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معاونت آینده سازان

تح
رپسشاهی متداول رد خصوص پشتیبانی از فعالیتاهی علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد صیلی کشور
(طرح شهید وزوایی)
تح
رد سال صیلی 1400 -1401

وریاست سوم
اتبستان 1400
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مقدمه
بن یاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،با
کمک سایر نهادهای کشور ،تسهیالت متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخبگانی
در سطوح مختلف فراهم آورده است .شناسایی ،هدایت ،توانمندسازی ،جذب و
بکارگیری ،زمینهسازی برای اثرگذاری و همچنین تکریم و الگوسازی از مؤلفههای
مسیر نخبگانی است و لذا بنیاد ملی نخبگان در راستای اجراییسازی سند راهبردی
کشور در امور نخبگان و با توجه به اقدامهای ملی  34 -1 -2 ،23 -1 -2 ،11 -1 -1و
 42 -2 -2از سند مذکور ،از سال تحصیلی  ،1393- 94اقدام به اجرای برنامة جدید
پشتیبانی از دانشجویان مستعد تحصیلی کشور نموده است .در سال تحصیلی -1400
 ،1399شیوهنامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی
کشور به نام شهید وزوایی مزین شد و از این پس به نام طرح شهید وزوایی شناخته
میشود .با توجه به اصول حاکم بر تدوین تسهیالت بنیاد ملی نخبگان یعنی

1اقدام  :1-1-1بازنگری و بازتعریف ضوابط و مقررات مربوط به فرایندهای شناسایی ،جذب و پشتتتیبانی
از اجتماع نخبگانی در دستگاههای مسئول ،با تأکید بر رصد فعالیت نخبگانی.

 2اقدام  :3-1-2ساماندهی و گسترش پشتیبانیهای مستقیم و غیرمستقیم متتادی بتته اجتمتتاع نخبگتتانی در
قالب بورس  ،جایزههای مقطعی و پژوهانه از سوی سازمانهای دولتی  ،بخش خصوصی و
نهادهای عمومی (وقف و خیریه) ،منطبق با پایش پیشرفت مرحلهای و اثرگذاری آنان.

 3اقدام  :4-1-2برنامهریزی برای ارائه خدمات متتورد نیتتاز بتترای انجتتام فعالیتهتتای فتتردی وگروهتتی بتته
منظور تسهیل حرکت در مسیر نخبگی (مانند :تأمین منابع علمی و اطالعاتی  ،فتتراهمآوردن
امکانات مورد نیاز پژوهشی و آموزشی مربوط به تولید ،ثبت ،انتشار و ارائه محصوالت).

4اقتتدام  :2-2-2ستتاماندهی و توستتعة هستتتههای فعتتال دانشتتجویی ،رصتتد دائمتتی و پشتتتیبانی هدفمنتتد و
مرحلهای از آنها ،با هدف تبدیل این هستهها به گروههای نخبه.
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میتوان گفت هدایت هدفمند و تسهیل مسیر پیشرفت دانشجویان صاحب استعداد برتر
در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ،مهمترین هدف این طرح است .سایر اهداف
مترتب به طرح شهید وزوایی به شرح زیر است:
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این مجموعه شامل سؤاالت پرتکراری و البته مهمی است که از درگاههای مختلفی جمعآوری
شده است و اینک در اختیار عالقهمندان قرار گرفته است .با عنایت به اهمیت موضوع ،و اینکه در
ادوار مختلف و متناسب با شیوهنامههای مرتبط ،مواردی تغییر کرده است ،در این ویرایش تالش
شده است تا اصالحات الزم انجام گیرد .با این وجود ممکن است حاوی نقصهایی باشد .بنابراین
مطالب مندرج در این مجموعه به طور کامل برای اجرای شیوهنامه طرح شهید وزوایی قابل استناد
نیست و در صورت لزوم ،تفسیرهای معاونت آیندهسازان مورد عنایت قرار خواهد گرفت .در پایان
درخواست میگردد نقطهنظرات ارزشمند خود را به منظور اصالح و ارتقای این پرسشگان به
معاونت آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان منعکس نمایید.

