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 مقدمه  

تکلیفی سند راهبردی کشوو ر در اموو ر نخبگووانم بووا کنوود سوواشر ن ادهووای کشوو رم ت وو ی ت بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات  

متن عی را برای اقشار مختلف اجتناع نخبگانی در سط ح مختلف فراهم آورده است. شناساشیم هووداشتم ت اننندسوواجیم جوو   و 

م یر نخبگانی است و ل ا بنیوواد ملووی نخبگووان های  ساجی برای اثرگ اری و هنچنین تکرشم و الگ ساجی اج مؤلفهبکارگیریم جمینه

 -2و  43 -1 -2م 32 -1 -2م  11  -1  -1های ملووی  ساجی سند راهبردی کش ر در ام ر نخبگان و با ت جه به اقدامدر راستای اجراشی

م اقدام به اجرای برنامة جدشد پشووتیبانی اج دانشوون شان م ووتید تحصوویلی کشوو ر 1393-  94اج سند م ک رم اج سال تحصیلی    24  -2

های علنی و فرهنگی دانشن شان م تید تحصوویلی کشوو ر نامه پشتیبانی اج فیالیتم شی ه1399-1400نن ده است. در سال تحصیلی  

ش د. با ت جه به اص ل حاکم بر توودوشن ت وو ی ت به نام طرح ش ید وجواشی شناخته میبه نام ش ید وجواشی مزشن شد و اج اشن پس  

آوری شووده اسووت های مختلفی جنعاشن منن عه شامل سؤاالت پرتکراری و البته م نی است که اج درگاه  بنیاد ملی نخبگان شینی

های نامهو اشنکه در ادوار مختلووف و متناسوو  بووا شووی ه مندان قرار گرفته است. با عناشت به اهنیت م ض عمو اشند در اختیار ع قه

مرتبطم م اردی تغییر کرده استم در اشن وشراشش ت ش شده است تا اص حات الجم اننام گیرد. با اشن وج د منکن است حاوی 

واشی قابل استناد نی ووت نامه طرح ش ید وجباشد. بنابراشن مطال  مندرج در اشن منن عه به ط ر کامل برای اجرای شی ه  هاشینقص

نظرات گووردد نقطووهساجان م رد عناشت قرار خ اهد گرفووت. در پاشووان درخ اسووت میو در ص رت لزومم تف یرهای میاونت آشنده

ساجان بنیاد ملی نخبگان منیکس نناشید.ارجشنند خ د را به منظ ر اص ح و ارتقای اشن پرسشگان به میاونت آشنده  

 با آرزوی توفیق الهی 

سازان بنیاد ملی نخبگان آینده مستعدان و  معاونت    

 

 
های  جنگری و باجتیرشف ض ابط و مقررات مرب ط به فراشندهای شناساشیم ج   و پشتیبانی اج اجتناع نخبگانی در دستگاه : با1-1-1اقدام 1

 م ئ لم با تأکید بر رصد فیالیت نخبگانی.
های مقطیی و  ب رس م جاشزه های م تقیم و غیرم تقیم مادی به اجتناع نخبگانی در قال  دهی و گ ترش پشتیبانی : سامان3-1-2اقدام  2

ای و  های دولتی م بخش خص صی و ن ادهای عن می )وقف و خیرشه(م منطبق با پاشش پیشرفت مرحلهپژوهانه اج س ی ساجمان
 اثرگ اری آنان. 

ر م یر نخبگی  های فردی وگروهی به منظ ر ت  یل حرکت درشزی برای ارائه خدمات م رد نیاج برای اننام فیالیت: برنامه 4-1-2اقدام  3
آوردن امکانات م رد نیاج پژوهشی و آم جشی مرب ط به ت لیدم ثبتم انتشار و ارائه  )مانند: تأمین منابع علنی و اط عاتی م فراهم

 محص الت(.
تبدشل اشن  هام با هدف ای اج آن رصد دائنی و پشتیبانی هدفنند و مرحله های فیال دانشن شیم  دهی و ت سیة ه ته : سامان2-2-2اقدام 4

 های نخبه. ها به گروه ه ته 
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های کش رم  ها و پژوهشگاهت ان گفت هداشت هدفنند و ت  یل م یر پیشرفت دانشن شان صاح  استیداد برتر در دانشگاهمی

 م نترشن هدف اشن طرح است. ساشر اهداف مترت  به طرح ش ید وجواشی به شرح جشر است: 
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 ست؟ یک  خبهن -1

 ت شرشهنرم اد م فرهنگ و مد  میکه در خلق و گ ترش علمم فناور  ش دیبرج ته و کارآمد اط ق م  ینخبه به فرد  واژة

ارجش در چارچ    هنچن   یاثرگ ار  یاس م  ی هاکش ر  و  باشد  داشته  پا  ی و  ی هاتیفیال  نیبارج    تمیه شم خ ق  ةشبر 

ت اننند  زهی انگ خبرگ  س  دشاج    یذات   ی هایو  ت  می و  و  س   ی اکت اب  ی های اننندتخصص  م ج     گرمشد  ی اج 

 .کش ر ش د یو اعت   شرفتی به پ دنی بخشسرعت

 ست؟یک صاحب استعداد برتر )مستعد برتر(  -2

نخبگ   کهیفرد شرا  کن ی ل  م است  یم تید  به  دست    طشهن ج  دست  افتهی نآن  فرا  یابی و  م تلزم  آنم  و   تشهدا  ندشبه 

 .است طی بر مح  یاثرگ ار تاًشو ن ا یک   خبرگ  یبرا ی ساجت اننند

 کرد؟ لفظ »نخبه« را اطالق انیبه دانشجو توانیم ایآ -3

برتر  ان شدانشن  یدارند؛ ول شی در پ ی ط الن ی شدن راهتا نخبه  انشکه دانشن ف قم مشخص است ف شبا ت جه به تیار ر؛ی خ

 .»م تید برتر« دان ت ت انیرا م

 شود؟ یصادر م ت یعضو  یشده است، گواه ادیبن یهایبانی که مشمول پشت ییدانشجو یبرا ایآ -4

  ده شبه برگز  میبان ی اج هر پشت   یمندب ره  طشاحراج شرا  لی صرفاً به دل  ادی بن  یهایبانی نخبگان عض  ندارد و پشت   یمل  ادی بن  ر؛ی خ

 .ش دیاعطا م

برا  یمل  ادیبن  ایآ -5 تسه  یافراد  ینخبگان  از  از   یمندبهره   یاند، گواهمند شده بهره   ادی بن  ن یا  التیکه 

 کند؟ یصادر م التیتسه

تکل   یمل  ادی بن  اقدامات  اساس  بر  راهبرد  یفی نخبگان  سا  یسند  کند  با  نخبگانم  ام ر  در  کش رم    ین ادها  رشکش ر 

به واسطه    اد ی بن    تیدر سط ح مختلف فراهم آورده است. ت    یاقشار مختلف اجتناع نخبگان   یرا برا  ی متن ع    تیت  

اعطا    یبه و  یو اجتناع  ی فرهنگ   یهاتی فیال  رشو سا  اورانهفن   میپژوهش  میهر فرد شامل س ابق آم جش   یهاتیس ابق فیال

بن  یدگشبرگز  رون ش . اج اش دیم افتخار جد  ی مل  ادی در  نن  یدش نخبگان  برا  ش د یمح     باشد    ا ش  یگ اه   آن  یکه الجم 

 .شد دمند خ اهن ب ره نامه هیش  ن شمرب ط به ا  تیصرفاً اج ت     دگانشاعطا گردد و برگز دگانشبه برگز نامهیمیرف

است که الزم است در رزومه به آن اشاره   ینخبگان جزء افتخارات  یمل  ادی از بن  التیتسه   افت یدر  ایآ -6

 شود؟

به  یمل  ادی بن    تیت   فیال  ةواسطنخبگان صرفاً  آم جش  یهاتیس ابق  )شامل س ابق  فرد  سا  میپژوهش  می هر  و    رشفناورانه 

اجتناع   یفرهنگ   یهاتی فیال به وی و  م  ی(  به آنش دیاعطا  ت جه  با  ت  .  ت اننندساج   ادی بن    تیکه  منظ ر  و هن ار    یبه 

جم اثرگ ار  ة ن یکردن  و  طراح   ی ج    در  یمشن النم  تبیات  و  اثرات  و  است  به  افت ششده  جمآن  خ دکار    ةنیص رت 

  دشی تأ  گرمشد  انی . به ب ش دیمح    نن  یدشافتخار جد  ادی بن   تیاستفاده اج ت    ن شبنابرا  کندمیم  نادش مشن الن را ا  یارتقا

  ی است و برا  یو  یبرا  شده  دشی تأ   تیمندرج در ت     یا شاج مزا  یمندب ره  یصرفاً به مینا  ادی در بن  یمتقاض  یها درخ است

 . تی متص ر ن یدرج آن در رجومهم ارجش خاص 
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  یدستاورد  لی به دل  ش دمیم   ده شمح ر و میتبر شرکت کرده و در آن برگز  محص ل  ةجشن ار  دشکه در    یمثالم فرد  یبرا

  ی اجی م ک ر امت  یدگشخاطرم برگز  نی و به هن   ش د یم  دهشدارد و در آن جشن اره ارائه شده استم برگز  ی م تقل  تیکه ماه

  ی هایبانی خ د ک   کندم اج پشت  یها تیرا اج منن عه فیال  جمال  اجات ی امت   یکه متقاض   یاست و در ص رت   ی متقاض  یبرا

فناورانه و    م یپژوهش  میآم جش   ی هاتی م تقل اج س ابق فیال  اد ی در بن   یدگشبرگز  نشبنابرا.  ش دیمند مب ره  ادی بن  شی دانشن 

 . تی ... هر فرد ن

 شود؟یحضور صادر م یگواه اد، یبرگزار شده توسط بن یها ها و طرحبرنامه یبرا ایآ -7

م ئ ل طرح   یحض ر در طرحم اج س   یمشارکت داشته باشندم گ اه  روشنمیاحند  دی که در طرح ش   یافراد  یبرا  1-7

 .ش دیصادر م

با مقررات  شیبابا  دی مح ر )طرح ش  م ئله  یرقابت   یدادهاشکه در رو  یانشآن دسته اج دانشن  2-7 ( شرکت کنندم مطابق 

 .ش دیشرکت در طرح صادر م  یگ اه  دادمشرو یکارگزار برگزار دشی و پس اج تأ دادشرو

بن   ی ت اننندساج  ی هاکه در برنامه  اد ی بن   یهایبانیمشن ل پشت   انشآن دسته اج دانشن   یبرا  3-7   ی هاادی برگزار شده ت سط 

ننا  ی استان متقاض   ندمششرکت  درخ است  دور  یگ اه   میبا  س   یآم جش   ةگ راندن  اج  نظرم    ی استان  ادی بن  ی م رد 

 .ش دیبرنامه صادر م ةبرگزارکنند

 انجام دهند؟  دیبا یکارچه ادی بن یها یبانیپشت  افت یدر یمتقاض انیدانشجو -8

با  انی متقاض ...( را در سامان  یپژوهش  میس ابق آم جش   می اپروندة خ د )شامل اط عات شناسنامه  دشابتدا  و  افتخارات    ة و 

»درخ است    نة شگز  ادمی بن  ی شده اج س اع م  ی اج اتنام م لت جمان  شیو پ  ل ی تکن   sina.bmn.irیبه نشان  اد ی بن  ی اط عات

برا  یبررس درخ است  « شی نشن دا  یها یبانی پشت   یپرونده  »ثبت  بخش  در  ص رت    ی ها« را  در  کنند.  انتخا   سامانه 

درخ است  می متقاض  شدنده شبرگز ارسال  ت     دشهر    افتشدر  یها امکان  و   تمی اج  کارپ شة  ا  یدر  سامانه    ناد ش در 

 .ش دیم

 

 ؟شوددانشجویی بنیاد بررسی می یهایبانی پشت افت یدر  یانمتقاضآیا پرونده تمامی  -9

طرح    مرحله  به  و  بررسی  باشد  150  حداقل  هاآن  اولیه  امتیاج  که  هاشیدرخ است  صرفاً  نامهمشی ه  3-2  بند  1  تبصره  با  مطابق

 .ش دمی ارسال در کارگروه

 شود؟ یانجام م  یبه چه صورت دگانیپرونده و انتخاب برگز یبررس -10

بارگ ار  م یاستان  یادهای بن  با کند دانشگاه  انی متقاض  یاج س   شدهیاط عات  مراجع    رشآنان و سا  لی محل تحص  یها را 

بن  کنندیم  شیآجمایو راست  یبررس   ص حیذ   ی برا  شدهن یی تی  یها تی را بر اساس ظرف   ان شدانشن   ن شبرتر  ی مل  ادی و سپس 

