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سمه تعالیاب  

 کشور مستعد تحصيلیدانشجويان  های علمی و فرهنگیپشتيبانی از فعاليتنامة شيوه

 1399-1400 در سال تحصيلی

 مقدمه

هتای لمیت  و عرهن ت  دانشتن يات م تتا  پشتتيبان  ا  عاایي نامة آيين 5مادة  1ة تبصرو  4مادة  2 و 1های تبصرهبه استناد 

در  نامتة متوک رنآيي  نامة اجرايتشتي ه، (10/5/1397هيئ  امنای بنياد مم  نخب تات در تتاري   ةمص ب)م ض ع  تحصيم  کش ر

 .اس  ش هت وين  ذيلاد  مطابق م ،1399-1400 سال تحصيم 
 

 هاريفتع .1 ةماد

 ش د:ها م های کامل آت زين لبارتاختصاری  ير، جايهای نامه، لن اتدر اين شي ه

 ؛«نخب ات مم بنياد »به جای  «مم  بنياد»ایف. 

، مصت ب هيئت  های لمی  و عرهن   دانشن يات م تا  تحصيم  کشت رنامة پشتيبان  ا  عاایي آيين»به جای  «نامهآيين» ب.

 ؛«10/5/1397 در تاري مم  امنای بنياد 

 ؛«عناوری، تحقيقات و  و ارت لم م»به جای  «و ارت لم م»ج. 

 ؛«، درمات و آم  ش پزشك  و ارت به اش »به جای  «و ارت به اش ». د

، و ارت  کش ر که مطابق ضت اب  و ارت لمت م ، پژوهش  و عناوری هر يك ا  مراکز آم  ش لای » جای به« مؤس ه». ه

 ؛«انقالب عرهن  ، مشغ ل عاایي  ه تن به اش  يا ش رای لای  

 ؛«بنياد مم  سا اتآين همااون  »به جای « سا اتآين همااون  »و. 

 ؛«کش رهایبنيادهای نخب ات استات يك ا  هر»به جای  «بنياد استان ».  

 کارشناست  پي ستته ، کارشناست  ارشت  پي ستته ، هتایدورههای اول تا چهارم تحصيل در سال»به جای « کارشناس  دورة». ح

 ؛«ای و دکتری تخصص  پي ستهدکتری حرعه

های پتنن  تتا ، ستال کارشناس  ارشت  ناپي ستته دورةدوم تحصيل در  وهای اول سال»به جای « کارشناس  ارش  دورة»ط. 

کارشناست  ارشت  پي ستته و  هتایدورهتحصتيل در ششت   وهای پتنن  ستال ، ایدکتری حرعته دورةتحصيل در هفت  

دکتتتری  دورة)ادامتتة تحصتتيل در دکتتری م تتتقي   دورةدوم تحصتتيل در  وهای اول و ستتال دکتتری تخصصتت  پي ستتته

 ؛«(کارشناس تحصيم   دورةتخصص  م تقيیاً پس ا  اتیام 
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دکتتری تخصصت  و  های پزشتك ()رشتته تخصت  هایدورههای اول تا چهارم تحصيل در سال»به جای « دکتری دورة»ی. 

 دورةهای ست م تتا ششت  تحصتيل در ستال،  پي ستتهتخصصت   دکتتری دورةهای هفت  تا ده  تحصيل در ، سال ناپي سته

 ؛«های پزشك (ع ق تخص  )رشته دورةدر های اول تا س م تحصيل و سال دکتری م تقي 

 «.ش ن م  نامه برگزي هشي هن يکه بر اساس ا م تا  تحصيم يك ا  دانشن يات  هر»به جای  «برگزي ه»ك. 

 برگزيدگان انتخاب نحوة .2 ةماد

« ح»متوک ر در بنت های  هایستالدر مشغ ل به تحصيل باي   نامهی اين شي ههاپشتيبان من ی ا  . دانشن يات برای بهره2-1

 .باشن  1مادة « ی»تا 

 ش ن :م  برگزي ه صرعاً اعراد  ير ، کارشناس  دورةسال اول در . 2-2

 ؛، با مارع  و ارت آم  ش و پرورشآم  یکش ری در اییپيادهای مم  دانش ا نقرةي م ال طال دارن گاتایف. 

 رياض  و عن ؛لم م ها در گروه کش ری در آ م ت سراسری ورود به دانش اه 100تا  1دارن گات رتبة  ب.

 ها در گروه لم م تنرب ؛کش ری در آ م ت سراسری ورود به دانش اه 100تا  1دارن گات رتبة ج. 

 ها در گروه لم م ان ان ؛کش ری در آ م ت سراسری ورود به دانش اه 80تا  1دارن گات رتبة د. 

 ها در گروه هنر.ورود به دانش اه در آ م ت سراسریکش ری  40تا  1دارن گات رتبة  .ه

، بتر استاس کارشناست  دورةهای دوم تتا چهتارم ارش  و دکتری و سال  کارشناس هایدورهدر  برگزي گاتانتخاب . 2-3

 .گيردص رت م پي س   1ش ه ا  ج ول شیارة امتيا  ک ب

 پي س  ک ب نیاين . 1امتيا  ا  ج ول شیارة  100، باي  ح اقل هاپشتيبان من ی ا  دانشن يات مشی ل اين بن ، برای بهره. هتبصر

، پتس ا  الیتال ضترايب های تحصتيم هر يك ا  دوره آم خت  امتيا  حاصل ا  ميان ين کل حين تحصيل يا دانش. 2-4

 گردد.ش د، محاسبه م تايين م سا ات مااون  آين ههای کش ر که ا  س ی مؤس ه-سا ی رشتههی ات

نامتة ارتقتای مرتبتة لمیت  کتاب، بر اساس آيين در محاسبة امتيا  هر مقایه وتا اد و ترتيب ن ي ن گات  مرب ط بهضريب . 2-5

هتای ش د. هیچنين در محاستبة امتيتا  طرحالضای هيئ  لمی  )مص ب و ارت لم م ، تحقيقات و عناوری( محاسبه م 

در نظتر نيتز  ، م ت  متات اجترای طترح و مبمتح طترح ضريب مرب ط به تا اد و ترتيب هیكارات یحاظلالوه بر پژوهش ، 