با آرزوی توفیق الهی
معاونت آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان

پرسشگان طرح شهید وزوایی
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پرسشهای متداول
به منظتتور شفافستتازی و برطرفکتردن ابهامتتات احتمتتالی در خصتتوپ پشتتتیبانیهای
دانشجویی بنیاد ملی نخبگان ،برخی از پرسشهای متداول و پاسخهای آنهتتا در ایتتن فصتتل
ارائه میشود.
.1

نخبهکیست؟

واژة نخبه بتته فتتردی برجستتته و کارآمتتد اطتتال میشتتود کته در خلتتق و گستتترش علتتم،
فنتتاوری ،هنتتر ،ادب ،فرهنتت

و متتدیریت کشتتور در چتتارچوب ارزشهتتای استتالمی

اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیتهای وی بر پایة هتتوش ،خالقیتت ،انگیتزه و
توانمندیهای ذاتی از یکسو و خبرگتی ،تخصتتص و توانمنتتدیهای اکتستتابی از ستتوی
دیگر ،موجب سرعتبخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود.
.2

صاحب استعداد برتر (مستعد برتر)کیست؟

فردیکه مستعد نخبگی است لیکن هنوز بتته شتترایط آن دستتت نیافتتته و دستتتیابی بتته آن،
مستلزم فرایند هدایت و توانمندسازی برای کسب خبرگی و نهایتتاً اثرگتتذاری بتتر محتیط
است.
.3

آیا میتوان به دانشجویان لفظ «نخبه» را اطالقکرد؟

خیر؛ با توجه به تعاریف فو  ،مشخص استکه دانشجویان تا نخبهشدن راهی طوالنی در
پیش دارند؛ ولی دانشجویان برتر را میتوان «مستعد برتر» دانست.
.4

آیا برای دانشجویی کهه مشهلول پشهتیبانیهای بنیهاد دهده اسهت

گواهی عضویت صادر میدود؟
خیر؛ بنیاد ملی نخبگان عضتتو نتتدارد و پشتتتیبانیهای بنیتتاد صتترفاً بتته دلیتل احتتراز شتترایط
بهرهمندی از هر پشتیبانی ،به برگزیده اعطا میشود.
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.5

آیا بنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از تسهیالت این بنیاد بهرهمند

ددهاند گواهی بهرهمندی از تسهیالت صادر میکند؟
بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی ستتند راهبتتردی کشتتور در امتتور نخبگتتان ،بتتا
کمک سایر نهادهای کشور ،تسهیالت متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخبگانی در
سطوح مختلف فراهم آورده است .تسهیالت بنیاد به واسطه ستتوابق فعالیتهتتای هتتر فتترد
شامل سوابق آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و سایر فعالیتهای فرهنگی و اجتمتتاعی بتته وی
اعطتتا میشتتود .از ایتتنرو برگزیتتدگی در بنیتتاد ملتتی نخبگتتان افتختتار جدیتتدی محستتوب
نمیشود که الزم باشد برای آنگواهی یا معرفینامهه بتته برگزیتتدگان اعطتتا گتتردد و

برگزیدگان صرفاً از تسهیالت مربوط به این شیوهنامه بهرهمند خواهند شد.
.6

آیا دریافت تسهیالت از بنیاد ملی نخبگان جزء افتخاراتی اسهت کهه

الزم است در رزومه به آن اداره دود؟
تسهیالت بنیاد ملی نخبگان صتترفاً بهواستتطة ستتوابق فعالیتهتتای هتتر فتترد (شتتامل ستتوابق
آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و سایر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی) به وی اعطا میشود.
با توجه به آن که تسهیالت بنیاد به منظور توانمندستتازی و همتتوار کتتردن زمینتتة جتتذب و
اثرگذاری مشموالن ،طراحی شده است و اثرات و تبعات دریافت آن بهصورت خودکار
زمینة ارتقای مشموالن را ایجاد میکند ،بنابراین استفاده از تسهیالت بنیاد افتخار جدیدی
محسوب نمیشود .به بیان دیگر ،تأیید درخواستهای متقاضی در بنیتتاد صتترفاً بتته معنتتای
بهرهمندی از مزایای مندرج در تسهیالت تأیید شده بترای وی استتت و بتترای درج آن در
رزومه ،ارزش خاصی متصور نیست.
برای مثال ،فردی که در یک جشتتنوارة محصتتولمحتتور و معتبتتر شتترکت کتترده و در آن
برگزیده میشود ،به دلیل دستاوردی که ماهیت مستقلی دارد و در آن جشنواره ارائه شده
است ،برگزیده میشود و به همین خاطر ،برگزیدگی مذکور امتیازی برای متقاضی است
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و در صورتی که متقاضی امتیازات الزم را از مجموعه فعالیتهای ختتود کستتب کنتتد ،از
پشتیبانیهای دانشجویی بنیاد بهرهمنتتد میشتتود .بنتتابراین برگزیتدگی در بنیتاد مستتتقل از
سوابق فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و  ...هر فرد نیست.
.7