 .کندیانتخا  م  یلی تحص  هر گروه

پرونده  -11 متقاضنواقص  به  چگونه  م   انی ها  داده  متقاض   شودیاطالع  اقدامات  دیبا  انیو  رفع   یبرا  یچه 

 نقص انجام دهند؟ 
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بررس  در طر  م یجمان  اج  پرونده  متقاض  قشن اقص  س   یکارپ شة  سامانة  و  نایدر  است    ش دیم  یرسان اط ع  یبه  الجم  و 

مندد با انتخا     یبررس  یرفع نقص اقدام و پروندة خ د را برا  یاع م نقصم برا  امی م ک ر در پ  یدر م لت جمان  یمتقاض

پرونده به ص رت خ دکار به    شدهمن ییم لت تی  انشص رت پس اج پا  ن شا  ری . در غکندارسال    ادی مندد« به بن   ی»بررس  نهشگز

 .گرددیباج م  ادی کارپ شة بن

به س ابق تحص  یبررس  در مرب ط  نشده  برطرف  اگر نقص  پرونده  متقاض   گرشبار د  دشباشد    یل ی مندد  اع م نقص    یبه 

اج س ابق    ری غ   ی م ارد  یکه نقص برطرف نشده برا   یش د اما در ص رت   ی رفع نقص داده م  یبرا  یشده و فرصت محدود

 .نشده لحاظ نخ اهد شد نقص م ارد رفع اجی منتقل و امت  یپرونده به مراحل بید مباشد ی لی تحص

 کنند؟  دایدرخواست خود اطالع پ جةیاز نت توانندیچگونه م انیدانشجو -12

 .ش دیم یرسان اط ع نایدر سامانة س یو ةکارپ ش   قشاج طر ینشدن متقاض اششدن  دهشبرگز نةینت 

به ارسال درخواست   از ین  ،ییدانشجو  یهایانی از پشت  یمندبهره   یبرا  ایباشد، آ  ادیاگر دانشجو عضو بن  -13

 دارد؟ 

  شی شناسا  یبرا  یگ اراستیس  نةی در جم  یت یحاکن  ینخبگان عض  ندارد؛ بلکه به عن ان ن اد  یمل  ادی بن  ش دیم  دی تأک   مندداً

  تیآنان فیال  یج   و اثرگ ار  یبرا  یساجنهی نخبگان در جامیه و جم  یو الگ ساج  یری کارگم تیدان و به  ی و ت اننندساج

ه  ن شبنابرا.  کندیم بن   یاآم ختهانش د/شیدانشن   چی اصالتاً  دانشن    تی ن   ادی عض   و    انمشو  مقررات  اساس  بر  سال  هر 

پشت   دهشبرگز  اد ی بن  ی ارهای می مشن ل  بنابرا  شیدانشن   یهایبانیو  شد.    ی هایبان ی پشت  یمتقاض   انش دانشن   ة هن  نمش خ اهند 

متقاض   م شیدانشن  اج  پ  ی انی اعم  ا  شیکه  ت     نمش اج  شده  ب ره  ادی بن   ت یاج  برنامة  دماننشده  ا شمند  اساس  بر  است    الجم 

 .کننددرخ است خ د را در سامانه ثبت    تمیت     ن شمرب ط به ا یبندجمان

مند شده باشد، امکان استفاده بهره   ییدانشجو  یها یبانیاز پشت  یلیمقطع تحص  کیچنانچه دانشجو در   -14

 را دارد؟ گرید یلیدر مقطع تحص هایبانیپشت ن یاز ا

مختلف وج د ندارد و چنانچه دانشن  بت اند در هر سال    ی لی در مقاطع تحص  ها یبان ی پشت ن شاستفاده اج ا  یبرا یتشمحدود بله؛

  ها یبانیپشت   نشا  گرمشد  انیمند گردد. به بب ره  ها یبان ی پشت  ن ش اج ا  ت اندیش دم م  دهشبرگز  انی متقاض   رشدر رقابت با سا  ی لی تحص

 .ندارد گرشد یها لبا سا ی است و ارتباط  انهی سال

مند شود، چند بهره   هایبانیپشت  ن یاز ا  تواند یم  لیمقطع از تحص  ک یهر دانشجو در    کهیتعداد دفعات -15

 بار است؟

با سا  یل ی دانشن  در هر سال تحص  اگر مناج    ی هاهرساله )تا سقف سال  ت اندیش دم م  دهشبرگز  ان شدانشن   رشدر رقابت 

 .مند ش دب ره هایبان ی ( اج پشتنامه هی م ک ر در ش 

از    یمندبهره   یبرا  ای شود، آ  ادی بن  ییدانشجو  یها یبانیمشمول پشت  یلیسال تحص  کیاگر دانشجو در   -16

 به ارسال مجدد درخواست دارد؟  ازیدر سال بعد، ن هایبانیپشت ن یا

برا  مشن الن برا  ش ندی م  دهش سال بید( برگز   رماهشسال )اج م رماه تا ش ر  د ش  یصرفاً  ا  یمندب ره  یو الجم است    ن شاج 

 .کننددرخ است خ د را در سامانه ثبت     تمیت   نشمرب ط به ا یبندجمان بر اساس برنامة هامیبانی پشت 
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پشتدانشگاه   روزانة  هایدوره   انیدانشجوفقط    ایآ -17 مشمول    ریسا  ای  شوندیم  ییدانشجو  یها یبانی ها 

 مند شوند؟ بهره  هایبانیپشت ن یاز ا  توانندیم زیو ...( ن یحضورمهی)نوبت دوم، ن انیدانشجو

 .است یو فناورانة و  یپژوهش  میآم جش ی هاتیفرد بر اساس منن عه فیال شدنده شبرگز ادم ی م ک بن  تن ا

اسالم  امیپ  ،یرانتفاعی)غ  یردولتیغ  یها دانشگاه   انیدانشجو  ایآ -18 آزاد  و  بهره ینور  امکان  از   یمند( 

 را دارند؟ ییدانشجو  یهایبانی پشت

دولت   یهادانشگاه  انشدانشن   تنام اج  )اعم  غ   یکش ر  امکان  یردولتی و  ا(  در  ص رت    ن ششرکت  در  و  دارند  را  رقابت 

 .ش ندیمند مب ره هایبانیاج پشت  شدنمده شبرگز

 شود؟یدر نظر گرفته م هی استان سهم ایدانشگاه  یبرا  دگان،یدر انتخاب برگز ایآ -19

  نشو سال ورود به آخر  یل ی تحص  ةدور  میلی تحص  ةبا ت جه به رشت   یخ اهد ب د و هر متقاض  یرقابت به ص رت کش ر  ر؛ی خ

  تیدر گروه خ د )بر اساس ظرف اجی و در ص رت ک   حدنصا  امت ردی گیقرار م  یخ د در گروه مشخص   یل ی تحص ةدور

 .گروه( انتخا  خ اهد شد

کدام   -20 علم  کیدارندگان  افتخارات  مستق   ،یاز  صورت  پشت   میبه  مند بهره   ییدانشجو  یها یبانیاز 

 خواهند شد؟

رتبه  صرفاً کش ر  یهادارندگان  سراسر  یبرتر  مق   یآجم ن  به  ورود  پاا)کنک ر(  دکتر  یکارشناس  شة طع    ی احرفه  یو 

نفر اول    50  میعل م ان ان  میعل م تنرب  میو فن  یاضشعل م ر  یششآجما  ی هاگروه  اج  دشهرنفر اول    100شامل  ها دانشگاه

  د شبه مدت  سال ورود به دانشگاه    ن یدر اول  میآم جدانش   یادهای در النپ  ی کش ر  ةنقر  ا شط     یهالهنر و دارندگان مدا

 خ اهند شد. مندب ره بنیاد دانشن شی هایپشتیبانی اج بدون بررسی پرونده تحصیلی سال

برا  یلیسنوات تحص -21 پشت  یمندبهره   یمجاز   یلیتحص   یهااز دوره   کیدر هر    ییدانشجو  یهایبانی از 

 چند سال است؟ 

  ؛ یلی تحص سالمی ن 8سالم میادل   4: یکارشناس  ةدور •

 ؛ یل ی تحص  سالمی ن 4سالم میادل  2:   ستهی ارشد ناپ یکارشناس  ةدور •

سال   2و    یکارشناس   ةسال اول میادل دور  4)  یل ی تحص  سالمی ن  12سالم میادل    6:   ستهیارشد پ  یکارشناس   ةدور •

 ارشد(؛ یکارشناس  ةآخر میادل دور

میادل    7:  یاحرفه  یدوره دکتر • میادل دور  4)  یلی تحص   سال می ن  14سالم  اول  سال آخر    3و    یکارشناس   ة سال 

 ارشد(؛ یکارشناس  ةمیادل دور

 ؛ یل ی تحص  سالمی ن 8سالم میادل  4:   ستهی ناپ یتخصص   یدکتر ةدور •

سال    2  میکارشناس  ةسال اول میادل دور  4)  یلی تحص   سالمی ن  20سالم میادل    10:   ستهی پ  یتخصص   یدکتر  ةدور •

 (؛ یتخصص  یدکتر ةسال آخر میادل دور 4ارشد و  یکارشناس  ةبید میادل دور

سال   2)  یلی تحص   سالمی ن  12سالم میادل    6(:  یتخصص   یبه دکتر  ی)اج کارشناس   می م تق  یتخصص   یدکتر  ةدور •

 (؛ یتخصص یدکتر ةسال آخر میادل دور 4ارشد و  یکارشناس  ةاول میادل دور
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ا  یمندب ره  انی متقاض ص رت   هایبانی پشت  ن شاج  ن  اش  دشکه    یدر  احت ا     سالمیچند  بدون  دانشگاهم  م افقت  با  را  خ د 

 .سن ات ح ف کرده باشندم در سن ات آنان محاسبه نخ اهد شد

 

  ارائه   را   ییوزوا  دیشه  طرح  التیتسه  از  یمند بهره   درخواست   توانندیم  یکاردان  مقطع  انیدانشجو  ایآ -22

 ند؟ینما

حرفهکارشناس   مقاطع  انشدانشن   صرفاً  رمی خ دکتری  ت     یمندب ره  یبرا  ت انندیم  باالتر  و ای  ی/    طرح  ن ش ا   تیاج 

 درخ است دهند. 

تسه  یکه دانشجو  یدرصورت -23 را حذف کند   یل یتحص   سالمین  ،ییوزوا  دی طرح شه  التیمشمول  خود 

طرح    التیاست از تسهکه حذف شده   یلیتحص  یها سالمیدر ن  تواندیم  ای(، آردیبگ   یلیتحص  ی)مرخص

 استفاده کند؟  ییوزوا دیشه

  تمیمشن ل  یلی تحص   سالمیکه در ن  ردی گ یتیلق م  یبه افراد  شیوجوا  دی طرح ش    تیو براساس مقرراتم ت     یط ر کل   به

بنابرا  یرسن  یدانشن  ن  ن شمح    ش ند.  با احت ا  در    ی لی تحص  سالمی با ح ف  بدون احت ا  در سن ات و چه  چه 

استفاده    شی وجوا  دی طرح ش     تی اج ت     ت اندینه ننی دانشن  مح    نشده و در نت  یبه ص رت رسن  ی سن اتم متقاض

 .کند

دانشن   ن شا  با اگر  ت     یوج د  ثبت  شیوجوا  دی طرح ش     تی مشن ل  اج  هر    تمیمشن ل  یلی تحص   سالمین  نام درپس  به 

پا  یلی دل ن  ان شدر  ن   یخ د را ح ف کندم در ص رت   ی لی تحص   سالمین  سالم میآن    ا ش  « ی اری تی دات »دست  سالممی که در آن 

باشد و استاد راه  «خ دشی دانشن   ی»هنکار اننام داده  ن  بررا  اعتبار دست   دشی ها را تاآن  زی و دانشگاه    یهنکار  /یار ی کندم 

 .ش دیاعطا م یبه و شیدانشن 

ا  ت جه ن  ینکته ضرور  ن ش به  به    یل ی تحص   سالمیاست که اگر ح ف  با ت جه  باشد و دانشن   »بدون احت ا  در سن ات« 

ن  طششرا آن  در  دست  سالمیم ک رم  اعتبار  مشن ل  شیدانشن   یهنکار   /یاری اج  ص رت  در  باشدم  کرده  در    تیاستفاده 

به  سالمی ن   ن شگزش جا  ی لی تحص   سال می ن احت ح ف شده  بدون  ب   ا ص رت  پ  ل ی دلهدر سن اتم  ا  شیآنکه  اعتبار    نشاج  اج 

 .مندد اج آن را ندارد یمنداستم امکان ب رهاستفاده کرده سالمیمرب ط به آن ن شیدانشن  یهنکار/یاری دست 