 ش د.م گرعته 

 ش د.در هر هیايش، ح اکثر به دو مقایه امتيا  داده م . 2-6

کارشناس  ارش ، امتيتا  حت اکثر پتنق مقایته و دانشتن يات کارشناس  و های هدانشن يات دور منی ع امتيا  مقاالتمحاسبة در . 2-7

 ش د.م  نظر گرعته ترين امتيا ات را برای متقاض  دارن ، دردورة دکتری، ح اکثر ده مقایه که بيش



 

 14 از 3 صفحه

شت د؛ ضتیناً نظتر گرعتته م  ياعته باش ، امتيا  درای ا  آت، خاتیهط ر کامل يا مرحمههای پژوهش  که به. صرعاً برای طرح2-8

ان ، در ص رت م اعق  يا رضاي  استاد راهنیتای متقاضت  در  متات هاي  که در دورات دانشن ي  اجرا ش هامتيا  طرح

 ش د.م اجرای طرح، یحاظ 

هتاي  بتا م ضت لات شت د و بترای کتابهتای لمیت  مترتب  بتا تخصت  متقاضت  یحتاظ م ها برای کتاب. امتيا  کتاب2-9

 ش د.ها، امتيا ی در نظر گرعته نی ایی ائل و نظاير آتها ، حلها و آ م تمنی لة پرسش

 ت اس .سا ا. تايين عهرس  انتشارات م رد تأيي  بنياد با مااون  آين ه2-10

ذکتر پي ست   1ها در ج ول شتیارة روي ادهای نخب ان  م رد تأيي  بنياد مم  که لن ات آت درياعت  ا سقف امتيا  . 2-11

  ش د.نش ه اس ، بر اساس مقررات مص ب بنياد مم ، تايين و در امتيا های متقاضيات یحاظ م 

، «، پژوهشت  ، عناورانته و عرهن ت  آم  شت هتای ساير عاایي »پي س  برای  1شیارة ش ه در ج ول رديف منظ ر. 2-12

اییمم  ، هیكاری با نهادهای مم  و استان  در راستای رشت  و پيشترع  برای م اردی هیچ ت ک ب ج ايز ماتبر بين

ها، در نظرگرعته ش ه که به دیيل لی مي  ن اشتن، در ج ول یحاظ نشت ه است . امتيتا  ايتن کش ر و م ارد نظير آت

 ش د.م  تايين سا اتمااون  آين ه شخي با ترديف برای متقاض ، 

هتای ، ا  کارگروهپي ست  1ن  برای ت قيق امتيا های هر يك ا  متقاضيات بر استاس جت ول شتیارة ت ا  م ممبنياد . 2-13

 ن .نظرات دانش اه  استفاده ک  صاحبتخصص  متشكل ا

 تسهيالت اعتبارها و .3ة ماد

کارشناست  ارشت  بتر استاس جت ول  دورةدر ،  2کارشناس  بر استاس جت ول شتیارة  دورةبرگزي گات در  پشتيبان  ا  .1-3

 ش د.م  اننامپي س   4دکتری بر اساس ج ول شیارة  دورةدر و  3شیارة 

هتای آم  شت  و بتا هت ت ارتقتای هتا وکارگاهدر دوره برگزيت هبرای شترک   ،«من ی آم  ش ت ات» هزينةکیك .2-3

، منت ط بته ارائتة هزينتهکیك. الطتای ايتن ش دهای تخصص  مرتب  با تحصيل الطا م های وی در م ض عت اناي 

کرد مبتنت  بتر مت ارك مثبتتة های آم  ش  مرب ط اس  و بر اساس ميزات هزينتهها و دورهگ اه  شرک  درکارگاه

 ش د.مای  پرداخ  م 

،  وکارک تتبان ا یهتتای آم  شتت  راهدر دوره هبرگزيتت ، بتترای شتترک  «کارآعرين منتت یت ات» هزينتتةکیك .3-3

نت آوری وکتارآعرين   در  مينتة ویهای ، حق ق مایكي  عكری و مشابه آت و با ه ت ارتقای ت اناي  سا یتناری

است  مربت ط های آم  ش  دوره ياها گ اه  شرک  درکارگاه، من ط به ارائة هزينهکیكش د. الطای اين الطا م 

 .ش دپرداخ  م کرد مبتن  بر م ارك مثبتة مای  بر اساس ميزات هزينهو 
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لضت ي  در »، « اشتتراك نشتريات لمیت  داخمت  و ختارج »هزينتة کیكشتامل  ،«ارتباطتات لمیت »هزينة کیك .4-3

 و« هتتاهتتای اطاللتتات  تخصصتت  و دسترستت  بتته آتلضتت ي  در پاي اه» ،« هتتای لمیتت  داخمتت  و ختتارج اننین

کرد مبتن  بتر ميزات هزينهبر اساس  و اس «  تحصيمرشتة های تخصص  مرتب  با در م ض ع های لمی خري کتاب»

 .ش دپرداخ  م م ارك مثبتة مای  

هتا و )هیايش بترای حضت ر در منتام  ،ارتباطتات لمیت  ةهزينتکیكت اننت  ا  کارشناست  م  دورةبرگزي گات . 1تبصرة 

 .ن نیاينيز استفاده  لمی  (یهاکارگاه

 مؤس تةدانشتن  در  ه/ رستایةنامتپايات ة، من ط به تص يب طرح پيشنهاد«رسایه /نامهاجرای پايات» ةهزينکیكالطای  .5-3

تأيي شت ه ا  ست ی استتاد  )غيرپرسنم ( هایهزينهعهرس  و بر اساس  اس  1400 تا پيش ا  پايات شهري ر ماه متب ع 

 ش د.، به دانشن  پرداخ  م (1400)تا پايات شهري ر ماه  سال تحصيم   لدر ط ،راهنیا

 ،«يتاریعن»و  « يتاجرا- لمی یهایهیكار»، « ياریآم  ش»های ب عاایي ایدر قبال هیكاری در ق ،«دستياری»التبار   .6-3