آیا برای برنامهها و طرحهای برگهزار دهده توسهن بنیهاد گهواهی

حضور صادر میدود؟
 .7 -1برای افرادی که در طرح شتتهید احمدیروشتتن ،مشتتارکت داشتتته باشتتند ،گتتواهی
حضور در طرح ،از سوی مسئول طرح صادر میشود.
 .7 -2آن دسته از دانشجویانی که در رویدادهای رقابتی مسئلهمحور (طرح شهید بابتتایی)
شرکت کنند ،مطابق با مقررات رویداد و پس از تأیید کارگزار برگزاری رویداد ،گواهی
شرکت در طرح صادر میشود.
 .7 -3بتترای آن دستتته از دانشتتجویان مشتتمول پشتتتیبانیهتتای بنیتتاد کتته در برنامتتههای
توانمندسازی برگزار شده توسط بنیادهای استانی شرکت نمایند ،با درخواست متقاضتتی،
گواهی گذراندن دورة آموزشی متتورد نظتتر ،از ستتوی بنیتتاد استتتانی برگزارکننتتدة برنامتته
صادر میشود.
.8

دانشجویان متقاضی دریافت پشتیبانیهای بنیاد چهکاری باید انجهام

دهند؟
متقاضیان ابتدا باید پروندة خود (شامل اطالعات شناسنامهای ،سوابق آموزشی ،پژوهشتی
و افتخارات و  )...را در سامانة اطالعتتاتی بنیتاد بتته نشتتانی https://sina.bmn.irتکمیتل و
پیش از اتمام مهلت زمانی اعالمشده از سوی بنیاد،گزینة «درخواست بررسی پرونده برای
پشتیبانیهای دانشجویی» را در بختتش «ثبتتت درخواستتتها»ی ستتامانه انتختتاب کننتتد .در
صتتورت برگزیدهشتتدن متقاض تی ،امک تان ارستتال درخواستتتهای دریافتتت هتتر یتتک از
تسهیالت ،در کارپوشة وی در سامانه ایجاد میشود.
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.9

