نییبرگزيیه .26-3

 «ا جیخ الزام به فرصت مطالعاتی»، « ه فرصت مطالعاتی داخمیبالزام »، « م    پژوهشی/ فناو انهة م ئمهه ت»، « يا  فن»

 منی ش د.بهره«  اتبة دانشن يی» و

 

 فرايند اجرا .4ة ماد
 

 ش د:می ها  ذيل طینامه،گاماجرا  شي ه برا 

  نی.تعيين می ا  1398-99سا  ت صيمی  دانشن يات د  پشتيبانی ازظرفيت   يز بنياد . 4-1

  نی. ا الالم می الالم نتايجنام ، بر سی و ثبتفراخ ات ، بنی  ، زماتسازاتآينیه. معاونت 4-2

ها  اساتات متبا ع الاالم و مؤس اهناام و مقار ات  ا باه بنای  ثبتزم از قبيال زمات ما ا د  ،. هر يك از بنيادهاا  اساتانی4-3

  سانی ش د.اطالع مؤس هدانشن يات مقتضی به  ها  وش ننی م ا د مك    از د خ است می

ساا   ها پشاتيبانیمنای  از رونیة خ د  ا د  سامانة اطاللاتی بنياد ممی تكیيل و د خ است خ د  ا بارا  بهرهپ. متقاضيات 4-4

 نیاينی.، د  سامانه ثبت می1398-99ت صيمی 

  ننی.میبر سی متقاضيات  ا ها  پرونیههر استات،  ها مؤس ه هیكا  بنيادها  استانی با . 4-5

  نی.فهرست نهايی برگزيیگات  ا تعيين می ،اجراشیه نیيرافبا بر سی  ،سازاتمعاونت آينیه. 4-6

 پكير است.هرگ نه تغيير د  فهرست نهايی برگزيیگات، صرفاپ با تأييی ش  ا  معاونات بنياد ممی امكات تبصره.

برگزيایگات از ، نامهيان شاي همتااد او بر اسااس  برگزيیگاتمتب ع  ها همؤس به ط   م تقيم يا از طريق  ،بنيادها  استانی. 4-7

 ی.نن می پشتيبانی

ايج آت  ا بر و ا زيابی نتها  استات متب ع مؤس هد  نامه شي هاين نامه و بنيادها  استانی وظيتة نظا ت بر حُ ن اجرا  آيين .4-8

 ا  اساتات خا دها  مؤس هد  نامه و شي هنامه آيين اجرا گزا شی از پز از پايات سا  ت صيمی، لهیه دا نی و  زم است 

 ا سا   ننی. ممیبه بنياد 

د  بنای  نتاايج آت جیعنامه د  بنيادهاا  اساتانی و نامه و اين شي هوظيتة نظا ت بر حُ ن اجرا  آيين سازاتآينیه. معاونت 4-9

و ناماه ، گزا شای از اجارا  آيينانیهاا  بنيادهاا  اساتد يافت گزا شد و  زم است پز از دا  ه ا بر لهیسطح  ش   

 به   يز بنياد ا ا ه  نی.نامه، شي ه
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 و موارد خاص تفسير مفاد .5ة ماد

 گير  د  ما ا د خاا ، بارساازات و تشاخيص و تصایيمآينیهنامه بر لهیة معاونت شي هاين د م ك ت و تت ير متاد  شرح م ا

 .ش  ا  معاونات بنياد ممی است ةلهی

 

 تصويب و اجرا .6ة ماد

  ايز بنيااد  تص يب به 18/3/1398 د  تا يخ ،جیو  پي ست ششو  تبصره شش ،ه ماد ششيك مقیمه ، مشتیل بر  ،نامهاين شي ه

 ش د.اجرا می 1398-99را  سا  ت صيمی و ب نخب ات  سيی ممی

 

 سورنا ستاری 

 معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور 

 و رئيس بنياد مّلی نخبگان
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 ، پژوهشي و فناورانههاي علمي امتياز حاصل از فعاليت .1 شمارة جدول

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 ضريب اعتبار زماني 
 دانشجويان مقطع

 كارشناسي

 دانشجويان مقطع

 كارشناسي ارشد

 دانشجويان مقطع

 دكتري

 هاي آموزشيفعاليت 

 المپيادهاي علمي

 آموزيدانش
 

)صرفاً يك المپياد كه بيشترين 

امتياز را براي فرد دارد، در نظر 

 شود.(گرفته مي

 جهاني

 100 200 1000 طال 

 25امتياز با ضريب در مقطع كارشناسي، 

، مقطع زمان شروع از ،درصد در سال

 .يابدطور ساليانه كاهش ميبه

)در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري،  

 شود.(ضريب اعتبار زماني لحاظ نمي

 80 150 900 نقره 

 60 120 800 برنز

 ملي

 50 100 700 طال 

 40 80 500 نقره 

 30 60 300 برنز

 دانشجويي

 