)در باجه    سالمی اج ح ف ن  ش ی پ  مرب ط به آنم  تی که فیال   یدر ص رت   زی ن   شیوجوا  دی طرح ش   یم رد   تی ت    رشسا  یبرا

ت     یجمان مشن ل  فرد  دانشن    تیکه  ت  ب ده  ی رسن  ی هن ج  باشدم  شده  اننام  و   تیاست(  به  نظر  اعطا    ی م رد 

 .ش دیم

 نظر گرفته شده است؟ در  زین یمنف ازاتیامت ،یمحاسبة سوابق آموزش آیا در -24

 خیر  

 در نظر گرفته نشده است؟ ی ازی امت هایورود هم ن یکسب رتبة اول در ب یچرا برا -25

نظرگرفته  اج ی امت  برادر  تحص   ن یانگیم  یشده  محل  دانشگاه  و  رشته  به  ت جه  با  که  گ رانده  دروس    انمشدانشن   لی کل 

که رتبة دانشن     یدانشن  به ص رت م تقل است؛ در حال  یآم جش   یمندت ان  زانی دهندة منشان  ش دمیم  زی ن  یساجهن ان

ک   رتبة    ی برا  اجی ه ت. ضنناً لحاظ امت  زی دانشن  ن  یها دورههم  ی مندت ان  زانی خ دم واب ته به م  ی هادورههم  ن یدر ب
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  اج ی رو امت  نشاست. اج ا  تیفیال  دش  یبرا  اجی در واقع لحاظ دو بار امت  م یلی کل تحص   ن یانگی م  یبرا  اج ی اولم در کنار لحاظ امت

 .کندیم تشم ض ع کفا نشا یبرا میآم جش  ن یانگی م یشده برانظرگرفتهدر

 

 

 در نظر گرفته نشده است؟  ازی کسب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه، امت یچرا برا -26

برا  یهام ک امت   یهااستیداد درخشانم مشابه م ک  انشانتخا  دانشن   یدانشگاه  فیال  اجاتی جدول  اج    ی هاتی حاصل 

ک      یبرا  اجی رو لحاظ امت   ن شاست. اج ا  ادی ( بنشیدانشن   یهایبانی پشت  نامة هی )ش   یمفناورانه و فرهنگ   یپژوهش  میآم جش

بار ا استیداد درخشانم در واقع لحاظ دو  فناورانه و فرهنگ  ی پژوهش  میآم جش   ی هاتیفیال   یبرا  اج ی متعن ان    ی متقاض  ی م 

 .است

 یاز یامت  ،یتخصص  یو دکتر  ارشدیبه مقاطع کارشناس  یورود   یها کسب رتبة برتر آزمون  یچرا برا -27

 در نظر گرفته نشده است؟

  انشاج دانشن   یاری م ض ع که ب   ن شو ا  یتخصص   یارشد و دکتر  یکارشناس   یهاآجم ن  ی هات جه به تن ع و تکثر رشته  با

ظرف  محل  اج  ا  یاستیدادها  تی برج تهم  وارد  کنک ر  بدون  و  م  ن ش درخشان  ا  ش ندمیمقاطع  در  افراد  ها  آجم ن  ن شرتبة 

دق  تحص   ی استیدادها  شیشناسا  یبرا  یقی شاخص  س  ت ی ن  یلی برتر  اج  النپ   گرشد  ی.  در  افراد  در    شیدانشن   یادهای رتبة 

ص رت داوطلبانه  به  یچه فردو فناورانه لحاظ شده است تا چنان  ی پژوهش  میآم جش   یهاتیحاصل اج فیال  اجات ی جدول امت 

  اردارشد ش د( و  یوارد مقطع کارشناس   ت ان ت یدرخشان و بدون آجم ن م  ی استیدادها  ق شکه اج طر  ی در ص رت  ی )حت 

 .در نظر گرفته ش د یشده و رتبة برتر ک   کرده باشدم ت ش و شی دانشن  یرقابت علن دش

 آن دارد؟ ازیدر امت یریمسئول بودن در مقاله، تأث سندة ینو ایآ -28

)با ح ف نام استاد راهننا و استاد     ندگانشن   ن یفرد در ب  گاهش و جا   ندگانشهر مقاله بر اساس تیداد ن   اج ی محاسبة امت  ر؛ی خ

  .ش دیم ن ییمشاور( تی

 مطلع شد؟  یالمللن ی ب یهاهینشر (Q) از رتبه توانیچگونه م -29

 .مطلع شد یدر هر شاخة علن  هاهشاج رتبة نشر ت ان یم www.scimagojr.com ی نترنت شا یمراجیه به نشان با

 ها محاسبه خواهد شد؟آن ازیو امت یمقاالت بررس  ةپرونده، هم یدر بررس ایآ -30

  ی کارشناس   انشدانشن   یبرا  انم ی متقاض  یپژوهش  ی هاتی فیال  یبررس  شتری هرچه ب  یساجیف یو به منظ ر ک  نامه هی اساس ش   بر

  ة خ اهد شد. سامان  یاجده یو امت   یبرتر بررس  ةمقال  10صرفاً    یدکتر  انشدانشن   یبرتر و برا  ةمقال  5صرفاً    ارشدیو کارشناس

 م  میپژوهش  یعلن  میالنللن یاج مقاالت )ب  دشهر    یبرا  یشده ت سط متقاضثبت  اتبه ط ر خ دکار و بر اساس اط ع  نامی س

ب   اجی ها را بر اساس امت پ ستر(م آن  /یشده به ص رت سخنران ارائه  یهاش شهنا که پس اج    کندیمبه کنتر( مرت     شتری )اج 

تأ  یبررس امت ک    اج ی امت   دمشی و  اگر    هدلحاظ خ ا   ی متقاض  ی اجهای شده در منن ع  نن نهم  عن ان  به    ی دانشن   دششد. 

در سامانه ثبت کرده باشدم بر اساس    یششمقاله هنا  3و    ی پژوهش  یعلن  ةمقال  3م  یالنللن یب  ةمقال  3  ارشدمیکارشناس   ةدور

file:///C:/Users/rashidnezhad.s/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/620R3F3H/www.scimagojr.com


 11  

 

گان طرح شهید وزوایی   رپسش

  یمتقاض  ن ش منکن است ا  نهی. در نت ش دیو لحاظ م   یرا داردم بررس  اجی امت  ن ششتری ب  یو  یکه برا  یامقاله  5صرفاً    نامه هی ش

 .مانده است یباق نشدهیبررس  میاج مقاالت و یمشاهده کند که برخ نا ی س  ةدر سامان

 دارند؟ ازی معتبر امت یها شیشده به صورت پوستر در همامقاالت ارائه ایآ -31

شده  مقاالت ارائه  یآمده است که در آنم برا  شیوجوا  دی طرح ش    ة نام هی ش   1  ةدر جدول شنار  ت ی مرب ط به هر فیال  اج ی امت 

 .در نظر گرفته شده است اج ی امت  زی به ص رت پ ستر ن

 

امت -32 محاسبه  پذ  ازی نحوه  منتشرشده/  نشر  یبرا  شدهرفتهیمقاالت  در  چگونه   یپژوهش  -یعلم  اتیانتشار 

 است؟

به رتبه  با تا  یپژوهش  یعلن  اتشنشر  یبندت جه  ن   دشی م رد  بر اساس تیداد  و  ب داشت    گاهشو جا   ندگانشوجارت عل م/ 

برا پ   یفردم  منتشرشده/  »الف  ی برا  شدهرفتهشمقاالت  رتبه  با  من ت  در  بین   انتشار  حداکثر  النللیشا  » «    اجم ی امت  30« 

 .ش دیدر نظر گرفته م  اج ی امت  15رتبه »د« و فاقد رتبه حداکثر  اجمی امت  20»ج« حداکثر   اجمی امت 25حداکثر 

حاصل    ازی ذکر شده در جدول »امت  «یعلم  ةمصوب مؤسس  یطرح پژوهش  ی در اجرا  ی»همکار  ازی امت -33

فعال فرهنگ  ،یپژوهش  ،یآموزش  یها ت یاز  و  ش  «یفناورانه  چه   یمل  اد یبن  یها نامهوه یدر  به  نخبگان، 

 رد؟ یگیتعلق م ییهاطرح

  م یعلن  ة اگر مؤس   ی)حت  ی علن  ی هااج آن( که مص   مؤس ه  یا مرحله  ا ش)به ط ر کامل    افته شخاتنه    ی پژوهش  یهاطرح

و در گ اه  یمتقاض  لی محل تحص ب ده  برا  ینباشد(  اج س   یصادر شده  مؤس    یح جه ساجمان  یآن ا    یعلن  ةمرتبط در 

پژوهش تحق  می)میاونت  فناور  قاتی میاونت  اط عا  یو  ...(م  اسام  تو  عن ان طرحم  به  و جا  یمرب ط  فردم   گاهشهنکاران 

  نی است. هنچن  دشی و تا  یطرحم نام کارفرما و مبلغ طرح ذکر شده باشدم قابل بررس   انششروع و پا  خشتار   مش تص   خشتار

د  شی در ص رت تأ   تند ی ن  ی علن  ی هااج آن( که مص   مؤس ه  ی امرحله  ا ش)به ط ر کامل    افته شخاتنه    ی پژوهش  یهاطرح

  ی هاطرح  رشم تندات سا  است. اط عات و  دشی و تا  یقابل بررس  مشیدر جمان دانشن   یمتقاض  لی محل تحص   یعلن  ةمؤس 

شرا  یپژوهش فاقد  م  ط شکه  را  ه تند  سا  ت ان یم ک ر  بخش  م رد    ها تیفیال  رشدر  ح    کارگروه  در  تا  کرد  ثبت 

 .ش د  یری گمیتصن

برا  ایآ -34 راهنما  استاد  طرح  یموافقت  متقاض  یپژوهش  یهاانجام  دانشجو  یتوسط  زمان  الزم    ،ییدر 

 است؟

پس    اش  شیها در جمان دانشن آن   شتص   اششروع    خشکه تار  شیهااعم اج طرح  میپژوهش  یطرح ها   یدر بررس  یط ر کل   به

 . تی به اخ  م افقت استاد راهننا ن ی اجی استم ن  یمتقاض لی اج فراغت اج تحص 

توسط صندوق حما  یهات یحما  ایآ -35 گرفته  پژوهش  ت ی صورت  واز  ستاد  فناوران کشور/  و    ژهیگران 

به عنوان »طرح   ،یدر قالب طرح پژوهش  انیرساله دانشجو  /نامهانینانو و ... از انجام پا  یتوسعه فناور

 است؟  یمصوب موسسه« قابل بررس یپژوهش

نان  و ... به    یت سیه فناور  ژهشگران و فناوران کش ر/ ستاد واج پژوهش   تشص رت گرفته ت سط صندوق حنا  ی هاتشحنا

در ص رت داشتن اط عات و م تندات م رد   میدر قال  طرح پژوهش ان شرساله دانشن  /نامه انشعن ان کارفرمام اج اننام پا



12 

 

گان طرح شهید وزوایی   رپسش

به    هش رو  ن ش است. ا  دشی و تا  یمص   م س ه« قابل بررس   ی»طرح پژوهش  ن به عن ا  میپژوهش  یهاطرح  یدر روال بررس  اجی ن

 .اتخاذ شده است ش ندمی م فشکه به ص رت تقاضامح ر تیر شیرسال  ا/اننامهشاج پا تشمنظ ر حنا

»برنامه  یها یسخنران  ایآ -36 در  شده  پزشک  یهاانجام  جامعه  مداوم  که   /شی)هما  یآموزش  کنگره(« 

انجمن  پزشک   ریز  ینهادها  ریسا  ای   یعلم  یهاتوسط  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت    ی مجموعه 

 است؟ یقابل بررس یشیبه عنوان مقاالت هما شود،ی برگزار م

کنگره که ت سط    اش  ش شدر قال  هنا  « ی آم جش مداوم جامیه پزشک  یهادر »برنامه  یص رت سخنرانارائه شده به  مقاالت

و انتشار در کتابچه    یدر ص رت داور  زی ن   ش دیمنن عه وجارت ب داشت برگزار م  رشج  ین ادها   رشسا  اش  ی علن  یهاانننن 

  م یششمقاالت هنا  یدر روال بررس  اجی و م تندات م رد ن    عاتو با داشتن اط (proceeding) ش شمنن عه مقاالت هنا

 .است دشی و تا یقابل بررس

امت -37 برخوردار  ازیچرا  سابقة  از  پشت  یحاصل  سال  ادیبن  ییدانشجو  یهایبانیاز   ا یگذشته    یهادر 

 لحاظ نشده است؟ ازاتیدر جدول امت ،یاحد دیشه زة ی جا قیاز طر شدنده یبرگز

  میآم جش   ی هاتی حاصل اج فیال  اجاتی است که در جدول امت  ی هنان م ارد  یدگشبرگز  یارها ی هر دو م رد م ک رم می   در