بررسی پرونده و انتخاب برگزیدگان به چه صورتی انجام میدود؟

بنیادهای استانی ،اطالعات بارگذاریشده از ستتوی متقاضتیان را بتتا کمتک دانشتتگاههای
محل تحصیل آنان و سایر مراجع ذیصالح بررسی و راستیآزمایی میکنند و سپس بنیاد
ملی برترین دانشجویان را بر اساس ظرفیتهای تعیینشده برای هر گروهتحصیلی انتخاب
میکند.
 .10نواقص پروندهها چگونه به متقاضیان اطالع داده میدود و متقاضیان
باید چه اقداماتی برای رفع نقص انجام دهند؟
در زمتتان بررس تی ،نتتواقص پرونتتده از طری تق کارپوشتتة متقاض تی در ستتامانة س تینا بتته وی
اطالعرسانی میشود و الزم است متقاضی در مهلت زمانی مذکور در پیتام اعتتالم نقتتص،
برای رفع نقص اقدام و پروندة خود را بتترای بررستی مجتتدد بتتا انتختتاب گزینتته «بررستی
مجدد» به بنیاد ارسال نماید .در غیر این صورت پس از پایان مهلت تعیینشده ،پرونده بتته
صورت خودکار به کارپوشة بنیاد باز میگردد.
در بررسی مجدد پرونده اگر نقص برطرف نشده مربوط به سوابق تحصیلی باشد یک بار
دیگر به متقاضی اعالم نقص شده و فرصت محدودی برای رفع نقص داده متی شتتود امتتا
در صورتی که نقص برطرف نشده برای مواردی غیر از سوابق تحصیلی باشد پرونتتده بتته
مراحل بعدی منتقل و امتیاز موارد رفع نقص نشده لحاظ نخواهد شد.
 .11دانشجویان چگونه میتوانند از نتیجة درخواست خود اطهالع پیهدا
کنند؟
نتیجة برگزیده شدن یا نشدن متقاضی از طریق کارپوشة وی در سامانة سینا اطالعرستتانی
میشود.
 .12اگر دانشجو عضو بنیاد بادد آیها بهرای بهرهمنهدی از پشهتیانیهای
دانشجویی نیاز به ارسال درخواست دارد؟
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مجدداً تأکید میشود بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد؛ بلکه به عنتتوان نهتتادی حتتاکمیتی در
زمینة سیاستگذاری برای شناسایی و توانمندسازی مستعدان و بهکارگیری و الگوستتازی
نخبگان در جامعه و زمینهسازی برای جذب و اثرگذاری آنتتان فعالیتت میکنتتد .بنتتابراین
اصالتاً هیچ دانشجویی/دانشآموختهای عضو بنیاد نیست و دانشجویان ،هر سال بر استتاس
مقتتررات و معیارهتتای بنی تاد برگزیتتده و مشتتمول پشتتتیبانیهای دانشتتجویی خواهنتتد شتتد.
بنابراین ،همة دانشجویان متقاضی پشتیبانیهای دانشجویی ،اعم از متقاضیانی که پتتیش از
این ،از تسهیالت بنیاد بهرهمند شده یا نشتتدهاند ،الزم استتت بتتر استتاس برنامتتة زمانبنتتدی
مربوط به این تسهیالت ،درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.
 .13چنانچه دانشجو در یک مقطع تحصیلی از پشهتیبانیهای دانشهجویی
بهرهمند دده بادد امکان استفاده از این پشهتیبانیها در مقطهع تحصهیلی
دیگر را دارد؟
بله؛ محدودیتی برای استفاده از این پشتیبانیها در مقاطع تحصیلی مختلف وجود ندارد و
چنانچه دانشجو بتواند در هر سال تحصیلی در رقابت بتتا ستتایر متقاضتیان برگزیتده شتتود،
میتواند از این پشتیبانیها بهرهمند گردد .به بیان دیگتتر ،ایتن پشتتتیبانیها ستتالیانه استتت و
ارتباطی با سالهای دیگر ندارد.
 .14تعداد دفعاتیکه هر دانشجو در یک مقطهع از تحصهیل میتوانهد از
این پشتیبانیها بهرهمند دود چند بار است؟
اگر دانشجو در هر سال تحصیلی در رقابت با سایر دانشجویان برگزیده شود ،میتواند هرستتاله
(تا سقف سالهای مجاز مذکور در شیوهنامه) از پشتیبانیها بهرهمند شود.
 .15اگر دانشجو در یک سال تحصیلی مشلول پشتیبانیهای دانشهجویی
بنیاد دود آیا برای بهرهمندی از این پشتیبانیها در سال بعد نیاز به ارسال
مجدد درخواست دارد؟
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مشموالن صرفاً برای یک سال (از مهرماه تا شتتهریورماه ستتال بعتتد) برگزیتده میشتتوند و
الزم است برای بهرهمندی از این پشتیبانیها ،بر اساس برنامتتة زمانبنتتدی مربتتوط بتته ایتن
تسهیالت ،درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.
 .16آیهها فقههن دانشههجویان روزانههة دانشههگاهها مشههلول پشههتیبانیهای
دانشجویی میدوند یا سایر دانشجویان (نوبت دوم نیلهحضوری و  )...نیز
میتوانند از این پشتیبانیها بهرهمند دوند؟
تنها مالک بنیاد ،برگزیدهشدن فرد بر اساس مجموعه فعالیتهای آموزشتی ،پژوهشتی و
فناورانة وی است.
 .17آیا دانشجویان دانشگاههای غیردولتی (غیرانتفاعی پیهام نهور و آزاد
اسالمی) امکان بهرهمندی از پشتیبانیهای دانشجویی را دارند؟
تمام دانشجویان دانشگاههای کشور (اعم از دولتی و غیردولتتی) امکتان شتترکت در ایتن
رقابت را دارند و در صورت برگزیدهشدن ،از پشتیبانیها بهرهمند میشوند.
 .18آیا در انتخاب برگزیدگان برای دانشگاه یها اسهتان سههلیه در نظهر
گرفته میدود؟
خیر؛ رقابت به صورت کشوری خواهد بود و هر متقاضی با توجه به رشتة تحصیلی ،دورة
تحصیلی و سال ورود به آخرین دورة تحصیلی خود در گروه مشخصی قتترار میگیتترد و
در صورت کسب حدنصاب امتیتتاز در گتتروه ختتود (بتتر استتاس ظرفیتتت گتتروه) انتختتاب
خواهد شد.
 .19دارندگان کدام یهک از افتخهارات عللهی بهه صهورت مسهتقیز از
پشتیبانیهای دانشجویی بهرهمند خواهند دد؟
صرفاً دارندگان رتبههای برتر کشوری آزمتتون سراستتری (کنکتتور) ورود بتته مقطتتع پایتتة
(کارشناسی و دکتتتری حرفتتهای) دانشتتگاهها شتتامل  100نفتتر اول گتتروه آزمایشتتی علتتوم
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ریاضی و فنی و  100نفر اول گروه علوم تجربی 80 ،نفر اول گروه علوم انسانی و  40نفر
اول گروه هنر و دارندگان مدالهای طال یا نقرة کشوری در المپیادهای دانشآموزی ،در
اولین سال ورود به دانشگاه (یک سال).
 .20سنوات تحصیلی مجاز برای بهرهمندی از پشتیبانیهای دانشجویی
در هر یک از دورههای تحصیلی چند سال است؟
•