کته  لمی  مؤس تة متبت عالضتای هيئت  ا  ست ی صادرشت هگ اه  لیمكترد تأيي ش ه در ميزات هیكاری بر اساس 

، بته برگزيت ه پي ست  4و  3های شتیارة شت ه در جت ولتا ستقف تايين ،را بر له ه داشته اس  آناتدستياری شن  دان

 ش د.پرداخ  م 

بتتا  ، عمتبتت مؤس تتةلمی  نظتتر يكتت  ا  الضتتای هيئتت   يتتر هبرگزيتت دستتتياری آم  شتت   ،«يتتاریآم  ش» .1-6-3

ن يات ، کیك در های دانشهای حل تیرين ، کیك در تصحيح برگهبرگزاری کالس ا  قبيل  هايعاایي 

هیراهت  دانشتن يات درس در با ديت های  ،نامته بته صت رت درسدرس  استاد برای ارائته  ده  مطایبسا مات

 اس .و م ارد مشابه ام ر کارگاه   ،های مي ان  لمی  ، عاایي 

 هتایعاایي در قایتب ، متبت ع مؤس ة لمی هيئ  الضای با هبرگزي  هیكاری ،« ياجرا- لمی یهایهیكار» .2-6-3

 هتا(حیاي  در چتارچ ب هتر يتك ا  آت تا اد برگزي گات قابل پي س  )با ت جه به 5موک ر در ج ول شیارة 

 اس .

لمی  مؤس ته متبت ع بتا ، دستياری عناوری برگزيت ه در شترک   ايشت  يكت  ا  الضتای هيئت «ياریعن» .3-6-3

هتتای ن آورانتته ، کیتتك در عراينتت  هتتاي  ا  قبيتتل کیتتك در ت یيتت  دانتتش عنتت  ، کیتتك در عاایي عاایي 

ستا ی محصت الت و خت مات و ستاير مت ارد محص الت و خت مات ، کیتك در تناریسا ی صنات نيیه

 مشابه اس .

 ش د.مح  ب نی   ياجرا- لمی یهایهیكارنامه/ رسایه، جزء های مرب ط به اننام پاياتعاایي  . 2تبصرة 
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تاب تتات )مترتب  بتا  عصتل دريتاری اجرايت  و عن-هتای لمیت هیكاریدر قایتب  های برگزيت هدر ص رت ادامة عاایي . 3تبصرة 

قابتل  نيز تاب تات ماهةسه برای التبار دستياری سا ات،مااون  آين ه تأيي  و سال دوم(ش ه در ني اننامهای عاایي 

 پرداخ  اس .

 برگزي ه باي  با تأيي  استاد راهنیای وی باش . دستياریهای هیة عاایي  .4تبصرة 

کنن ه در رويت ادهای رقتابت  مت رد شترک  هتایتي ، به منظ ر حیاي  ا  «هزينة شرک  در روي ادهای رقابت کیك» .7-3

 دربنيتاد رئتيس ، مصت ب بابتاي (مح ر )طترح شتهي  نامة حیاي  ا  روي ادهای رقابت  م ئمهشي هتأيي  بنياد بر اساس 

 ش د.الطا م  شامل برگزي ه تي ، به 22/2/1399 تاري 

نامة حیايت  شي ه»بر اساس  عناورانه /پژوهش  ةبه منظ ر تشكيل ه ت ،«مح ر پژوهش / عناورانهه تة م ئمه هزينةکیك» .8-3

 ةشتتیار ةم ضتت ع ابالغيتت)، مصتت ب رئتتيس بنيتتاد «مح ر )طتترح شتتهي  احیتت ی روشتتن(های دانشتتن ي  م تتئمها  ه تتته

 .ش دبه برگزي گات الطا م  ،(29/10/1398د م رخ /55217/5

کارشناس  ارشت  و دکتتری  هایدورهبرگزي گات به منظ ر شرک   ،«شرک  در منام  لمی  داخم » هزينةکیك .9-3

( و بتا هت ت ت تهيل ارتباطتات پ سترص رت سخنران  يا به مقایه )هیراه با ارائةداخل کش ر  ی لمی هاهیايش در

ن ي   و حضت ر مبن  بر نامکرد مبتن  بر م ارك مثبتة مای  بر اساس ميزات هزينه و با تأيي  استاد راهنیا ،آنات پژوهش 

 .ش دم پرداخ  در منی ، 

کارشناس  ارش  و دکتری  هایدورهبرگزي گات به منظ ر شرک   ،«شرک  در منام  لمی  خارج »هزينة کیك .10-3

( و با ه ت ت هيل ارتباطتات هیراه با ارائة مقایه به ص رت سخنران  يا پ سترلمی  خارج ا کش ر ) هایهیايش در

ن ي ت  و مبنت  بتر نامکرد مبتنت  بتر مت ارك مثبتتة متای  بر اساس ميزات هزينهو تأيي  استاد راهنیا  با ،آنات پژوهش 

 .ش دم پرداخ   حض ر در منی ،

اورانتة بتا نهادهتای لمیت  و عنبرگزيت گات نتاد ارتبتاط اي با ه ت ،«مطایاات  داخم  زام به عرص ال» هزينةکیك  .11-3

و   پتويرش ا  نهتاد مقصت ،متبت ع  مؤس تةکه پس ا  تص يب استفاده ا  عرصت  مطایاتات  در ش د الطا م کش ر 

 ش د. دکتری پرداخ  م  دورةبرگزي گات به ، محل تحصيلتأيي  بنياد استان  

انتة عناوربتا نهادهتای لمیت  و برگزيت گات ايناد ارتباط  با ه ت ،«عرص  مطایاات  خارج لزام به ا» هزينةکیك  .12-3

پتويرش ا   ،متبت ع  مؤس تةپس ا  تص يب عرصت  مطایاتات  در  ،ة عرص  مطایاات در قایب دورکش ر  خارج ا 

 دورةبرگزيت گات تات ادی ا  بته شت ه ا  ست ی رئتيس بنيتاد، بر استاس ررعيت  تايين ،مم  و تأيي  بنياد  نهاد مقص

 ش د.م  الطا دکتری
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 بته بتا ت جته، ميتزات حیايت  ا  آنتاتتايتين و هزينة التزام بته عرصت  مطایاتات  ختارج  کیكانتخاب مشی الت . 5تبصرة 