برا  انشدانشن   یم فناورانه و فرهنگ یپژوهش امت   یدگشسابقة برگز  یذکر شده است. ل ا چنانچه  در نظر گرفته    یاجی افراد 

برا فرد  واقع  در  ا  یهاتی فیال   یش دم  بار  دو  منطق  اجی مت خ دم  که  است  کرده  افراد تی ن  یک    ضنناً  که    ی.  ه تند 

آم جش   رغمیعل دل  یپژوهش  میس ابق  هر  به  مناس م  فناورانة  سال  لمی و  درخ است   یهادر  اج    یمندب ره  یبرا  یقبلم 

نکرده  ادی بن  ی هایبانی پشت  اارسال  و  نبا  نشاند  امت به  دشم ض ع  ق   یبرا  ی منف   ی اجی عن ان  )در  ا  اسی آنان  ا  ی فرادبا  اج    نشکه 

 .اند( در نظر گرفته ش دمند شدهب ره هایبانی پشت 

  ، یآموزش  یها ت یحاصل از فعال  ازیذکر شده در جدول »امت  یار یدست  ت ی فعال  ازیاز امت  یمندبهره   یبرا -38

 الزم است؟ ینخبگان، چه مستندات یمل ادی بن یها نامهوه یدر ش «یفناورانه و فرهنگ  ،یپژوهش

  شی وجوا  دی طرح ش   دهشبرگز  ی( که دانشن یار شفن   /شیاجرا  یعلن  یهنکار  /یارش)آم جش  یاری دست   یهاتی فیال  یبرا

  یم تندات الزام  یاستم بارگ ارنخبگان استفاده کرده  اد یبن   ی هانهشهزها اج کند( بابت اننام آنشیدانشن    ت ی)ت  

به سال تحص    تی ن مرب ط  اط عات  فیال  میلی تحص  سالمین  میلی و صرفاً درج  اننام  و منن ع ساعات    تی دانشگاه محل 

س  میهنکار سامانه  براکندیم  تش کفا  نایدر  بن   یاری دست   یهاتی فیال  رشسا  ی.  ت سط   است(منشده  یمال  تشحنا  ادی )که 

گ اه  رشتص   یبارگ ار تار  یقرارداد/  درآن  که  تار  خ شمرب ط  )  خششروعم  فیا  اشاتنام  ن ع  قرارداد(م  جمان    تمیلمدت 

  اش  ی  جشدانشگاه مانند میاونت آم  ی اج مراجع رسن  یکش  دشی قرارداد ذکر شده و به تا  ن ی و طرف   یمنن ع ساعات هنکار

 .است یباشدم ضرور دهی رس یپژوهش

 است؟  ازی امت یدارا ،یار یدست  ت ی نخبگان، چه نوع فعال یمل  ادی بن یها نامهوه یبراساس ش -39

بنیار شفن   / شیاجرا  ی علن  ی هنکار  / یارش)آم جش  یار ی دست  ت ی فیال فیال  ادی ( م رد نظر  نظر    رشکه ج  ش د یاط ق م  ی ت یبه 

تحص   یکش محل  مؤس ه  استادان  دانشن   یمتقاض  لی اج  جمان  چن  شیدر  وج د  ص رت  در  باشد.  شده    م ی ژگشو  ن ی اننام 

تخص م  اجی امت  صیامکان  با  فیال  زانی مطابق  سا  میمتقاض   تی ساعت  داشت.  خ اهد  قب  هاتی فیال  رشوج د  اننام    لی اج 

دانش   س ش التدرحق جمان  دانشن   اش  یآم ختگدر  جمان  سا  شیدر  علن  رشدر  غ  یم س ات  تحص  ری به  محل  م س ه    ل ی اج 
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فیال   م یمتقاض نن  یاری دست  ت ی مصداق  س ش دیمح     حنا  ادی بن  یاصل  است ی .  فیال   تشدر    ه شارا  میاری دست   یها تی اج 

نظر استادان آن م س ات با    رشدانشن  ج  لی مؤس ه محل تحص   ژهشبه و  یبه م س ات علن  یمتقاض   سطت  یخدمات علن

 .است انی متقاض یو ت اننندساج تشهدف هدا

 

 

 

(  نامهوه یش  1آخر جدول شمارة    فی)رد  یفناورانه و فرهنگ  ،یپژوهش  ،یآموزش  یهات یفعال  ر یسا  ازی امت -40

 شود؟ یچگونه محاسبه م

فرهنگ  میپژوهش  می آم جش  یهاتی فیال  رشسا» و  جا  یم ارد  یبرا  «می فناورانه  ک    ب  یهازهش هنچ ن    م یالنللن یمیتبر 

ن ادها  یهنکار استان  یمل  یبا  راستا  یو  پ  یدر  و  نظ  شرفتی رشد  م ارد  و  شدهآن  ری کش ر  گرفته  نظر  در  و  هام  است 

برج تهم در سامانه    یهاتیفیال   رشافتخاراتم ق نت سا  بخش خص ص را در    نشم رد نظر خ د در ا  تی فیال   دشبا  یمتقاض

 .ش دیم نیی تی  ساجانندهشمیاونت آ صیبا تشخ  میمتقاض یبرا ف شرد  ن شا اج ی . امتدکن  یبارگ ار

 چگونه است؟  «یاری اعتبار »دست افت یدر ندیفرا -41

ضنن    م یلی تحص   سالمی هر ن  یدر ابتدا  م شیوجوا  دی طرح ش    یها یبان ی مشن ل پشت  یلی تکن    ت یتحص  یهادوره  انشدانشن 

تأ  یها تی انتخا  استاد راهبر و شروع فیال ن   نامهم هی بر اساس ش  یتحت نظارت و  ادی بن  دشی م رد  مانند    اجی اط عات م رد 

استاد    دشی . پس اج تأکنندیاعتبار را ثبت م  ن ش درج و درخ است ا  نایسامانه س  رو نام استاد راهبر را د   ی اری دست  ت ی عن ان فیال

به   ن  گرددیباج م  یکار متقاض  زی مراهبرم درخ است مندداً  ص رت  به  میلی تحص  سالمیو دانشن  در چ ار مرحله در هر 

پا در  و  پا  انشماهانه  در  چ ارم  )گزارش  ماه  ن  دشمدت    یبرا  سالمی ن  انشهر  و  م  خرمآ  می ماه  خ صه  ش دیارسال  (م 

ش د و    دشی دانشن  درج و تا  ت ی ساعات فیال   زان ی و م  یتا ت سط استاد راهبر بررس  کندیاننام شده را گزارش م  یهاتی فیال

 .ش دیاستان منتقل م ادی پس اج آن به کارپ شه دانشگاه و بن 

 است؟ یمنظور از استاد راهبر چه کس ،یاریدست  یها ت ی انجام فعال یبرا -42

اعضا  یکشراهبر    استاد تحص   یعلن  ئتیه  یاج  محل  دانشن   لیدانشگاه  که  است    یلی تکن    تیتحص  دوره  یدانشن  

. استاد راهبر الجم  دهدیاننام م  یخ د را تحت نظارت و  ی اری دست  ی هاتی فیال  شیوجوا  دی طرح ش    ی هایبانی مشن ل پشت 

 .استاد راهننا/ مشاور دانشن  باشد  تی ن

باشدم با م افقت استاد    یو   لی محل تحص   ری مشاور دانشن  اج دانشگاه غ   اشاج استادان راهننا    یکش که    یدرص رت  ن یهنچن

تحص  یاصل  یراهننا محل  دانشگاه  در  فیال  میو  لی دانشن   اننام  راهننا  رشج  یاری دست  یهاتی امکان  استاد  دوم/    ینظر 

 .مشاورم به عن ان استاد راهبر وج د دارد

  د یبا  ینباشد، چه اقدام  نایاستادان راهبر موجود در سامانه س  نام استاد راهبر، در فهرست   کهیدر صورت -43

 رد؟ یصورت گ
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  د شوج د نداشته باشدم الجم است دانشن  اج استاد راهبر خ د درخ است ننا  ناینام استاد راهبرم در سامانه س  کهیص رت   در

  ی را ثبت کند تا ح ا  کاربر  اجی اط عات م رد ن  نامیدر سامانه س  « یاری تا با مراجیه به بخش »ثبت نام استادان راهبر دست 

 .ش دیدر سامانه اضافه م مینخبگان استان ادی اط عات ت سط بن دشی بید اج تأ دشجد هبرش د. نام استادان را نادشا یو یبرا

 باشد؟ داشته  ت یفعال دانشجو چند راهبر استاد عنوان به زمانهم طور به تواندیم استاد هر ایآ -44

 .ندارد وج دراهبر  استاد دش انشدانشن  تیداد  یبرا یت شمحدود مبله

 چگونه است؟ یاری نحوه پرداخت اعتبار دست -45

پا  یاری اعتبار دست   پرداخت ن  انشدر  فیال  یلی تحص   سالمیهر  بر اساس گزارش  شده در سامانه    دشی ثبت شده و تأ  ی هاتیو 

هر ماه )گزارش چ ارم در   ان شص رت ماهانه و در پابه میلی تحص  سال می. دانشن  در چ ار مرحله در هر نش دیاننام م نا ی س

را    دشاننام شده و ساعات اننام هر    یهاتی (م خ صه فیالش دیارسال م  مآخر  می ماه و ن  دشمدت    یبرا  سالمی ن  انشپا

دانشن     ن ی ب   یمرتبه به ص رت رفت و برگشت   4  ندش فرا  ن شش د. ا  دشی ت سط استاد راهبر تأ  یتا پس اج بررس   کندیگزارش م

  زی درخ است به م   م یلی تحص  سال می ن   انشگزارش ت سط استاد راهبر در پا  ن ش آخر  دشی ش د. پس اج تأیمو استاد راهبر اننام  

تحص  محل  دانشگاه  )برا  لی کار  م  یاصل  ری غ   یهادانشگاه  یدانشن   بن  زی به  م  ادی کار  فرستاده  کارشناس    ش دیاستان(  و 

تأ در ص رت  بن   دمشی دانشگاه  به  را  م  ادی درخ است  ارسال  استان  بنکندینخبگان  ن  ادی .  استان  تأ  زی نخبگان    دشی در ص رت 

گزارش فیال  تشرعا  با  ی درخ استم  مناج  ساعات  حداکثر  سامانه    میلی تحص   سالمین  دشدر    یاری دست   یها تی سقف  اج 

  ر ی . تأخ کندیارسال م  ادی منابع بن  تشرشرا به میاونت ت سیه و مد  ان ی متقاض  ی اری دست  نه شو نامه پرداخت کند هز  افتشدر

 یندش ک   من ج استم که فرا  یبرا  ی  یت ج  لشبا ذکر دال  یمل  اد ی اننام مکاتبات با بن   اجمند ی در اننام مراحل م ک رم ن 

اک ل ا  ب د.  خ اهد  فرا  انشدانشن   ش دیم  هی ت ص  داًی جمانبر  اننام  در  نظم  منظ ر  به  راهبرم  استادان    شی اجرا  یندهاشو 

 .ندشفرما تش رعا(  1بر طبق برنامه جمانبندی اع م شده )پی ست را  یجمان یها الینلپرداخت اعتبارم ضر 

فعال   یبرا  ایآ -46 با  یلیتحص  سالمین  کیدر    یاریدست   ت یانجام  فعال  یکی  دیصرفاً  در   یها ت ی از  مذکور 

 انجام شود؟  نامهوه یش 5جدول شماره 

م  هر م  میل ی تحص  سالمی ن   دشدر    ت اندیدانشن     نامه  هیش  5م ک ر در جدول شناره    ی اری متن ع دست  یها تی فیال  انی اج 

ش  مختلف   مشی وجوا  دی طرح  فیال  یم ارد  متفاوت  راهبر  استادان  با  و  انتخا   درخ است  تیرا  و  دهد  اننام  را    ی هاخ د 

را با نظارت استاد    یارشآم جش  ت ی فیال  ت اندیم  سالمی ن  دشدر    ن دانش  دشمثال    یرا در سامانه ثبت کند. برا  یمتیدد

فیال و  »الف«  و هن  یارشفن   تی راهبر  انتخا  کند  راهبر » «  استاد  نظارت  با  فیال  ن یچن را  ن ع  انتخا  چند  با    تیامکان 

در سامانه ثبت    اگانهدرخ است جد  دش  تمی هر فیال  یمنظ ر الجم است برا  ن شوج د دارد. بد  زی استاد راهبر ن  دشنظارت  

در هر   ت ی ساعت فیال 50حداکثر   ی برا ش دمیپرداخت م  یاریکه بابت دست   یمبلغ  تمشت جه داشت که در ن ا  دش. اما باکند