دورة کارشناسی 4 :سال ،معادل  8نیمسال تحصیلی؛

•

دورة کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 :سال ،معادل  4نیمسال تحصیلی؛

•

دورة کارشناسی ارشد پیوسته 6 :سال ،معتتادل  12نیمستتال تحصتتیلی ( 4ستتال اول

معادل دورة کارشناسی و  2سال آخر معادل دورة کارشناسی ارشد)؛
•

دوره دکتری حرفهای 7 :ستتال ،معتتادل  14نیمستتال تحصتتیلی ( 4ستتال اول معتتادل

دورة کارشناسی و  3سال آخر معادل دورة کارشناسی ارشد)؛
•

دورة دکتری تخصصی ناپیوسته 4 :سال ،معادل  8نیمسال تحصیلی؛

•

دورة دکتری تخصصی پیوسته 10 :سال ،معادل  20نیمسال تحصتتیلی ( 4ستتال اول

معادل دورة کارشناسی 2 ،سال بعد معادل دورة کارشناسی ارشتتد و  4ستتال آختتر معتتادل
دورة دکتری تخصصی)؛
•

دورة دکتری تخصصتتی مستتتقیم (از کارشناستتی بتته دکتتتری تخصصتتی) 6 :ستتال،

معادل  12نیمسال تحصتتیلی ( 2ستتال اول معتتادل دورة کارشناستتی ارشتتد و  4ستتال آختتر
معادل دورة دکتری تخصصی)؛
متقاضیان بهرهمندی از این پشتیبانیها در صورتی کتته یتک یتا چنتتد نتیمستتال ختتود را بتتا
موافقت دانشگاه ،بدون احتساب سنوات حتتذف کتترده باشتتند ،در ستتنوات آنتتان محاستتبه
نخواهد شد.
 .21درصورتی که دانشجوی مشلول تسهیالت طرح دهید وزوایی
نیزسال تحصیلی خود را حذف کند (مرخصی تحصیلی بگیرد) آیا