و ميتزات  ستفر طت ل مت ت ، کشت ر ختارج ا  وامكانتات و تنهيتزات داختل  های لم  و عناوری کشت ر ،اوی ي 

 .اس سا ات مااون  آين ه با ،های بنياد مم ا  پشتيبان  1399-1400در سال تحصيم   های قبم  برگزي همن یبهره

 هادانشت اه ي  يكت  ا با وینهاد مقص  هزينة الزام به عرص  مطایاات  خارج ، من ی برگزي ه ا  کیكبرای بهره .6تبصرة 

 باش .  سا ات(يا مراکز پژوهش  ماتبر )با تأيي  مااون  آين ه های جهان بن یدر رتبه 200تر ا  با رتبة ک 

مطایاتات  ختارج   الزام بته عرصت هزينة کیكت ان  ا  صرعاً يك بار م  ،دکتری دورةدر ط ل  ،هر برگزي ه .7تبصرة 

 من  ش د.بهره

رک  در شتو يا  من ی ا  عرص  مطایاات منام  لمی ، بهرهشرک  در  برای خروج ا  کش ر به منظ ر ،هبرگزي   .13-3

ت نظام وريفه بترای ختروج ا  کشت ر ن  ا  ت هيالت ادر ص رت تأيي  بنياد مم ، م ، های لمی ها و دورهکارگاه

 ن .ب وت سپردت وثيقه استفاده ک

آ مايشت اه   شتبكة»ا  امكانتات برگزي گات من ی به منظ ر بهره ،«التبار استفاده ا  ت هيالت شبكة آ مايش اه »  .14-3

ا  امكانتات شتبكه، تتا ستقف برگزي ه من ی هزينة هر بار بهرهدرص  ا   60ش د که الطا م « های راهبردیعناوری

 .اس بنياد مم   بر له ة ،پي س  4و  3های شیارة مبمح موک ر در ج ول

ستال  کتار  40ستال تحصتيم ، در قبتال ماهانته هتر ني که در هزينة مايشتت  است کیك، شامل«راتبة دانشن ي »  .15-3

رب  يا ساير م س ات م رد تايي  مااون  آين ه سا ات با تاييت  بنيتاد دانشن ي  در مؤس ة متب ع با تأيي  مااون  ذی

 1ش د.استان  محل تحصيل/سك ن  دانشن ، به برگزي گات پرداخ  م 

 برگزي ه و هی تر و عر نت ات وی های درمان که برای جبرات بخش  ا  هزينهای اس شامل بيیه ،«درمات بيیة تكیيم »  .16-3

 30و   کنت را بنيتاد ممت  تقبتل م ه درص  مبمح حق بيیت 70 گيرد.، م رد استفاده قرار م گر پايه ني  در تاه  بيیه که

شراي  و مبمح حتق بيیته، بتر استاس قترارداد بنيتاد ممت  بتا  ش د.ک ر م برگزي ه الطاي  به مبایح مان ه، ا  درص  باق 

 ش د. شرک  بيیة طرت قرارداد تايين م 

تأمين  )ا  قبيل های پاية درماتبيیه، باي  دارای يك  ا  ان اع درمات ة تكیيم برای استفاده ا  بيی ،برگزي گات. 8تبصرة 

 .باشن  اجتیال  ، خ مات درمان  ، نيروهای م مح ، سالم  و ...(

برگزيت ه ارائة اسناد مثبته مبن  بر ا دواج و در ص رت  با ه ت ترغيب سن  ح نة تشكيل خان اده ،«ه ية ا دواج»  .17-3

 .ش دالطا م وی به  ،پي س  4تا  2های شیارة موک ر در ج ول در با ة  مان 

 ،های رعتاه دانشتن ي  و ارت لمت م ایح نه ا  طريق صن وقبه ص رت وام قرض ،«ودياة اجارة م كن»ت هيالت   .18-3

صتن وق متأهل، بتر استاس مقتررات برگزي گات يا ساير نهادهای م رد تأيي  بنياد مم  و صرعاً به و ارت به اش  و 
                                                           

 7/11/1399م رخ  5/60697ح ب م اعق  رئيس بنياد مم  نخب ات در حاشية نامة شیاره د/ 1
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پتس ا   مرحمته،در يتك با پرداخ  ايتن ت تهيالت،  .ش دالطا م اجارة م كن،  مؤي و با ارائه م ارك دهن ه وام

 .دش م  اننام دهن هو بر اساس مقررات صن وق وام برگزي ه آم خت  دانش
 

مح ر پژوهشت / ة م تئمهه تت»، « ياریدستت»التبارهتای بيش ا  يكت  ا  ا   ،سال تحصيم در هر ني ت ان  نی برگزي ه . 9تبصرة 

 من  ش د.بهره« راتبة دانشن ي » و« خارج  مطایاات الزام به عرص  »، « الزام به عرص  مطایاات  داخم »، « عناورانه

 فرايند اجرا .4ة ماد
 

 ش د:م  های ذيل ط نامه،گامشي ه اين اجرای برای

 کن .تايين م را  1399-1400سال تحصيم   دانشن يات در پشتيبان  ا ررعي   ،رئيس بنياد. 4-1

 کن .را الالم م  الالم نتايقنام ، بررس  و ثب عراخ ات ، بن ی ،  ماتسا اتآين ه. مااون  4-2

های استتات متبت ع التالم و مؤس تهنتام و مقتررات را بته بن ی ثب م ارد ال م ا  قبيل  مات ،. هر يك ا  بنيادهای استان 4-3

 رسان  ش د.اطالعدانشن يات به  ،مقتض  هایروش با ،کنن  م ارد موک ردرخ اس  م 

منت ی ا  پرون ة خ د را در سامانة اطاللات  بنيتاد ممت  تكیيتل و درخ است  خت د را بترای بهره ،متقاضياتهر يك ا  . 4-4

  .نیايم  ، در سامانه ثب 1399-1400سال تحصيم   هایپشتيبان 

بنياد ارائه کرده است ، لتالوه  ها مشخ  ش د متقاض  اطاللات  خالت واق  را بهچنانچه در هر مرحمه ا  بررس  .1ة تبصر