 با معرفي وزارت علوم 

 100 200 300 اول 

- 

 75 150 200 ومد

 50 75 100 سوم

با معرفي 

وزارت 

 بهداشت 

 هاي انفراديرتبه

 100 200 300 طال

 75 150 200 نقره

 50 75 100 برنز

 هاي گروهي )هر نفر(رتبه

 75 150 200 طال

 50 100 150 نقره 

 25 50 75 برنز 

 آزمون سراسري ورود به دانشگاه از مقطع تحصيلي متوسطه

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

 701 -رتبه 

 )تا صفر(

 101 -رتبه 

 )تا صفر(

 51 -رتبه 

 )تا صفر(

 25امتياز با ضريب در مقطع كارشناسي، 

، مقطع زمان شروع از ،درصد در سال

 يابد.ش ميطور ساليانه كاهبه

)در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري،  

 شود.(ضريب اعتبار زماني لحاظ نمي

 هاي علوم پزشكيآزمون 

 كارورزي پزشكيسازي و آزمون پيشپزشكي و داروهاي جامع علوم پاية پزشكي ، دندانآزمون
 330 - 30×  رتبه

 (صفر تا)

از سال  در سال، درصد 25امتياز با ضريب 

طور ساليانه پس از احراز موفقيت، به

درصد امتياز، به طور  25يابد و كاهش مي

 ماند.دائمي باقي مي

 - - پزشكيتخصصي ستيار آزمون پذيرش د
 440 - 40×  رتبه

 (صفر تا)

 100× نگين كل( ميا - 17) - كارشناسيمقطع آموختگي ميانگين كل دانش

 - - كارشناسي ارشدمقطع آموختگي ميانگين كل دانش
يانگين كل( م - 5/17)

 ×75 

 ميانگين كل در طول تحصيل
يانگين كل( م - 17)

 ×200 

يانگين م -5/17)

 100× كل( 

× يانگين كل( م - 18)

60 

امتياز در مقطع كارشناسي، در ضريب 

هاي گذرانده تقسيم بر كل تعداد سال»

 شود.مي ضرب« هاي مجازسال

 هاي پژوهشيفعاليت 

 الملليهاي با نماية معتبر بينريهشده براي انتشار در نشهاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  50هر مقاله:  Q1 0در نشرية داراي رتبة 

- 

 ضريب جايگاه نويسنده×  40هر مقاله:  Q2 0در نشرية داراي رتبة 

 0 پژوهشي -هاي علمي شده براي انتشار در نشريههاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله
 4)تا سقف  ضريب جايگاه نويسنده×  25هر مقاله: 

 مقاله(

 هاي علمي معتبرشده به صورت سخنراني در همايشهاي ارائهمقاله

 المللي()داخلي و بين
0 

 ضريب جايگاه نويسنده×  10هر مقالة كامل: 

 مقاله( 4سقف )تا 

 هاي پژوهشي مصوب مؤسسههمكاري در اجراي طرح
 ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح×  50هر طرح: 

 امتياز 150تا سقف 

 هاي مورد تأييد بنياد مليجشنواره

 خوارزمي 

 جوان

 آموزيدانش

 سهم مشاركت×  70 رتبه اول

پس  ساليك  از  درصد 25امتياز با ضريب 

طور ساليانه كاهش بهاز احراز موفقيت، 

درصد امتياز، به طور دائمي  25يابد و مي

 ماند.باقي مي

 سهم مشاركت×  50 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  30 رتبه سوم

 دانشجويي و آزاد

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبه سوم

 الملليبين

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 سهم مشاركت×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم

 فارابي 

 جوان

 سهم مشاركت×  120 رتبه اول

 سهم مشاركت×  100 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  80 رتبه سوم

 بزرگسال

 سهم مشاركت×  350 رتبه اول

 سهم مشاركت×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم
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 هاي علمي ، پژوهشي و فناورانه. امتياز حاصل از فعاليت1 شمارة جدولادامة 

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 ضريب اعتبار زماني 
 دانشجويان مقطع

 كارشناسي

 دانشجويان مقطع

 كارشناسي ارشد

 دانشجويان مقطع

 دكتري

 هاي مورد تأييد بنياد مليجشنواره

 رازي

 محقق برگزيده

  350 رتبه اول

  300 رتبه دوم

  250 ومسرتبه 

  120 محقق جوان

  100 محقق دانشجو

 سلمان فارسي

 )نيروهاي مسلح(

 اي ،هاي سامانهطرح

 هاي علمي و دانشيطرح

 و محققين

 رتبة اول
 سهم مشاركت×  120

 