 .است  سالمیدر هر ن تیساعت فیال 225حداکثر یماه و در منن ع برا

فعال  ندیفرا -47 شماره    11بند    یبرا  یاری دست  ت یانجام  پ  ری)سا  نامهوه یش  5جدول  به  مشابه،   شنهادیموارد 

 ( چگونه است؟سازاننده یمعاونت آ دیی و تأ لیمحل تحص ةمؤسس
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بند    درص رت برا  یهاتی جدول فیال  11انتخا   به غ  رش)سا  یاری دست   یقابل قب ل  اننام   ریم ارد مشابه  به  اج ام ر مرب ط 

پا پ  نامهانشرساله/  تأ  شن ادی به  و  آ  دشی دانشگاه  ابتدا ساجانندهشمیاونت  در  دانشن   است  الجم  بر    یل ی تحص  سالمی ن  ی(م  و 

برنامه جمانبند برا  رکاربرگ م ج د د   م یاساس  و درخ است    ل ی شده است را تکنمنظ ر در نظر گرفته  ن شا   یسامانه که 

س   یاری دست  سامانه  در  ارسال    یبرا   نای را  خ د  راهبر  تأکند استاد  اج  پس  بررس   دشی .  ج ت  درخ است  راهبرم  و    یاستاد 

منظ ر در میاونت    ن ینکه به ه  یدرخ است در کارگروه  ن ش . اش دینخبگان ارسال م  یمل  ادی به کارپ شه بن  یری گمیتصن

نت  م یبررس  ش د یم  ل ی تشک  اد ی بن  ساجانندهشآ اج طر  نه یو  به دانشن  اط ع  ق شآن  تأش دیم   یرسانسامانه    دشی . در ص رت 

فرآ ادامه  ت ض  ندشدرخ استم  »فرا  حاتیمطابق  پرسش  پاسخ  در  دست  افتشدر  ندشمندرج  ا  یاری اعتبار  است؟«    نش چگ نه 

 .پرسشگان اننام خ اهد شد

 

 ؟شودیم محاسبه چگونه تابستان دوره  در یار یدست یهات ی فعال مبلغ و یهمکار ساعت  -48

  سالمی ن  یبرا  شده  ن ییتی  مبالغآن با ت جه به    مبلغ  است و  ساعت  50  حداکثر  ماه  هر  یبرا  تاب تان  دوره  در  یهنکار  ساعت

 . ش دیم  محاسبه( دهشبرگز یدانشن   یل ی تحص  مقطع)ب ته به  دوم و اول

 شود؟یپرداخت م ی( به چه صورتیی)راتبة دانشجو «ییدانشجو  یاعتبار »همکار  -49

م رد    یهامصداق  ان ی اج م  سال میکه در آن ن  دهشبرگز  انشبه دانشن   م یلی تحص   سال میدر هر ن  مشیدانشن   یهنکار  اعتبار 

دهندم   شیدانشن   ت ی فیال   مشیوجوا  دی طرح ش    نامه هی ش   6  ةمندرج در جدول شنار  شیدانشن   یهایهنکار  دشی تأ اننام 

در    شیدانشن   یها تی ساعت فیال  50ماهانه حداکثر    دشاعتبارم با  ن شا  افتشدر  یمشن لم برا  انش. دانشن ش دیپرداخت م

تحص  محل  تأ  رشسا  اش  لی مؤس ة  م رد  مراکز  و  آ  دشی ن ادها  فرآ   ساجانندهشمیاونت  دهند.  ن   ن ش ا  یاعطا  ندشاننام    زی اعتبار 

اعطا دست   یهنانند  »فرا  یاری اعتبار  پرسش  پاسخ  در  دست  افتشدر   ندشکه  است؟«    ی اری اعتبار  شدهم    ح ی ت ضچگ نه  داده 

 .است

همکار  ندیفرا -50 شماره    15بند    یبرا  ییدانشجو  یانجام  امور    ی)همکار  نامهوه یش  6جدول  انجام  در 

( چگونه سازاننده یمعاونت آ دییاستان و تأ ادی بن شنهادیبه پ ینخبگان استان یادها یبن بنیاد ملی و  ییاجرا

 است؟

پ  ن شا  یبرا به  ادی بن  س یرئ  می اج آغاج هنکار  ش یمنظ ر الجم است دانشن   مرب ط را  استان  راهبر در  نخبگان  استاد  عن ان 

  یسامانه برا  قشنخبگان استانم اج طر  ادی بن  سی رئ   دشی و بید اج تأ  لی انتخا  و کاربرگ م ج د در سامانه را تکن  نایسامانه س

درخ است    ن ش. ادهدیارجاع م  یمل  ادی درخ است دانشن  را به کارپ شه بن  زی ن  ستاننخبگان ا  ادی بن  س ی. رئکندارسال    یو

آ میاونت  نت  م یبررس  اد ی بن  ساجانندهشدر  طر  نهی و  اج  اط ع  قشآن  دانشن   به  تأش دیم   ی رسانسامانه  ص رت  در    دشی . 

( به چه  شی)راتبة دانشن   شیدانشن   یدر پاسخ پرسش »اعتبار هنکار  مندرج   حاتیمطابق ت ض  ندشدرخ استم ادامه فرآ

  یها دوره  انشدانشن   یپرسشگان اننام خ اهد شد. الجم به ذکر است در ص رت هنکار  نشا  ش د؟«یپرداخت م  ی ص رت

دکتر  ارشد یکارشناس  بن  ی تخصص  یو  »هنکار  یاستان   یادهای با  قال   »مبل  «م شی دانشن   یدر  هنک  غسقف    ی اراعتبار« 

 .ابدشیم ششافزا « ساشر فیالیت های دستیاری »اعتبار  برایشده  تا سقف مشخص  مشیدانشن 
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شرکت   یهمکار  ایآ -51 در  برا  ریغ  یخصوص  یهادانشجو  دانشگاه  با  اعتبار   یمند بهره   یمرتبط  از 

 قابل قبول است؟ «ییدانشجو ی»همکار

  ساجان ندهشمیاونت آ  دشی ن ادها و مراکز م رد تا  رشسا  اشدانشن     لی در دانشگاه محل تحص   دشبا  شیدانشن   ی هنکار  ر؛ی خ

 .اننام ش د شی وجوا دی طرح ش  نامه  هی ش 6و بر اساس جدول شنارة  یمل ادی بن 

 خود بود؟  لیاز محل تحص ریغ یدانشگاه یآموزش اریدست  توانیم ،یاریاعتبار دست  افت یدر یبرا ایآ -52

دست   ی ارشآم جش  نةشهزکند  ر؛ی خ بابت  تحص  یعلن  ئتی ه   یاعضا  ی آم جش  یاری صرفاً  محل  دانشن م    لی دانشگاه 

 .ش د یپرداخت م

  ا یکند، آ  سیتدر  یگریدانشگاه د  ای  لیدر دانشگاه محل تحص   س،یالتدرصورت حقبه  ،ییاگر دانشجو -53

 در نظر گرفت؟ یآموزش یاریبه عنوان دست توانیدانشجو را م ت یفعال ن یا

با  ر؛ی خ اعضا  یک شنظر    رشج  دشدانشن   تحص   یعلن  ئت یه  یاج  محل  اساس    لی دانشگاه  بر  دانشگاهم  هنان  در  و  خ د 

 .مند ش داعتبار ب ره ن شکند تا اج ا  تی فیال  یآم جش ار ی به عن ان دست کندیمنیقد م ی که دانشگاه با و یقرارداد

قابل    یار یدست  ت یرسالة خود دانشجو، به عنوان مصداق فعال  /نامهانیمرتبط با پا  یهات یانجام فعال  ایآ -54

 قبول است؟ 

  شیهاتی فیال   رشخ دم به سا  ةرسال   /نامهانشپا  یع وه بر کار بر رو  یل ی م تید تحص  یاست که دانشن   ن شا  اد ی انتظار بن   ر؛ی خ

 .نظر استاد راهبر بپرداجد رشج زی ن  ش دیم یو  یت اننند  ش شکه مننر به افزا

رو  یهمکار  ایآ -55 سا  /نامهانیپا  یبر  مصداق    انیدانشجو  ریرسالة  عنوان  به  راهبر،  استاد  نظارت  تحت 

 قابل قبول است؟ یاری دست ت یفعال

اج ام ر مرب ط به    ری م ارد مشابه به غ  رش)سا  یار ی دست   یقابل قب ل برا  یهاتی جدول فیال  11منظ ر الجم است بند    ن شا  یبرا

مندرج در پاسخ پرسش    ندش(م انتخا  و بر اساس فراساجانندهشمیاونت آ  دشی دانشگاه و تأ  شن ادی به پ  نامهانشاننام رساله/ پا

و    لی محل تحص   ةمؤس   شن اد ی م ارد مشابهم به پ   رش)سا  نامه هیش  5جدول شناره    11بند    یبرا   یاری دست   تیاننام فیال  ندش»فرا

  نشن بت ا  قاًی دق  دشبا  یادوره  یدر گزارش ا  ن یپرسشگان اقدام ش د. هنچن  ن ش ( چگ نه است؟« اساجانندهشت آمیاون  دشی تأ

 .مشخص ش د  دهشبرگز یدانشن   ةرسال  /نامهانشبا پا هاتی ن ع فیال

ا -56 به  توجه  پ  یکارورز یهادوره   انیدانشجو  کهن یبا  پزشک  یکارورزشیو  در   ،یرشتة  کار  به  مشغول 

 در نظرگرفت؟ یاری دست ت یآن را به عنوان فعال  توانیم  ایهستند، آ یمراکز درمان

 .ری خ

طر  توانیم  ایآ -57 فناور  یها پارک  قیاز  و  شرکت   یعلم  برا  انی بندانش  یها و  آن،  در    ی مستقر 

 استفاده کرد؟  یاریفن  یها ت ی در قالب فعال یار یاز اعتبار دست  یمندبهره 

با دانشگاه محل    یششجا  یهااج شرکت  یکشدانشگاه در    یعلن  ئتیه  یاج اعضا   یک ش  یفناور  اری دست   دشبا  دانشن  مرتبط 

ا  لی تحص بر  باشد.  ص رت   ن شخ د  در  رشد    کهیاساسم  مرکز  در  نظرم  م رد  فناور  اششرکت  و  علم  به    یپارک  واب ته 

 .است رشپ دانشگاه م تقر باشدم امکان

  شود؟یپرداخت نم یکارشناس ة دور انیبه دانشجو یاری چرا اعتبار دست -58
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م  یکارشناس   ةدور  انشدانشن   اج ا  رودیانتظار  در  فضا  ن شکه  با  فناور  یدورهم  و  پژوهش  در    یآم جشم  تا  ش ند  آشنا 

 .ش ند  هاتی فیال ن شوارد ا یمقاطع باالتر به ص رت جد

 ا یباشد، آ  5تر از جدول شمارة  کم  ،یار یدست   یقابل قبول برا  یهات ی که مبلغ قرارداد فعال  یدر صورت -59

 دارد؟   وجود دانشجوبه  نهیهزامکان پرداخت کمک

دانشگاه و صنیت تا سقف    ن یب  ی قراردادها  یبه عن ان مثالم براسقف مبالغ مدنظر است.    نامهم  هی ش ذکر شده در    مبالغ  بله؛

 .داشته باشند یاری دست  ت انندیحداکثر دو دانشن  م المشر 1000,000,000دانشن  و تا سقف  دش المشر 500,000,000

برا  یها ت ی )فعال  5شمارة    جدول  هفتم  فیرد  به  توجه  با -60 قبول  تدو(  یاری دست  یقابل  عنوان    ن یبا 

تخصص  یعلم  یهاکتاب ن  ایآ  ،یو  کتاب  ترجمة  صورت  دست   زیدر  اعتبار  پرداخت  به   یار یامکان 

 دانشجو وجود دارد؟

 .است دشیدانشن  م رد تأ تینظر و به نام استاد راهبرم فیال رشج میعلن یها در ص رت ترجنة کتا  بله؛

 

 است؟  دییمورد تأ یار یدست یقابل قبول برا یها ت یعنوان فعالبه ، یارائه مقالة علم ایآ -61

  یهاتی فیال   یهامصداق  یذکر شده استم برا  5  ةتا ده در جدول شنار  دش  یهافشاج آنچه در رد  ری به غ   یم ارد  اگر

با  اری دست  باشدم  نظر  س   د شمد  پ  یاج  تأ  شن ادی دانشگاه  ص رت  در  و  آ  دشی ش د    نهشهزکند  ادمی بن   ساجانندهشمیاونت 

به ط ر کل  شده در چارچ      نادشا   یهاتی اج ظرف   یل ی م تید تحص  انششن انتظار دارد دان  اد ی بن  میپرداخت خ اهد شد. 