های بنياد، محروم و لت م صت اق  وی بته ، ا  ساير ت هيالت و حیاي نامههای اين شي هبر محرومي  ا  پشتيبان 

ص رت حق ق  نيز برای بنياد مم  محف ظ خ اهت  بت د. گيری م ض ع بهش د و حق پ م م رب ، الالمراج  ذی

 سا ات اس .بر له ة مااون  آين ه ،مصاديق مرب ط به اين بن  تشخي 

 کنن .م بررس  متقاضيات را های پرون ههر استات،  هایمؤس ه هیكاریبا  ،بنيادهای استان . 4-5

 کن .عهرس  نهاي  برگزي گات را تايين م  ،اجراش ه ن يراعبا بررس   ،سا اتمااون  آين ه. 4-6

 پوير اس .هرگ نه تغيير در عهرس  نهاي  برگزي گات، صرعاً با تأيي  ش رای مااونات بنياد مم  امكات .2ة تبصر

برگزي گات ا  ، نامهمفاد اين شي هو بر اساس  برگزي گات متب عِ هایهمؤس به ط ر م تقي  يا ا  طريق  ،بنيادهای استان . 4-7

  .ننکم  پشتيبان 

 نظارت ، موارد خاص و  تفسير مفاد .5ة ماد

ی کته گيری در مت اردسا ات و تشخي  و تصتیي بر له ة مااون  آين ه ،نامهشرح م ارد م ك ت و تف ير مفاد اين شي ه. 5-1

 .بر له ة ش رای مااونات بنياد مم  اس  ش ن ،سا ات، م ارد خاص شناخته م به تشخي  مااون  آين ه
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های استات متب ع و ار يتاب  نتتايق آت را نامه در مؤس هشي هاين نامه و وريفة نظارت بر حُ ن اجرای آيين ،. بنيادهای استان 5-2

 های استتات خت دنامه در مؤس هنامه و شي هبر له ه دارن  و ال م اس  پس ا  پايات سال تحصيم ، گزارش  ا  اجرای آيين

 ارسال کنن . سا اتمااون  آين هبه  را

بنت ی نتتايق آت در نامه در بنيادهای استتان  و جی نامه و اين شي هوريفة نظارت بر حُ ن اجرای آيين ،سا اتن  آين همااو. 5-3

و نامته هتای بنيادهتای استتان ، گزارشت  ا  اجترای آيينسطح کش ر را بر له ه دارد و ال م اس  پس ا  درياع  گزارش

 به رئيس بنياد ارائه کن .نامه، شي ه

 تصويب و اجرا .6ة ماد

به تصت يب رئتيس  3/3/1399 در تاري  ،ج ول پي س  ششو  تبصره دوا ده ،ه ماد ششمق مه ، يك مشتیل بر  ،نامهاين شي ه

 .ش داجرا م  1399-1400رای سال تحصيم  و ب نخب ات رسي  مم بنياد 

 

 سورنا ستاری

 معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری 

 و رئيس بنياد ملی نخبگان
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 و فرهنگی فناورانه ،، پژوهشی آموزشی هاي امتياز حاصل از فعاليت .1 شمارة جدول

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 دانشجويان ضريب اعتبار زماني 

 كارشناسي دورۀ

 دورۀدانشجويان 

 كارشناسي ارشد

 دانشجويان

 دكتري دورۀ

 هاي آموزشيفعاليت 

المپيادهاي 

 علمي

 آموزيدانش
 

يك المپياد كه  )صرفاً

بيشترين امتياز را براي فرد 

 شود.(دارد، در نظر گرفته مي

 جهاني

 100 200 1000 طال 
درصد  25امتياز با ضريب در دورۀ كارشناسي، 

طور ساليانه در سال، از زمان شروع دوره، به

 يابد.كاهش مي

هاي كارشناسي ارشد و دكتري، )در دوره 

 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 دوم

 50 75 100 سوم

با معرفي 

وزارت 

 بهداشت 

هاي رتبه

 انفرادي

 100 200 300 طال

 75 150 200 نقره

 50 75 100 برنز

هاي رتبه

 گروهي

 )هر نفر(

 75 150 200 طال

 50 100 150 هنقر 

 25 50 75 برنز 

 آزمون سراسري ورود به دانشگاه از دورۀ تحصيلي متوسطه

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

 (1001 –)رتبه  × 7/0

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  10  

 )تا صفر(

 (1001 –/ )رتبه  20   

 )تا صفر(

درصد  25امتياز با ضريب در دورۀ كارشناسي، 

طور ساليانه در سال، از زمان شروع دوره، به

 يابد.كاهش مي

هاي كارشناسي ارشد و دكتري، )در دوره 

 شود.(ضريب اعتبار زماني لحاظ نمي

 (صفر تا) 330 – 30×  رتبه كارورزي پزشكيپزشكي و داروسازي و آزمون پيشهاي جامع علوم پاية پزشكي ، دندانآزمون
درصد در سال، از سال پس  25امتياز با ضريب 

يابد طور ساليانه كاهش مياز احراز موفقيت، به

 ماند. درصد امتياز، به طور دائمي باقي مي 25و 

 100× ميانگين كل(  - 17) - آموختگي دورۀ كارشناسيميانگين كل دانش

 - - كارشناسي ارشدآموختگي دورۀ ميانگين كل دانش
ميانگين كل(  - 5/17)

 ×75 

 ميانگين كل در طول تحصيل
× ميانگين كل(  - 17)

150 

ميانگين  -5/17)

 100× كل( 

× ميانگين كل(  - 18)

60 

تعداد »امتياز در دورۀ كارشناسي، در ضريب 

« هاي مجازهاي گذرانده تقسيم بر كل سالسال

 شود.ضرب مي

 هاي پژوهشيفعاليت 

 مقاالت

شده براي انتشار در هاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 الملليهاي با نماية معتبر بيننشريه

 هاي بسيار معتبردر نشريه

 (Scienceو  Natureاز قبيل )
 ضريب جايگاه نويسنده×  100هر مقاله: 