پس  ساليك  از  درصد 25امتياز با ضريب 

طور ساليانه كاهش از احراز موفقيت، به

ر دائمي صد امتياز، به طودر 25يابد و مي

 ماند.باقي مي

 رتبة دوم
 سهم مشاركت×  100

 

 سهم مشاركت×  80 رتبة سوم

 سهم مشاركت×  120 هاي فناورانه )طرح برتر(طرح

 شيخ بهايي

 آفريني()فن

 طراحان كسب و كار دانشجويي

 سهم مشاركت×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

 طراحان كسب و كار آزاد

 سهم مشاركت×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

 بنياد مليمسابقات مورد تأييد 

 المللي روبوكاپ آزاد ايرانمسابقات بين

 آموزيدانش

 سهم مشاركت×  35 رتبة اول

 سهم مشاركت×  25 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  15 رتبة سوم

 دانشجويي

 سهم مشاركت×  60 رتبة اول

 سهم مشاركت×  50 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  40 رتبة سوم

 فناوري نانو مسابقة ملي

 )دانشجويي(

 رتبة اول

 رتبة دوم 60

 رتبة سوم

 20 هاي چهارم تا دهمرتبه

 آموزي علوم و فناوري نانواالمپياد دانش

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

 دهاي تخصص فناورمجموعه رقابت

 كامپيوتر

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

  16 رتبة سوم

 برق

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

 16 رتبة سوم

 بنياد مليشده در ههاي برگزيداختراع

 سهم مشاركت×  200 1اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  150 2اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  70 3اختراع سطح 

 250 ملي و بين الملليهنري/ ادبي/ قرآني  برگزيدگي در رويدادهاي
بر اساس نظر كارگروه مربوطه در  امتياز

 بنياد ملي

 - 100 دانشجويان نمونة كشوري

 مدي روشن(اح محور پژوهشي/ فناورانه )طرح شهيدهاي مسئلهعضويت در هسته
 100هاي مختلف و مجموع سال 100هر سال 

 (و  مدير طرح ر اساس نظر دريافتي از مسئول هستهب)
- 

 - 100 ، فناورانه و فرهنگي ، پژوهشيهاي علمي ساير فعاليت
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 کارشناسیمقطع دانشجويان  پشتيبانی از .2شمارة  جدول
 

 مشموليت زمان تسهيالت /اعتبار سقف تسهيالت /اعتبار عنوان رديف

 1399 شهري  ماه پايات تا 1398 مهرماه او  از  يا  000,000,5  آم زشی منی ت ات هزينة یك 1

 1399 شهري  ماه پايات تا 1398 مهرماه او  از  يا  000,000,5   ا آفرينی منی ت ات هزينة یك 2

 1399 شهري  ماه پايات تا 1398 مهرماه او  از  يا  000,000,5  لمیی ا تباطات هزينة یك 3

  يا  000,000,7   ا شناسی نامةپايات اجرا  هزينة یك 4
 شهري  ماه پايات تا پيشنهاد  طرح تص يب زمات از

1399 

 1399 شهري  ماه پايات تا 1398 مهرماه او  از  يا  000,000,6ماهانه   انهفناو /پژوهشی م   م ئمه ه تة التبا  5

 دانشن يی  اتبة 6
 و منرد دانشن يات برا  يا   000,000,3ماهانه 

 متأهل دانشن يات برا   يا  000,500,4
 1399 خردادماه پايات تا 1398  مهرماه او  از

 1399 آذ ماه پايات تا 1398  ماهد  او  از بنياد مقر ات مطابق د مات تكیيمی بيیة 7

 1399 شهري  ماه پايات تا 1398 مهرماه او  از  يا  000,000,50 ازدواج هیية 8

 م كن اجا ة وديعة وام 9
 و تهرات شهر برا   يا  000,000,400

 شهرها ساير برا   يا  000,000,250

 ي  ماهشهر پايات تا 1398 مهرماه او  از منی بهره

 آم خت یدانش زمات د  بازپرداخت و 1399

 6جیو  شیا ة  مطابق فرهن ی ها برنامه 10
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 ارشناسی ارشدمقطع کدانشجويان پشتيبانی از  .3 شمارة جدول
 