ننا  شی وجوا  دی ش     تیت   استفاده  دارد  امکان  آننا که  ت اننند  دشتا  و  مقدمات رشد  ب   ی و  را  پ  ش یخ د  فراهم    ش یاج 

بر هن م  ن ی آورد.  انتظار  بر وظا  انشدانشن   رودیاساس    ی هشپژو  یهابا مشارکت در طرح  مشیمرس م دانشن   فشع وه 

بن   یشش فناورانه جا  یها مص  م شرکت نظر  تی دات م رد  بنابرا  ادیدانشگاه و هنانند آنم  اننام دهندم    ی به ط ر کل  ن شرا 

به عن ان    شی به تن ا  دانشن  باشد  نامه انشپا  اشاگر خارج اج م ض ع رساله    ی حت   م یمقاالت علن  نشصرفاً مشارکت در تدو

 . تی ن م رد قب ل  یاری دست ی هاتیتی دات فیال

 دارد؟  وجود تابستان ماهة سه در یآموزش  یاریدست اعتبار از ی مندبهره  دیتمد امکان ایآ -62

تبصر  رمی خ با  فیال  شی وجوا  د ی ش   طرح  ةنام   ه ی ش  3  ةادم  5  ةمطابق  ادامة  در فصل    دهشبرگز  یار ی دست   ی هاتی »در ص رت 

 .« قابل پرداخت است  زیماهة تاب تان نسه یبرا یاریاعتبار دست  ساجانمندهشمیاونت آ دشی ( و تأیارش آم جش اج ری غ تاب تان )

ن  تواندینم  ده یبرگز  که در آن ذکر شده است:  نامهوه یش  3ماده    13  ة با توجه به تبصر -63  سال میدر هر 

  / یمحور پژوهشمسئله  هستة»  «،ییدانشجو  یهمکار  و  یاری دست»   یاز اعتبارها   یکیاز    شیباز    ،یلیتحص

مطالعات فرصت  به  »اعزام  مطالعات  و  «یداخل  یفناورانه«،  فرصت  به  شبهره   «یخارج  ی»اعزام   ؛ودمند 

 مذکور به چه صورت است؟ یاز اعتبارها انیدانشجو یمند نحوة بهره 

برا  مدت دانشن   تی دات  اننام  دست  افتشدر  یجمان  هنکار  یل ی تحص  سالمی ن  دش  میار ی اعتبار  ص رت  در    ی است. 

ن   یاحند  دی دانشن  در طرح ش  در  کل  سالمی روشن  است  م ظف  دانشن   به    ةیاولم  ورود  اج  قبل  را که  تی دات خ د 

تی دات که    ن ش مرب ط به ا  یدر باجة جمان  ی. ولندبرسا  انشبه پا  سالمیروشن شروع کرده استم در آن ن  یاحند  دی طرح ش  

فیال ش    ی و  تیبا  طرح  هم  یاحند  دی در  کند  ی پ شانروشن  فقط  احند  نةشهزداردم  و  یطرح  به  پرداخت    یروشن 



18 

 

گان طرح شهید وزوایی   رپسش

م رد هنکارش دیم در  برا  مشیدانشن   ی.  دانشن  صرفاً  تی دات  اننام  جمان  مدت  یمدت  است که ضنن عدم    یهنان 

فیال  یپ شان هم احند  یو  ت ی با  طرح  تأ  یدر  دانشگاه  ت سط  تأ  دشی روشنم  ص رت  در  فرصت    نةشهزکند  دشی ش د. 

مطالیات  میمطالیات فرصت  باجة  مطالیات  نة شهزصرفاً کند  م یدر  ص رت   ی فرصت  در  شد.  خ اهد  دان  یپرداخت  شن   که 

اعزام گرددم صرفاً    یمطالیات  تبه فرص  یلی تحص   سالمی داشته باشد و قبل اج اتنام ن  هنکاری دانشن شی   اش  یاری قرارداد دست 

جمان مدت  ن  یتا  آن  فیال  سالمی که در  تأ  شیدانشن   یهنکار  اش  یاریدست   تی مشغ ل  با  و    ةن شهزدانشگاهم کند  دشی ب ده 

 .پرداخت خ اهد شد یبه و شیدانشن  ی هنکار  اش یاری دست 

  نة شهزو کند اد ی ماهانة بن  ی هایبان ی پشت رشاج سا یمندروشنم امکان ب ره یاحند دی ص رت حض ر دانشن  در طرح ش   در

 . تی ن رشپ بدون ارائه من ج خروج اج طرحم امکان میاعزام به فرصت مطالیات 

 

 

پژوهشمسئله  یهاهسته  ةنیهزکمک -64 اعتبار دست  یاحمد  دیفناورانه )طرح شه  /یمحور  و   یاری روشن(، 

 شود؟یبه مشموالن اعطا م یزمان یها در چه بازه  ،ییدانشجو یهمکار

  ی اری دست  یروشن( به ص رت ماهانه و اعتبارها  یاحند  دی فناورانه )طرح ش    /یمح ر پژوهشم ئله  یهاه ته  نهشهزکند

در م لت مقررم اعطا خ اهد    یارسال   یهاگزارش  دشی مرب طه و بید اج تأ  یلی تحص   سالمی ن  انشدر پا  شیدانشن   یو هنکار

 .شد

 ( چگونه است؟ییبابا دیمحور )طرح شهمسئله یرقابت یدادهایشرکت در رو ةنیهزکمک  یاعطا ندیفرا -65

و بر اساس   دادشکارگزار رو  شةدشی مطابق با تأ  مشیبابا  دی ش   در طرح  شیدانشن   یهایبانیص رت شرکت مشن الن پشت   در

به      4و    3م  2مندرج در جداول    ة ن شهزاختصاص داده استم کند  دادشدر رو  ت ی اننام فیال   یکه دانشن  برا  ی جمان  زانی م

اهم  افتش. درش دیماعطا    یو دست  هانهشهزکند  رشسا  اب  نه شهزکند  ن شجمان  و طرح    شیدانشن   یهنکار  م یاری مانند 

 .ندارد یروشنم مانی  یاحند دی ش  

 افتیدر  یازی( امتییبابا  دیمحور )طرح شهمسئله  یرقابت  یدادهایدر رو  ده ی برگز  یها گروه   یاعضا  ایآ -66

 کنند؟یم

رو  بر هر  مقررات  تأ  دادشاساس  ش م ئله  یرقابت   یدادهاشرو  یراهبر  یش را   دشی و  )طرح  اعضاشیبابا  دی مح ر  به    ی(م 

 .ش دیدرج م نا ی س  ةهر فرد در سامان  ةکه به ص رت خ دکار در پروند افتشتیلق خ اهد  ی اجی امت  دهشبرگز یهاگروه 

  ی شگاهیآزما  ةاستفاده از شبک  نةیهزاز کمک   توانندیچگونه م  ادیبن  ییدانشجو  یهایبانیمشموالن پشت -67

 مند شوند؟بهره 

اسام   یمل  ادی بن  ف رست  پشت   ینخبگان  آجما  شیدانشن   یهایبان ی مشن الن  شبکة  به  سال  هر  در    ی هایفناور  یشگاهشرا 

م  یراهبرد براکندیارسال  مشن الن  ا  یمندب ره  ی.  آجمابه و   دشبا  نهم شهزکند  ن ش اج  شبکة    ی هایفناور  ی شگاه شگاه 

نشان )یراهبرد م   www.labsnet.ir یبه  اج  و  آجما  انی مراجیه  را    یشگاهشمراکز  خ د  نظر  م رد  محل  شبکهم  عض  

 اعتبارم به آن مراجیه کنند.    ن شاج ا یمندب ره یانتخا  و برا

file:///C:/Users/rashidnezhad.s/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/620R3F3H/www.labsnet.ir
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م  انیدانشجو -68 سا  توانندیچگونه  همکار  التیتسه  ر یاز  جز  دست  ،ییدانشجو  ی)به  اعتبار    یاریاعتبار  و 

 مند شوند؟( بهره یشگاه یاستفاده از شبکة آزما

س   الجم سامانة  در  را  مثبته  مدارک  دانشن   طر  ی بارگ ار  نا ی است  اج  را  خ د  درخ است  ارسال    ق شو  در  سامانه  تا  کند 

 .ش د  زشوار یم رد نظر به ح ا  ومبلغ  دمشی ص رت تأ

 فقط   ،یآموزش  یتوانمند  نةیهزکمک  و  یعلم  امکانات  و  ارتباطات  نةیهزکمک  از  یمندبهره   یبرا  ایآ -69

 داد؟  درخواست  سامانه در توانیم بارکی

  م تندات   م(1   ستی م ک ر )بر طبق پ  یهانهشهزاج کند  ی مندب ره  مناج  یجمان  باجه  در  ت اندیم  دهشبرگز  یدانشن   .ری خ

 . کند  ثبت سامانه در(  نامه هی مشخص شده در ش  اعتبار سقف  تا  حداکثر) درخ استچند   اش دش قال  در راکرد   نهشهز

»ارتباط با    یعلم  یهاکتاب  د یصرفاً در خر  ،یارتباطات و امکانات علم  نهیهزاستفاده از کمک   یبرا  ایآ -70

است    «یلیتحص  ةرشت سا  ایالزم  نشر  ر یدر  اشتراک  انجمن   ت یعضو  ، یعلم  اتیموارد همانند   ی ها در 

 است؟ یضرور یشرط نی چن ت یرعا زیو ... ن یعلم

  ی علن  یکتاب ا   دش»خر  میارتباطات و امکانات علن  نهشهزاستفاده اج کند  یذکر شده است برا  نامه هی که در ش   گ نههنان

و    یروس   میآلنان  می ی جبان انگل  یکت  آم جش   دشمدنظر است اما خر  « ی لی مرتبط با رشتة تحص   ی تخصص  یهادر م ض ع

تق  با هدف  تا  زی ن  دم تی  ان شدانشن   یجبان  یها یت اننند  تش...  سا  دشی م رد  در  نشر  رشاست.  اشتراک  شامل    ات شم ارد 

انننن   تش عض   میعلن پا  تش عض   میعلن  یهادر  باجد  یتخصص   یاط عات  یهاگاهشدر  در    م یتخصص  یدهاشو شرکت 

 . تی ن یضرور «یلی تحص  ة »ارتباط با رشت 

علم  دیخر  ایآ -71 تحص  یافزارهانرم  ای  (ebook) کیالکترون  یکتب  رشتة  با   افت یدر  یبرا  یلیمرتبط 

 است؟  دییمورد تا یارتباطات و امکانات علم نةیهزکمک

 .بله

حضور در    یبرا  یارتباطات و امکانات علم  نةیهزاز کمک  توانندیم  یمقطع کارشناس  انیدانشجو  ایآ -72

 ؟کنندخارج از کشور هم استفاده  یهاو کارگاه  هاشیمجامع، هما

ارتباطات    نةشهزاج کند  ت انند یم  یمقطع کارشناس   انشآمده استم دانشن   نامه هی ش  4-3بند    1که در تبصرة    ط رهنان

در خص ص استفاده اج آن در    یت شمند ش د و محدودب ره  ی( علنیهاو کارگاه  هاش شحض ر در منامع )هنا  یبرا  میعلن

 .خارج کش ر در نظر گرفته نشده است  اشداخل و 

علم  ةنیهزپرداخت کمک -73 امکانات  و  در    یکارشناس  ة دور   انیدانشجو  ی ارتباطات  شرکت  در صورت 

 با ارائه مقاله همراه باشد؟ دیبا ،یخارج /یداخل یمجامع علم

طراحی شده است    یکارشناس   ةدر دور  انشدانشن   یهاتیاج فیال  تشحنا  یکند هزشنهم در راستا  ن شکه ا  ن ش ت جه به ا  با

دانشن  مقاله  ارائه  امکان  مقطع کارشناس   انشو  و هنچن   اری ب   زی ن  یدر  است  آن  ن ینادر  ااج  در  دانشن     ن ش جا که حض ر 

ارتقا و  رشد  باعث  ایم  یو  ی علن  ی هاتنربه  یمنامعم  مبلغ  و  بخش   نه شهزکند  نشش د  جبران  صرفاً  اج    یجزئ  ینیز 

 .حض رم مدنظر قرار خ اهد گرفت یها نهشو تن ا هز  تی ن اج ی قاله ندانشن  خ اهد ب دم ارائه م یهانهشهز
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حداکثر برای چند بار حضور در   ،یکارشناس  ة دور  انیدانشجو  یارتباطات و امکانات علم  نةیهزکمک -74

 شود؟پرداخت می یمجامع علم

درخ است  ی برا  یت شمحدود کندتیداد  پرداخت  سقف  اما  است؛  نشده  گرفته  نظر  در  ش  نهم شهزها  جداول    نامه  هی در 

 .مشخص شده است

 ده یبرگز  یدانشجو   حضور  ایآ  ،یداخل  /یخارج  یعلم  مجامع  در  شرکت   نهیهزکمک  از  استفاده   برای -75