- 

 ضريب جايگاه نويسنده×  50هر مقاله:  Q1در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  40هر مقاله:  Q2در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  25هر مقاله:  Q3در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  Q4در نشرية داراي رتبة 

 ضريب جايگاه نويسنده×  30هر مقاله:  پژوهشي -هاي علمي شده براي انتشار در نشريههاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  ترويجي -هاي علمي شده براي انتشار در نشريههاي منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 جايگاه نويسنده ضريب×  10هر مقاله:  المللي(هاي  معتبر علمي )داخلي و بينشده به صورت سخنراني در همايشهاي ارائهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  المللي(هاي  معتبر علمي )داخلي و بينشده به صورت پوستر در همايشهاي ارائهمقاله

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

 براي دكتري( 150براي كارشناسي ارشد و  100براي كارشناسي ،  50)در مجموع، 

 هاكتاب

 نگارش كتاب كامل علمي

 ضريب جايگاه نويسنده×  100 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 ساير انتشارات

اثر برگزيدۀ كتاب سال 

 حوزهجمهوري اسالمي/ 
 ضريب جايگاه نويسنده×  100

 نويسنده ضريب جايگاه×  10 ي علميهاساير كتاب

 ضريب جايگاه نويسنده×  20 معتبر علمي  نگارش فصل كتاب

 ترجمة  كتاب كامل علمي
 ضريب جايگاه نويسنده×  25 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 ضريب جايگاه نويسنده×  5 ساير انتشارات

 دانشجويان نمونة كشوري
دكتري ، تخصص يا  40ارشد: ، كارشناسي  30اي: كارشناسي و دكتري حرفه

 70و مجموعاً:  50تخصصي: 

برگزيدگان هنري/ 

 ادبي/ قرآني

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي( 100 مستعد برتر

 )بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي( 150 سرآمد

-هاي علميفعاليت

 اجتماعي و فرهنگي 

 45سال( و مجموعاٌ ازاي هر نيم)به 15 اجرايي يا فناورانه در دانشگاه )با تأييد بنياد( -هاي علميدستياري آموزشي ، فعاليت

 محور پژوهشي/ فناورانه )طرح شهيد احمدي روشن(هاي مسئلهعضويت در هسته
 100هاي مختلف و مجموع سال 100هر سال 

 )بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و  مدير طرح(

 20 مجموعاً و 5ازاي هر سال عضويت به ريطهاي علمي تخصصي داراي مجوز از نهادهاي ذيعضويت در هيئت مديرۀ انجمن

 20و  مجموعاً  5هر سال  هاي علمي دانشجوييدبيري انجمن

 10 مجموعاً و 5 يك هر هاي دانشجويي )با تأييد دانشگاه و بنياد(هاي فرهنگي و تشكلعضويت در كانون

  50و مجموعاً  10هر يك  شركت در اردوهاي جهادي )اعزامي از سوي بنياد(
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 و فرهنگی فناورانه ،، پژوهشی  آموزشیهاي . امتياز حاصل از فعاليت1 شمارة جدولادامة 

 عنوان فعاليت 
 حداكثر امتياز

 دانشجويان ضريب اعتبار زماني 

 كارشناسي دورۀ

 دانشجويان دورۀ

 ارشدكارشناسي 

 دانشجويان

 دكتري دورۀ

هاي مورد جشنواره

 تأييد بنياد ملي

 خوارزمي 

 جوان

 آموزيدانش

 سهم مشاركت×  70 رتبه اول

زمان »بيشينة درصد از   25با ضريب  امتياز

يك سال پس از »و « شروع دورۀ كارشناسي

يابد و طور ساليانه كاهش مي، به«احراز موفقيت

 ماند.دائمي باقي ميدرصد امتياز، به طور  25
 

 سهم مشاركت×  50 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  20 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

 مشاركت سهم×  300 رتبه دوم

 سهم مشاركت×  250 رتبه سوم

 رازي

 محقق برگزيده

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

 هاي رقابتي()بخش 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

 سلمان فارسي

 )نيروهاي مسلح(

هاي علمي طرح اي ،هاي سامانهطرح

 و محققين و دانشي

 سهم مشاركت×  120 رتبة اول

 سهم مشاركت×  100 رتبة دوم

 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

 مشاركتسهم ×  36 رتبة اول

 سهم مشاركت×  30 رتبة دوم

 سهم مشاركت×  24 رتبة سوم

مسابقات مورد تأييد 

 بنياد ملي

المللي روبوكاپ مسابقات بين

 آزاد ايران

 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

 مسابقة ملي فناوري نانو

 )دانشجويي(

 60 رتبة اول تا سوم

 20 هاي چهارم تا دهمرتبه

 آموزي علوم و فناوري نانواالمپياد دانش

 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

 هاي تخصصمجموعه رقابت

 وردآفن

 كامپيوتر

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

  16 رتبة سوم

 برق

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

 16 رتبة سوم

 مسابقة رياضي دانشجويي كشور

 100 اول

  50 دوم

 25 سوم

 شده در بنياد مليهاي برگزيدهاختراع

 سهم مشاركت×  100 1اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  60 2اختراع سطح 

 سهم مشاركت×  30 3اختراع سطح 

 - 100 سازان()به تشخيص معاونت آينده ، پژوهشي ، فناورانه و فرهنگي آموزشيهاي ساير فعاليت

 



 

 14 از 11 صفحه

 کارشناسی دورةدانشجويان  پشتيبانی از .2شمارة  جدول

 

 مشموليت زمان تسهيالت /اعتبار سقف تسهيالت /اعتبار عنوان رديف

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,5 من ی آم  ش ت ات هزينةکیك 1

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,5 من ی کارآعرين ت ات هزينةکیك 2

 1400پايات شهري رماه تا  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,5 ارتباطات لمی  هزينةکیك 3

 ريال 000,000,10 نامههزينة اجرای پاياتکیك 4
ا  بيشينة  مات تص يب طرح پيشنهادی و اول 

 1400تا پايات شهري رماه  1399مهرماه 

5 
من   خروج ا  کش ر ب وت سپردت وثيقة 

 وريفه برای شرک  در منام  لمی نظام

 های س م و چهارم()ويژة دانشن يات سال

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  -

6 
 هزينة شرک  در روي ادهای رقابت کیك

 مح رم ئمه

نامة حیاي  ا  روي ادهای رقابت  بر اساس شي ه

 مح ر )طرح شهي  باباي (م ئمه
 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه 