 زمان مشموليت سقف اعتبار/ تسهيالت عنوان اعتبار/ تسهيالت رديف

 يا  آم زشالتبا   1
  يا  برا  دانشن يات منرد و 000,000,5ماهانه 

  يا  برا  دانشن يات متأهل 000,000,6
 1399تا پايات خردادماه  1398از او  مهرماه 

 يا  جرايی/ فنا-ها  لمییالتبا  هیكا   2
  يا  برا  دانشن يات منرد و 000,000,6ماهانه 

  يا  برا  دانشن يات متأهل 000,500,7
 1399تا پايات خردادماه  1398از او  مهرماه 

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,6 منی  آم زشیهزينة ت ات یك 3

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,6  ا آفرينیمنی هزينة ت ات یك 4

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,6 هزينة ا تباطات لمیی یك 5

 1399از زمات تص يب طرح پيشنهاد  تا پايات شهري  ماه   يا  000,000,15 نامههزينة اجرا  پايات یك 6

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,12دو با ، د  منی ع  هزينة شر ت د  منامع لمیی داخمی یك 7

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه  ي  و 600يك با ، هزينة شر ت د  منامع لمیی خا جی یك 8

9 
من ز خروج از  ش   بیوت سپردت وثيقة 

 وظيته برا  شر ت د  منامع لمیینظام
 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه  -

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,20  آزمايش اهیالتبا  استتاده از ت هيالت شبكة  10

 م    پژوهشی/ فناو انهالتبا  ه تة م ئمه 11
 يا  برا  دانشن يات منرد و  000,500,7ماهانه  

  يا  برا  دانشن يات متأهل 000,000,9
 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه 

 دانشن يی اتبة  12
 و منرد دانشن يات  يا  برا  000,000,3ماهانه 

 متأهل دانشن يات  يا  برا  000,500,4
 1399تا پايات خردادماه  1398از او  مهرماه 

 1399تا پايات آذ ماه  1398ماه از او  د  مطابق مقر ات بنياد بيیة تكیيمی د مات 13

  1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,50 هیية ازدواج 14

 وام وديعة اجا ة م كن 15
  يا  برا  شهر تهرات و 000,000,400

  يا  برا  ساير شهرها 000,000,250

و  1399تا پايات شهري  ماه  1398منی  از او  مهرماه بهره

 آم خت یبازپرداخت د  زمات دانش

 6شیا ة جیو   مطابق ها  فرهن یبرنامه 16
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 یدکتر مقطعدانشجويان  پشتيبانی از .4شمارة  جدول
 

 زمان مشموليت سقف اعتبار/ تسهيالت عنوان اعتبار/ تسهيالت رديف

 يا  التبا  آم زش 1
 يا  برا  دانشن يات منرد و  000,000,9ماهانه 

  يا  برا  دانشن يات متأهل 000,000,10
  1399تا پايات خردادماه  1398از او  مهرماه 

 يا  فن /جرايیا-هیكا   ها  لمییالتبا   2
 يا  برا  دانشن يات منرد و  000,000,11ماهانه 

  يا  برا  دانشن يات متأهل 000,500,13
  1399تا پايات خردادماه  1398از او  مهرماه 

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,7 منی  آم زشیهزينة ت ات یك 3

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,7  ا آفرينیمنی هزينة ت ات یك 4

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,8 هزينة ا تباطات لمیی یك 5

 1399از زمات تص يب طرح پيشنهاد  تا پايات شهري  ماه   يا  000,000,25 هزينة اجرا   ساله یك 6

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,12دو با ، د  منی ع  هزينة شر ت د  منامع لمیی داخمی یك 7

 1399شهري  ماه تا پايات  1398از او  مهرماه  ي  و 600 با ، يك هزينة شر ت د  منامع لمیی خا جی یك 8

 هزينة الزام به فرصت مطالعاتی داخمی یك 9

 يا  برا  دانشن يات منرد و  000,000,15ماهانه 

 يا  برا  دانشن يات متأهل، حیا ثر  000,000,20

 1399ماه و تا پايات شهري  ماه  9میت به

  1399 شهري  ماه پايات تا 1398 مهرماه او  از

 ی خا جیفرصت مطالعاتهزينة الزام به  یك 10

 دانشن يات برا لالوة يكصی و پنناه ميمي ت  يا  ي  و به 2500

 دانشن يات برا لالوة دوي ت ميمي ت  يا  ي  و به 3500 و منرد

 (26-3و  16-3،  13-3ها  )با  لايت بنیل متأه

وه ي  و بعال 500د  ص  تی هیراهی فرزنیات، به ازا  هر فرزنی 

 ش د.به مبمغ  یك هزينه افزوده می، سی ميمي ت  يا 

ش از ، د  ص  تی  ه پكيرستر پايات تا 1398 مهرماه او  از

 د يافت 1399مؤس ة مقصی، تا پيش از پايات شهري  ماه 

 .باشی 1399 ماهشیه و تا يخ الزام، پيش از پايات آذ 

11 

وظيته من ز خروج از  ش   بیوت سپردت وثيقة نظام

لمیی يا دو ة فرصت  برا  شر ت د  منامع

 مطالعاتی

- 

ر ت برا  ش 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه 

 برا  شر ت د  1399د  منامع لمیی و تا پايات آذ ماه 

 دو ة فرصت مطالعاتی

  1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,20 التبا  استتاده از ت هيالت شبكة آزمايش اهی 12