 برگزیده  دانشجوی  همکاران  /راهنما  استاد  شرکت   ای  است   یالزام  یو  توسط  مقاله  ارائه  و  شیهما  در

 کند؟ یم ت یکفا شانیا توسط مقاله ارائه و شیهما در

)اج جنله     ندگانشن   رشسا  شرکتاست. و    یضرور  شانش و ارائه مقاله ت سط ا  ش شدر هنا  دهشبرگزدانشن ی  حض ر    ؛بله

 . تی ن دشی م رد تا شانش( و ارائه مقاله ت سط امشاور /راهننا  استادان

 شود؟یم ییهانهیهز چه شامل یداخل /یخارج یعلم مجامع در شرکت  نهیهزکمک -76

ارائه مدارک    با   اقامت  و  آمد  و  رفت   ثبت نامم  نهشهز  مانند  یداخل   / یخارج  یعلن  منامع  در  شرکت  به   مرب ط  ی هانهشهز

 .است پرداخت و یبررس قابل  مباشد دهی رس راهننا استاد دشی تا به که  یمثبته مال

آنکه   -77 به  توجه  کمک  یبرابا  از  داخلی    یعلم  مجامع   در  شرکتهزینه  استفاده    است  الزمخارجی/ 

هزینه تایید    صورت  در  ،شود  دییتا  راهنما  استاد  توسط   کردمستندات  عدم )  راهنما  استادعدم  بدلیل 

)برای دانشجویانی که هنوز استاد راهنما برای   راهنما   استادعدم وجود    ای  (مشارکت در تدوین مقاله

 ؟کرد دیبا چهاست( آنان مشخص نشده 

 . ش د اننام رگروهشمد ت سط دشی تا ن ش ا است الجم  بروج م ارد م ک ر ص رت در

 است؟ رشیپذ قابلکتاب   ینترنتیا دیخر یفاکتورها  -78

خر  که یص رت  در الکترون  دشفاکت ر  )صدور  باشد  فروشنده  م ر  است(    ی کی دارای  قب ل  م رد  استاد    ا شفاکت رها  ت سط 

 .شده باشد دشی راهننا تأ

 است؟  رشیمورد پذ یارتباطات و امکانات علم نهیهزپست در کمک قیارسال کتاب از طر نةیهز ایآ -79

 .است  دشی کتا  و م رد تأ دشخر  یهانهش جزء هز زی ارسال کتا  ن  نهشهز

 است؟ رشیمورد پذ یارتباطات و امکانات علم نةیهزبه عنوان کمک ریالتحرلوازم  دیخر ایآ -80

 .ری خ

 ن یمانند فتوشاپ، تدو  یعموم  یافزارهانرم   دیخر  یبرا  یارتباطات و امکانات علم  نةیهزاز کمک   ایآ -81

 استفاده کرد؟ توانیو .... م وتریآموزش کار با کامپ لم،یف

خرنرم   اگر به  شدهیدارشافزار  دانشن م  تحصیلی  رشتة  به  ت جه  نرمبا  تخصص عن ان  قابل    یافزار  ش دم  شناخته  رشته  آن 

 .ش د هزشنه ننیمشن ل اشن کند ی عن م یافزارهانرم دشاست؛ اما خر رششپ 

از کمک -82 استفاده  علم   نةیهزنحوه  امکانات  و  بازد  یبرا  یارتباطات  مورد   یتخصص  یدهایشرکت در 

  چگونه است؟ اد،یبن دییتأ
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برنامه  شیدانشن   یهایبانی پشت   مشن الن بن   یتخصص   دشباجد  یهادر ص رت شرکت در    ینخبگان استان  یادها ی که ت سط 

م م  رشکه سا  یتخصص  ی دهاشباجد  ا ش  ش دیبرگزار  برگزار  اجا  کنند؛یمراکز  تأ  ةارائ  یدر  و  مثبته  باجد  دشی اسناد    دشبرنامه 

 .دارند نامه هی را بر اساس ش    تیت   ن ش اج ا یمندامکان ب ره مینخبگان استان  اد ی ت سط بن 

  ی خارج  یها آموزش زبان  یشرکت در کالسها   یبرا  توانیم  یآموزش  یتوانمند   نةیهزاز کمک  ایآ -83

 و ...( استفاده کرد؟  یسینو)برنامه یاانهیرا یها مهارت ایو ....  یروس ،یآلمان ،یسی مانند انگل

 .بله

کمک  یمندبهره   یبرا  ایآ -84 علم  نةیهزاز  مجامع  در  با  ،یشرکت  هما  یامقاله  دیدانشجو  ارائه   شیدر 

 است؟ یکاف شیصرفاً حضور در هما ایکرده باشد 

تحص دوره  انشدانشن  ص رت  ی لی تکن   ت یهای  ا  ت انندیم  ی در  هنا  ی برا  نهشهزکند  ن ش اج  در    یعلن  یهاش ش شرکت 

 .پ ستر ارائه کرده باشد /یرا به ص رت شفاهآن  دهشبرگز یکه در آن منامعم مقاله داشته و دانشن  کننداستفاده 

کمک  یمندبهره   یبرا  ایآ -85 علم  نةیهزاز  مجامع  در  هما  ، یشرکت  در  صورت   ش،یشرکت  به 

 است؟ دییمورد تأ زین یرحضوریغ

 .ب مانع است نامهم هیص رت ارائه م تندات الجم مطابق ش در

 ) به نظر می رسد پس اج اص ح شی ه نامه اشن س ال بی م رد است(

 وجود دارد؟  یداخل یمطالعاتفرصت  نةیهزاستفاده از کمک یبرا یطیو شرا  ارهایچه مع -86

پشت   یدانشن  مطالیات   نةشهزاج کند  یمندب ره  یبرا  ادمی بن   یهایبان ی مشن ل  ن ادها  یکشاج    دشبا  میداخل   یفرصت    ی اج 

با فرصت مطالیات  لی کند و چنانچه دانشگاه محل تحص   افتشدر  رششفناورانة داخل کش ر پ   اش  یعلن وی در    یدانشن  

 .مند ش دب ره نهشهزکند  ن ش اج ا ت اندیدانشن  م  ادمی بن دشی محل گ راندن م رد نظر م افقت کندم در ص رت تأ

 

 شود؟ یچگونه پرداخت م یداخل یفرصت مطالعات  نةیهزکمک -87

 .ش د یدانشگاهم پرداخت م دشی ماهه اج دانشن  و تأگزارش سه افتشهر سه ماهم پس اج در  نهمشهزکند ن شا مبلغ

 

مطالعات -88 فرصت  دورة  که  صورتی    ایآ   شود،  شروع  1402  رماه یت  یابتدا  از   دانشجویی،  یداخل  یدر 

 شود؟یخت مپردا یو به  ماه  نه مدت به یداخل یمطالعات  فرصت  نةیهزکمک

 1401م رماه    یاج ابتدا  میداخل   یفرصت مطالیات   نة شهزاج کند  ی مندب ره  تی جمان مشن ل  نامهم هیبا ت جه به متن ش  ر؛ی خ

 .ش د یمند مدانشن  تن ا سه ماه اج اعتبار م ک ر ب ره ن شم ض عم ا ن شاست. با ت جه به ا 1402ماه   رشش ر انشتا پا

تسه   کباریاز    شی ب  ،یتخصص  یچنانچه دانشجو در دورة دکتر -89 باشد،   ییوزوا  دیطرح شه  التیمشمول 

 مند شود؟بهره  یفرصت مطالعات نةیهزبار از کمک  کیاز  شیدر طول دوره، ب تواندیم ایآ

برگز  یل ی در هر سال تحص  میتخصص   یدورة دکتر  یدانشن  ا  دهشکه  به  )بدون ت جه    یل ی تحص  یهاکه در سال  نش ش د 

اعزام به فرصت    نةشهزدر آن سال اج کند  ت اندی( مری خ   اشاعزام شده است    یخارج  اش  یداخل  یقبلم به فرصت مطالیات 
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دانشن     لیبار در ط ل تحص  دشصرفاً    میخارج   ی مطالیات  صتاعزام به فر  نةشهزمند ش د؛ اما کندب ره  ی داخل  یمطالیات

 .ش د یاعطا م یبه و

و هم   یداخل  یاعزام به فرصت مطالعات  نةیهزهم از کمک  ،یلیسال تحص  کی در    تواندیدانشجو م  ایآ -90

 مند شود؟ بهره  یخارج یاعزام به فرصت مطالعات نةیهزاز کمک 

 .ری خ

مورد    یبند رتبه  یهانظام  ،کدامیخارج  یمؤسسه مقصد فرصت مطالعات  200  ریز  ةاطالع از رتب  یبرا -91

 است؟  ادینظر بن

اج دو منظر »رتبة   (QS) .اس ی و ک (Times) نزشم تا(Shanghai)  ی: شانگ ایبندمقصد در سه نظام رتبه  ةمؤس   ةرتب

  ی ک ش اج    یبندحداقل در دو نظام رتبه  دشرتبة دانشگاه با  .ش دیم  یبررس   « ی دانشگاه« و »رتبة دانشگاه در رشتة تخصص   یکل

حداکثر ف قم  منظر  دو  ص رت   200اج  در  م   یباشد.  دانشگاه  اکه  دانشن   درخ است    ن شقصد  باشدم  داشته  را  الجم  شرط 

سابه  م یمتقاض بررس  ط ششرا  ی دارا  یهادرخ است  رشهنراه  م  یالجمم  اج  کل آن  انیو  ب دجة  اساس  )بر  و  شدهن یی تی  یها   )

 .ش ندیم نتخا  ا نهشهزکند ن ش اج ا ی برخ ردار یبرا ی و ن ع پژوهش(م تیداد تشاول   لی )اج قب ادی بن ی ارهای می رشسا

 

کل -92 رتبة  مطالعات  یچنانچه  فرصت  مقصد  رتبه  کیدر    ،یخارج  یدانشگاه  از  کم  ،یبندنظام  و    200تر 

 شود؟یم رفتهیدرخواست پذ ایباشد، آ  200تر از کم گریدر نظام د  یرتبة آن در رشتة تخصص

تر اج  رتبة کم  یدارا  «میدانشگاه« و »رتبة دانشگاه در رشتة تخصص   یاج دو منظر »رتبة کل  یکشحداقل در    دشحتناً با  ر؛ی خ

 .باشد یبنددر حداقل دو نظام رتبه 200

مطالعات -93 فرصت  مقصد  مؤسسة  دانشگاه   یپژوهش  ینهاد  ،یخارج  یچنانچه  آی)نه  باشد،  امکان    ای( 

 وجود دارد؟  یفرصت مطالعات نةیهزاستفاده از کمک

بن  رشدانشن م اط عات ج  ل ی ص رتم الجم است دانشگاه محل تحص  ن شا  در استان    ادی را دربارة ن اد مقصدم مشخص و به 

 :ش د  یری گمیو تصن یبررس ادمی اع م کند تا م ض ع در بن

 ؛ یبه عن ان مقصد فرصت مطالیات  یانتخا  مرکز پژوهش لی دل -1

 ؛ یعلن یها مؤس ه رشبرتر ب دن مؤس ة مقصد ن بت به سا یهاشاخص -2

 .مؤس ة مقصد ژةشو زاتی امکانات و تن  -3

برا -94 دانشجو  مطالعات   یچنانچه  فرصت  دورة  تخصص  ،یخارج  یگذراندن  گروه  رشتة   یاز  با  متفاوت 

پذ  یلیتحص م  افت ی در  رشیخود  قرار  مبدأ مدنظر  رتبة دانشگاه در رشتة  رتبة آن در    ای  ردیگی کند، 

 رشتة مقصد؟

الجم را داشتم    طش ها شرااج آن  یکش و اگر در    ش دیم  یص رتم رتبة دانشگاه در هر دو رشتة مبدأ و مقصد بررس   نشا  در

 .ش دیارسال م   یمل ادی به بن یبررس یبرا

 شود؟ یچگونه پرداخت م یخارج یفرصت مطالعات  نةیهزکمک -95
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. در ص رت ارائة  ش دیاج کش ر مقصدم پرداخت م  دشو رواد  تی بل  افتشپس اج در  منینی اج مبلغ شی ه نامهمرحلة اولم    در

هنراه  یمبن  یمدارک کند  یبر  سفرم  در  متأهله  ن شهزهن ر  ص رت  م  یبه  مبلغ.  ش دیپرداخت  دشگر  در  نیم    افت شبا 

  اشاستفاده نکند    یکه دانشن  اج فرصت مطالیات  ی. در ص رت ش دیدانشگاهم پرداخت م   دشیماهه اج دانشن  و تأگزارش سه