7 
مح ر پژوهش / هزينة ه تة م ئمهکیك

 عناورانه

 ريال برای دانشن يات منرد و 000,000,12ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,15
 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه 

 راتبة دانشن ي  8
 برای دانشن يات منرد و ريال 000,000,8ماهانه 

 برای دانشن يات متأهل ريال 000,000,10
 1400خردادماه تا پايات  1399ا  اول مهرماه 

 مطابق مقررات بنياد بيیة تكیيم  درمات 9
تا  1399ماه اول دی بيشينة  مات درخ اس  و ا 

 1400پايات آذرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهر  ريال 000,000,50 ه ية ا دواج 10

 وام ودياة اجارة م كن 11
 برای شهر تهرات و ريال 000,000,500

 برای ساير شهرها ريال 000,000,300

تا پايات شهري رماه  1399من ی ا  اول مهرماه بهره

 آم خت  و با پرداخ  در  مات دانش 1400

 6ج ول شیارة  مطابق عرهن   هایبرنامه 12

 
  



 

 14 از 12 صفحه

 ارشناسی ارشدک دورةدانشجويان پشتيبانی از  .3 شمارة جدول
 

 زمان مشموليت تسهيالتسقف اعتبار/  عنوان اعتبار/ تسهيالت رديف

 التبار دستياری 1

ا ای شص  سال  عاایي ، ماهانه به

ريال برای دانشن يات منرد  000,000,10

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,13و

)با  1400تا پايات خردادماه  1399ا  اول مهرماه 

 (1400، تا پايات شهري رماه 3مادة  3شراي  تبصرة 

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,6 من ی آم  ش ت اتهزينة کیك 2

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,6 کارآعرين من یهزينة ت اتکیك 3

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,6 هزينة ارتباطات لمی کیك 4

 ريال 000,000,18 نامههزينة اجرای پاياتکیك 5
ا  بيشينة  مات تص يب طرح پيشنهادی و اول 

 1400تا پايات شهري رماه  1399مهرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,15بار، در منی ع  دو هزينة شرک  در منام  لمی  داخم کیك 6

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ي رو 600يك بار،  منام  لمی  خارج هزينة شرک  در کیك 7

8 
من   خروج ا  کش ر ب وت سپردت وثيقة 

 وريفه برای شرک  در منام  لمی نظام
 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  -

9 
هزينة استفاده ا  ت هيالت شبكة کیك

 آ مايش اه 
 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,20

10 
 هزينة شرک  در روي ادهای رقابت کیك

 مح رم ئمه

نامة حیاي  ا  روي ادهای بر اساس شي ه

 مح ر )طرح شهي  باباي (رقابت  م ئمه
 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه 

 عناورانهمح ر پژوهش / هزينة ه تة م ئمهکیك 11
ريال برای دانشن يات منرد  000,500,13ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,16و 
 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه 

 راتبة دانشن ي  12
ريال برای دانشن يات منرد  000,000,8ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,10 و
 1400پايات خردادماه تا  1399ا  اول مهرماه 

 مطابق مقررات بنياد بيیة تكیيم  درمات 13
تا  1399ماه ا  بيشينة  مات درخ اس  و اول دی

 1400پايات آذرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,50 ه ية ا دواج 14

 ودياة اجارة م كن 15
 ريال برای شهر تهرات و 000,000,500

 ريال برای ساير شهرها 000,000,300

تا پايات شهري رماه  1399من ی ا  اول مهرماه بهره

 آم خت  و با پرداخ  در  مات دانش 1400

 6ج ول شیارة  مطابق های عرهن  برنامه 16

 

  



 

 14 از 13 صفحه

 یدکتر دورةدانشجويان  پشتيبانی از .4شمارة  جدول
 

 زمان مشموليت سقف اعتبار/ تسهيالت عنوان اعتبار/ تسهيالت رديف

 التبار دستياری 1
ريال برای  000,000,13ا ای شص  سال  عاایي ، ماهانه به

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,16دانشن يات منرد و 

)با  1400تا پايات خردادماه  1399ا  اول مهرماه 

 (1400، تا پايات شهري رماه 3مادة  3شراي  تبصرة 

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,7 آم  ش من ی هزينة ت اتکیك 2

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,7 کارآعرين من یهزينة ت اتکیك 3

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,8 هزينة ارتباطات لمی کیك 4

 ريال 000,000,30 اجرای رسایههزينة کیك 5
ا  بيشينة  مات تص يب طرح پيشنهادی و اول 

 1400تا پايات شهري رماه  1399مهرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,15بار، در منی ع  دو هزينة شرک  در منام  لمی  داخم کیك 6

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ي رو 600يك بار،  هزينة شرک  در منام  لمی  خارج کیك 7

 هزينة الزام به عرص  مطایاات  داخم کیك 8
ريال  000,000,20ريال برای دانشن يات منرد و  000,000,15ماهانه 

 1399ماه ماه و تا پايات شهري ر 9به م ت  برای دانشن يات متأهل، ح اکثر
 1400پايات شهري رماه تا  1399ا  اول مهرماه 

 هزينة الزام به عرص  مطایاات  خارج کیك 9

دانشن يات منرد و ي رو به لالوة سيص  ميمي ت ريال برای  2500

ريال برای دانشن يات ميمي ت ي رو به لالوة چهارص   3500

 با هیراه  هی رمتأهل 

ة لالوبهي رو  500در ص رت هیراه  عر ن ات، به ا ای هر عر ن ، 

 )لالوه بر مبایح ع ق( هفتاد ميمي ت ريال

تا پايات سفر، در ص رت   1399ا  اول مهرماه 

که پويرش ا  مؤس ة مقص ، تا پيش ا  پايات 

درياع  ش ه و تاري  الزام،  1400شهري رماه 

 باش . 1400پيش ا  پايات آذرماه 

10 
وريفه من   خروج ا  کش ر ب وت سپردت وثيقة نظام

 منام  لمی  يا دورة عرص  مطایاات برای شرک  در 
- 

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه 

برای شرک  در منام  لمی  و تا پايات آذرماه 

 برای شرک  در دورة عرص  مطایاات  1400

 1400شهري رماه تا پايات  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,20 هزينة استفاده ا  ت هيالت شبكة آ مايش اه کیك 11