 م    پژوهشی/ فناو انهالتبا  ه تة م ئمه 13
  يا  برا  دانشن يات منرد و000,000,12ماهانه  

  يا  برا  دانشن يات متأهل 000,000,15
 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه  

  اتبة دانشن يی 14
 و منرد دانشن يات  يا  برا  000,000,3ماهانه 

 متأهل دانشن يات  يا  برا  000,500,4
 1399تا پايات خردادماه  1398از او  مهرماه 

 1399تا پايات آذ ماه  1398ماه از او  د  مطابق مقر ات بنياد بيیة تكیيمی د مات 15

 1399تا پايات شهري  ماه  1398از او  مهرماه   يا  000,000,50 هیية ازدواج 16

 وام وديعة اجا ة م كن 17
 برا  شهر تهرات و يا   000,000,400

  يا  برا  ساير شهرها 000,000,250

و  1399تا پايات شهري  ماه  1398منی  از او  مهرماه بهره

 آم خت یبازپرداخت د  زمات دانش

 6جیو  شیا ة  مطابق ها  فرهن یبرنامه 18
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 هابرگزيدگان قابل حمايت در هر يك از آنو تعداد  یياجرا -یعلم یهایهمکار قابل قبول برای هایفعاليت. 5جدول شمارة 

 قابل حمايت برگزيدگانتعداد  اجرايی -فعاليت علمی رديف

1 
ها اتاجرا  قرا دادها  بين مؤس ه و نهادها  خا ج از آت )صنعت ، سازم

 و مرا ز ت قيقاتی(

 قرا داد، مبمغ  يا  000,000,400 هر  ازا به

 نتر كي

2 
ها  ها  حیايتی د  قالب طرحصنیوق و قرا دادها  بين مؤس هاجرا  

 (ها  پژوهشیپژوهشی )گرنت التبا 

 قرا داد، مبمغ  يا  000,000,250 هر  ازا به

 نتر كي

  تاب، يك نترلن ات برا  هر  ها  لمیی و تخصصیتیوين  تاب 3

 ها  آم زشیبرگزا    ا گاه 4
، حیا ثر يك برا  هر  ا گاه، يك نتر

 نيی ا  ت صيمی

 حیا ثر يك نتر برا  هر آزمايش اه، پژوهشی /آم زشی ها انیاز  آزمايش اه اه 5

 سازاتنامه(، به پيشنهاد مؤس ه و تأييی معاونت آينیهساير م ا د مشابه )به غير از ام   مرب ط به پايات 6

 

 

 های فرهنگی. برنامه6جدول شمارة 

 عنوان رديف

1 
 ه يتی – معرفتیها  برنامه

 ...( و اسالم و يراتا تییت تا يخ ، لمم تا يخ و فم ته زنیگی ، فم تة نخب ی ، اخالق اسالمی ، انیيشه مبانیها  ا گاه )

2 

 آم ز مها ت و  افزايیدانشها  برنامه

 و ها شته معرفی ، و زشی و هنر  ها برنامه ، بنيادمقر ات  و هاسياست با آشنايی ، ت قيق  وش و پژوهش اخالق ها ) ا گاه

 و ...( لمیی ها گرايش

3 

 ها  اجتیاع نخب انینش ت

سازات با نهادها  دولتی و ها  آينیهسازات با نخب ات و سرآمیات ، نش تها  آينیهسازات با يكیي ر ، نش تها  آينیه)نش ت

 غيردولتی(

 ا دوها  جهاد  4

5 
 سياحتی –ا دوها  زيا تی 

 ن   و ...(  دو   اهياتصنعتی و ت ليی  ، بازديی از مرا ز ت قيقاتی ، بازديی از اما ن فرهن ی و مكهبی ، ابازديی از مرا ز )

 بهزي تی و ت انبخشی سا نات مرا ز و ايثا گرات و شهیا ها خان اده با ديیا  6

 ساز  بنياد ممیها  مص ب ش  ا  فرهن یساير برنامه 7

 