  زان ی م  صیبرگرداند )تشخ  ادی را به بن  یافت شدر  یتر اج جمان اع م شده باشدم الجم است مبلغ اضافکم  یجمان استفادة ومدت

 .است( ادی بن ساجانندهش اضافه پرداختم با میاونت آ

دانشجو   -96 اعزام  زمان   آیا  باشد،  یو  ت یمشمول  سال  پایان  از   پس  ،یخارج  یمطالعات  فرصت   بهاگر 

 شود؟ می پرداخت  وی به اعزام  هزینةکمک

  ن ش اعزام به فرصتم اننام داده باشد و در ا یاقدام خ د را برا 1402سال   ر شش ر  انشتا پا 1401اج م رماه سال  دشبا دانشن 

اعزام   خش(م تاردشم قع رواد)مانند عدم صدور به  یخاص   ل شکه به دال  یبه فرصت اعزام شده باشد؛ اما در ص رت   ی باجة جمان

 .ش دیم رفتهش پ  زی ن 1402آذرماه  انشتا پا رحداکث   یافتدم اعزام و ری به تأخ یو

به   -97 دانشجو  اعزام  زمان  مطالعاتاگر  فرصت  سال    ،یدورة  مهرماه  از  آ   1401قبل   نة یهزکمک   ایباشد، 

 ابد؟ییتعلق م یبه و یاعزام به فرصت مطالعات

تأ  در ا  ادمی بن   دشی ص رت  اج  مب ره  نهشهزکند  ن شدانشن   م  ش د؛یمند  طبیاً  م  نهمشهزکند  زانی اما  اساس  جمان    زانی بر 

 .ش دیو به دانشن  اع م م لشتید اد ی در بن  ش دمیدر نظر گرفته م 1401م رماه  یاج دورة فرصت که اج ابتدا ماندهیباق

  از   تواندیم  ،باشد  کرده   استفاده   علوم   وزارت  یمطالعات  فرصت   التیتسه  از  دانشجو  که  یصورت  در -98

 ؟ کند استفاده  زین  ادیبن یمطالعات فرصت  التیتسه

 ؛بله

 یابد؟یبار به دانشجو تعلق مک یتحصیلی، فقط  ة رساله، در هر دور /نامهانیپا نةیهزکمک ایآ -99

برگز  ر؛ی خ ص رت  تحص  دهشدر  سال  هر  در  دانشن   پا  یل ی شدن  م ض ع  ثبت  اج  م تندات    /نامهانشپس  ارائه  و  رساله 

تأ  تی فیال  یبرا  دشجد  کردنهشهز )کاربرگ  هز  هشدشی خ د  تأشید  شامل  راهننا  پا  کردنهشاستاد  با  رساله(م    /نامهانشمرتبط 

 یم به و1402سال     رماهشش ر  انشتا پا  1401م رماه سال    یاج ابتدا   الپروپ ج   شرساله پس اج تص   /نامهانشپا  نة شهزکند

 .قابل پرداخت است

ا -100 به  پشت   ب یممکن است دانشجو در زمان تصو  کهن یبا توجه   یی دانشجو  یها یبانیپروپوزال، مشمول 

ول  ادیبن نها  یباشد  پا  ییدفاع  مشمول  /نامهانیاز  اتمام  از  بعد  پس/  آ  ت یرساله،  شود،  انجام    ا یفرد 

  شود؟یپرداخت م  یرساله به و /نامهانیپا یاجرا نةیهزکمک

بر    /نامهانشپا  ی اجرا  نة شهزکند تأ  /نامهانش( پایپرسنل   ری )غ  یها نهشاساس ف رست هزرساله  به  استاد راهننا    دشی رساله که 

م  1402سال     رماهشش ر  انش تا پا  1401م رماه سال    یپروپ جال( اج ابتدا   شاننام شده )پس اج تص   یهانهشهز  یبرسد و برا

 .ش د یپرداخت م

  و   باشد  رسانده   ب یتصو  به  شدنده یبرگز  از  قبلرسالة خود را در سال    /نامهانیاگر دانشجو موضوع پا -101

 رساله   /نامهانیپا  یاجرا  نةیهزکمک   از  تواندیم   ایآ  باشد،  آن  انجام  حال  در  ت،ی مشمول  سال  در

  ؟شود مندبهره 
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اج تص اننام  یهانهشهز  بله؛ ابتدا   ششده )پس  پا  1401م رماه سال    ی پروپ جال( اج  م م رد  1402 ماه سال   رشش ر  انشتا 

 .است دشی تأ

بهره  -102 کمکبرای  از  آ  /نامهانیپا  یاجرا  نةیهزمندی    د یخر  رینظ  یپرسنل  ریغ  یهانهیهز  ایرساله، 

تعملپ  ارتقاء/  ...(، هزینة ترجمه و    کیرم، هارد، کارت گراف  د ی)خر  انهیرا   ریتاپ، هارد اکسترنال،  و 

 شود؟می رفتهیپذ نامه،انیچاپ مقاله/ کتاب مستخرج از پا

م ارد  یهانهشهز  ر؛ی خ بابت  شده  خر  یاننام  تین لپ  دشهنانند  ارتقاء/  اک ترنالم  هارد  هاردم    دش)خر  انهشرا  ری تاپم  رمم 

 .ش د پ شرفته ننی میپرسنل نةشو هرگ نه هز نامهانشو ...(م هزشنة ترجنه و چاپ مقاله/ کتا  م تخرج اج پا دی کارت گراف 

 کتاب استفاده کرد؟ دیخر یبرا توانیرساله م /نامهانیپا یاجرا نةیهزاز کمک  ایآ -103

م ارد را    ن شمرب ط به ا  نةشدانشن  هزرساله باشد و    /نامهانشاننام پا  یشدهم در راستا  یدارشخر  یهاکه کتا   یص رت   در

 .است رشپ نکرده باشدم امکان افتشدر ی ارتباطات و امکانات علن نةشهزکند قشاج طر

 دارد؟  یطیو فناورانه چه شرا یمحور پژوهشمسئله یها از اعتبار هسته یمندبهره  -104

م ض ع  ادی بن  سالم  هر  مختلف  یپژوهش  یهادر  فناورانة  م  یو  مشخص  تی   کندیرا  اج  پس  علنی    نییو  هیئت  عض   شد 

مختلفم در    یها اج دانشگاه  طش واجد شرا  انشمشخصات دانشن   ادمی بن   یعن ان سرپرست برای هر ه ته اج س ها بهدانشگاه

 .کند تخا ه ته را ان  یتا اعضا ردیگ یسرپرست ه ته قرار م  اری اخت

 شود؟یمشمول چگونه اعطا م انیاجارة مسکن به دانشجو عةیوام ود -105

متقاض  انشدانشن   ی اسام  اد ی بن  مشن ل  صندوق  ن ش ا  ی متأهل  به  را  دانشن   یهاوام  وجارت    شی رفاه  عل م/  وجارت  در 

تأ  یمال  ین ادها  رشسا  اشب داشت   م  دشی م رد  اع م  به صندوق    کندیخ د  را  م کن  اجارة  به  مرب ط  مدارک  دانشن   و 

 .ش دیمند مو اج وام ب ره کندیم رد نظر ارائه م

دو بار از وام   توانندیم   ایباشند، آ  ادی بن  ییدانشجو  یها یبانیاگر دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشت  -106

 اجارة مسکن استفاده کنند؟  عةیود

 .شابدیتیلق م   یاخان اده ن یاجارة م کن به چن  یةشوام ود دشصرفاً  ر؛ی خ

 شود؟ ی ازدواج و تولد فرزند به همة مشموالن متأهل اعطا م ةیهد ایآ -107

مشن الن  ةشهد  ر؛ی خ به  صرفاً  فرجند  ت لد  و  م  یاجدواج  و    خشتار  که  ش دیاعطا  فرجند  اشعقد  ابتدااش  ت لد  اج    ی شان 

 .باشد 1404  رشش ر انشتا پا 1400ن شفرورد

 دو  هر   به  ا یآ  باشند،  اد ی بن  ییدانشجو  یها یبانیپشت   مشمول  دو  هر   همسرش  و  دانشجو  کهیصورت  در -108

 شود؟ ی م اعطا فرزند  تولد و ازدواج ةیهد

پشت   کهیص رت   در  بله؛ مشن ل  دو  و هن رش هر  تار  ادیبن   شیدانشن   یهایبانی دانشن   و  و    خشباشند  فرجند  اشعقد   ت لد 

 .ش دیم ک ر به هر دوم به ص رت جداگانه اعطا م هش باشدم هد 1404  رشش ر انشتا پا 1400 ن ش فرورد یشان اج ابتدااش

 ست؟ یچ ه یپا مةیو ب یلیتکم مة یب یتفاوت خدمات درمان -109
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  میاجتناع ن ی )تأم  هشپا  گرنهی حادثه که در تی د ب  اشو    یناری اج ب  یناش  یدرمان  یهانهشاج هز  یجبران بخش   یبرا  یلی تکن   نةی ب

درمان ن  انمی رانشا  میخدمات  و...(  م   تمی س مت  قرار  استفاده  تی دات  ردی گیم رد  ب  یو  که  نن  هشپا  نةی را   اش)  کندیتقبل 

 .باشند هشپا نة ی ب یاستفاده کنند که دارا نهی ب  ن شاج ا ت انندیم یو افراد دهدیم شش (م پ ش دیاج آن را متقبل م یبخش

  ؟گیردیتعلق م یلیتکم مةیب ،ییدانشجو یهایبان یبه همة مشموالن پشت ایآ -110

 .کنندارسال  نایدر سامانة س ی کارپ شة متقاض قشخص ص اج طر  ن شدرخ است خ د را در ا دشبا یول بله؛

  آن   از  یو   اما  گر معرفی شودو دانشجو به شرکت بیمه  دییتا  یلیتکم  مهیب  یبرا   یمتقاض  درخواست   اگر -111

 د؟شویم کسر اعطایی به دانشجواز تسهیالت  مهیبآیا حق  نکند استفاده 

 . دش ی ک ر م (دانشن  پرداخت)س م درصد  30 ؛بله

 چگونه است؟  یلیتکم مةیاز ب  ییدانشجو  یهایبانی مشموالن پشت یمند بهره  زمان -112

که دانشن  درخ است خ د را    ی است؛ اما در ص رت  1402آذرماه    انشتا پا  1401  ماهید  یاج ابتدا  تمیمشن ل  یجمان  باجة

  نه ی ب  نشاج ا  1402آذرماه    ان شپس اج شروع باجة م ک ر ارسال کندم اج جمان درخ است تا پا  م یلی تکن  نة ی استفاده اج ب  یبرا

 .ش دیمند مب ره

  چگونه است؟ ایشانهمسر و فرزندان دانشجوی برگزیده و  یلیتکم مةینحوة پرداخت حق ب -113

و  درمانِ    یلی تکن  نةی بدرصد حق  70 برگزشده  فرجندان  دانشن ی  و  بن   اششانهن ر  م  ادی را  درصد   30و    کندیپرداخت 

  ی هانهشهزکه دانشن  اج کند  یک ر خ اهد شد. در ص رت   دهشبرگز  یبه دانشن   شیاعطا  یهانهشهزاج کند  ماندهمیباق

 .کند  زشوار ادی را به ح ا  بن یل ی تکن  نةی بحق ماندةیدرصد باق 30استفاده نکرده باشدم الجم است  ادی بن 

 است؟  پرداخت  قابل ادیبن التیتسه از  کی کدامقالب  در داخلی /یالمللن ی ب یهامقاله چاپ نةیهز -114

رو  با و  اص ل  به  پشت   ادی بن   یکردهاشت جه  و  هداشت  خص ص  در  نخبگان  دانشن   یبانی ملی  تحص  انشاج    می لی م تید 

 .ش دپرداخت ننی ی داخل /یالنللن یبچاپ مقاالت  یبرا اینهشهزکند

 تعلق   ده یبرگز  یدانشجو   به  یموارد   چه  بابت   فهیوظ  نظام  قهیوث  سپردن  بدون  کشور  از  خروج  مجوز -115

 رد؟ یگیم

  فرصت   و  یخارج  یعلن  منامع  در  شرکت  یبرا  یتخصص  یدکتر  /ارشد  یکارشناس  یهادوره  برگزبده  یدانشن 

  ی علن  ی هاش ش هنا  و  هاکارگاه  در   شرکت  یبرا  یکارشناس  چ ارم  /س م  یهاسال   دهشبرگز  یدانشن   و  یخارج  یمطالیات

 .کند استفاده  تی ت     ن ش ا اج ت اندیم  بدون ارائه مقاله( ی)حت یخارج 

ارائه   دفعات  تعداد  در   یتیمحدود  قهیوث  سپردن  بدون  کشور  از  خروج  مجوز   از  استفاده   یبرا  ایآ -116

 دارد؟ وجود   استفاده  و درخواست 

 . ری خ

 پایان
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