12 
هزينة شرک  در روي ادهای رقابت  کیك

 مح رم ئمه

 مح رنامة حیاي  ا  روي ادهای رقابت  م ئمهبر اساس شي ه

 )طرح شهي  باباي (
 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه 

 مح ر پژوهش / عناورانههزينة ه تة م ئمهکیك 13
 دانشن يات منرد وريال برای 000,000,17ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,20
 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه 

 راتبة دانشن ي  14
 ريال برای دانشن يات منرد و 000,000,8ماهانه 

 ريال برای دانشن يات متأهل 000,000,10
 1400تا پايات خردادماه  1399ا  اول مهرماه 

 مطابق مقررات بنياد درماتبيیة تكیيم   15
تا  1399ماه ا  بيشينة  مات درخ اس  و اول دی

 1400پايات آذرماه 

 1400تا پايات شهري رماه  1399ا  اول مهرماه  ريال 000,000,50 ه ية ا دواج 16

 ودياة اجارة م كن 17
 ريال برای شهر تهرات و 000,000,500

 ريال برای ساير شهرها 000,000,300

تا پايات  1399من ی ا  اول مهرماه بهره

و با پرداخ  در  مات  1400شهري رماه 

 آم خت  دانش

 6ج ول شیارة  مطابق های عرهن  برنامه 18



 

 14 از 14 صفحه

 2هاو تعداد برگزيدگان قابل حمايت در هر يك از آن یياجرا -یعلم یهایهمکار قابل قبول برای هایفعاليت. 5جدول شمارة 

 تعداد برگزيدگان قابل حمايت اجرايی -فعاليت علمی  رديف

1 
اجرای قراردادهای بين دانش اه و نهادهای خارج ا  آت 

 ها و مراکز تحقيقات ()صنا ، سا مات

ا ای هر ريال قرارداد، يك نفر و به 000,000,400تا 

 ريال بيش ا  آت، يك نفر 000,000,400

2 
در  های حیايت اجرای قراردادهای بين دانش اه و صن وق

 های پژوهش (های التبار پژوهش  )گرن قایب طرح

ا ای هر ريال قرارداد، يك نفر و به 000,000,250تا 

 ريال بيش ا  آت، يك نفر 000,000,250

3 

اجرای قراردادهای پژوهش  داخم  بين الضای هيئ  لمی  

های التبار پژوهش  مؤس ة متب ع و مؤس ه در قایب طرح

 های پژوهش ()گرن 

ا ای هر ريال قرارداد، يك نفر و به 000,000,100 تا

 ريال بيش ا  آت، يك نفر 000,000,100

4 

های ترويق لم ، ال  ا  ترويق در سطح اننام عاایي 

آم  ات و دانشن يات و ترويق در سطح لی م جاماه به دانش

های لمی ،  بات ساده )با تأيي  رئيس نهاد مرب ط مانن  اننین

 سا ات(های ترويق لم  و مااون  آين هسین سراها،پژوهش

 برای هر عاایي ، يك نفر

5 
های لمی ، تخصص  )با تأيي  مااون  ت وين کتاب

 سا ات(آين ه
 برای هر لن ات کتاب، يك نفر

 سال تحصيم ، يك نفربرای هر کارگاه در هر ني  های آم  ش برگزاری کارگاه 6

7 
های ه اری آ مايش اهان ا ی/ ارتقا و ن تأسيس/ راه

 آم  ش / پژوهش / محاسبات 
 برای هر آ مايش اه، يك نفر

8 
های آم  ش ضین خ م  دبيرات م ارس برگزاری کالس

)با تأيي  مرکز ذيرب  در و ارت آم  ش و پرورش و مااون  

 سا ات(آين ه

 برای هر عاایي ، يك نفر

9 

های برنامههیكاری با بنيادهای نخب ات استان  در اجرای 

های تخصص  بنيادهای ت انین سا ی/ مشارک  در کارگروه

استان  )به پيشنهاد بنياد نخب ات استات و تأيي  مااون  

 سا ات(آين ه

 سال تحصيم ، سه نفر در هر استاتدر هر ني 

 سا اتاه و تأيي  مااون  آين هنامه(، به پيشنهاد دانش ساير م ارد مشابه )به غير ا  ام ر مرب ط به اننام رسایه/ پايات 10

 

                                                           
 7/11/1399 م رخ 5/60697ح ب م اعق  رئيس بنياد مم  نخب ات در حاشية نامة شیاره د/ 2

 



 

 14 از 15 صفحه

 های فرهنگی. برنامه6جدول شمارة 

 عنوان رديف

1 
 ه يت  – مارعت های برنامه

 ...( و اسالم و ايرات تی ت تاري  ، لم  تاري  و عم فه  ن گ  ، عم فة نخب   ، اخالق اسالم  ، ان يشه مبان های ارگاهک)

2 

 آم  یمهارت و  اعزاي دانشهای برنامه

 و هارشته مارع  ، ور ش  و هنری هایبرنامه ، بنيادمقررات  و هاسياس  با آشناي  ، تحقيق روش و پژوهش اخالق های)کارگاه

 و ...( لمی  هایگرايش

3 

 های اجتیاع نخب ان نش  

سا ات با نهادهای دویت  و آين ه هایسا ات با نخب ات و سرآم ات ، نش  های آين هسا ات با يك ي ر ، نش  های آين ه)نش  

 غيردویت (

 اردوهای جهادی 4

5 
 سياحت  –اردوهای  يارت  

 با دي  ا  مراکز صنات  و ت یي ی ، با دي  ا  مراکز تحقيقات  ، با دي  ا  اماکن عرهن   و موهب  ، اردوی راهيات ن ر و ...()

 بهزي ت  و ت انبخش  مراکزساکنات  و ايثارگرات و شه ا هایخان اده با دي ار 6

 بنياد مم  م رد تأيي عرهن   های ساير برنامه 7

 