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
میتواند در نیزسالهای تحصیلی که حذف ددهاست از تسهیالت طرح
دهید وزوایی استفاده کند؟
به طور کلی و براساس مقررات ،تسهیالت طرح شهید وزوایی به افتترادی تعلتتق میگیترد
که در نیمسال تحصیلی مشمولیت ،دانشجوی رسمی محسوب شوند .بنتتابراین بتتا حتتذف
نیمسال تحصیلی چه بدون احتساب در سنوات و چه با احتساب در سنوات ،متقاضتی بتته
صورت رسمی دانشجو محسوب نشتتده و در نتیجتته نمیتوانتتد از تستتهیالت طتترح شتتهید
وزوایی استفاده کند.
با ایتن وجتتود اگتتر دانشتتجوی مشتتمول تستتهیالت طتترح شتتهید وزوایتتی پتتس از ثبتنتتام
درنیمسال تحصیلی مشمولیت ،به هر دلیلی در پایان آن نیمسال ،نیمسال تحصیلی خود را
حتتذف کنتتد ،در صتتورتی کتته در آن نیمستتال ،تعهتتدات «دستتتیاری» یتتا «همکتتاری
دانشجویی»خود را انجام داده باشد و استاد راهبر و دانشگاه نیز آنها را تایید کند ،اعتبار
دستیاری /همکاری دانشجویی به وی اعطا میشود.
توجه به این نکته ضروری است که اگتتر حتتذف نیمستتال تحصتیلی «بتتدون احتستتاب در
سنوات» باشد و دانشجو با توجه به شتترایط متتذکور ،در آن نیمستتال از اعتبتتار دستتتیاری/
همکاری دانشجویی استتتفاده کتترده باشتتد ،در صتتورت مشتتمولیت در نیمستتال تحصتیلی
جایگزین نیمسال حذف شده بهصورت بدون احتساب در سنوات ،بدلیل آنکتته پتیش از
این از اعتبار دستیاری/همکاری دانشتتجویی مربتتوط بتته آن نیمستتال استتتفاده کردهاستتت،
امکان بهرهمندی مجدد از آن را ندارد.
برای سایر تسهیالت موردی طرح شهید وزوایی نیز در صورتی که فعالیت مربوط به
آن،پیش از حذف نیمسال (در بازه زمانی که فرد مشمول تسهیالت هنوز دانشجوی
رسمی بودهاست) انجام شده باشد ،تسهیالت مورد نظر به وی اعطا میشود.
 .22چرا در محاسبة سوابق آموزدی امتیازات منفی نیهز در نظهر گرفتهه
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دده است؟
از نظر بنیاد ،دانشجویی بهعنوان مستعد تحصیلی شناخته میشود که در همة شئون علمی،
از جمله فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و فناورانه ،در بین سایر دانشجویان ،برجسته
باشد؛ اما این امکان نیز برای دانشجویانی که سابقة ضعیف آموزشی داشتهاند ،در نظر
گرفته شده است که با تالش بیشتر در سایر فعالیتها ،ضعفهای گذشتة خود را جبران
کنند .بنابراین برای معدلهای پایین ،امتیاز منفی در نظر گرفته شده است تا تفاوت افراد
در قوت و ضعف آموزشی در نظر گرفته شود؛ اما با کسب امتیازهای بیشتر در سایر
بخشها (بهویژه پژوهش) میتوان این نقصان را جبران کرد .در شیوهنامه جدید طرح

شهید وزوایی مقرر شدهاست که امتیاز منفی حاصل از میانگین کل دانشآموختگی
دوره /دورههای تحصیلی قبلی متقاضی که زمینة تحصیلی متفاوتی با زمینة
تحصیلی فعلی وی دارد ،لحاظ نشود.
 .23چرا برای کسب رتبهة اول در بهین هزورودیهها امتیهازی در نظهر
گرفته نشده است؟
امتیاز در نظرگرفتهشده برای میانگین کل دروس گذرانده که با توجه به رشتتته و دانشتتگاه
محتتل تحص تیل دانشتتجویان ،همسانستتازی نی تز میشتتود ،نشتتاندهندة می تزان توانمنتتدی
آموزشی دانشجو به صورت مستقل است؛ در حالی که رتبة دانشجو در بین همدورههتتای
خود ،وابسته به میزان توانمندی همدورههای دانشجو نیز هست .ضمناً لحاظ امتیتاز بتترای
کسب رتبة اول ،در کنار لحاظ امتیاز برای میانگین کل تحصیلی ،در واقتتع لحتتاظ دو بتتار
امتیاز برای یک فعالیت است .از این رو امتیاز درنظرگرفتهشده بتترای میتانگین آموزشتی،
برای این موضوع کفایت میکند.
 .24چرا برای کسب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه امتیاز در نظهر
گرفته نشده است؟
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مالکهای دانشگاه برای انتخاب دانشجویان استعداد درخشان ،مشابه مالکهای جتتدول
امتی تازات حاصتتل از فعالیتهتتای آموزش تی ،پژوهش تی ،فناورانتته و فرهنگتتی (شتتیوهنامة
پشتیبانیهای دانشجویی) بنیاد است .از این رو لحاظ امتیاز بتترای کستتب عنتتوان استتتعداد
درخشان ،در واقع لحاظ دو بار امتیاز برای فعالیتهتتای آموزشتی ،پژوهشتی  ،فناورانته و
فرهنگی متقاضی است.
 .25چههرا بههرای کسههب رتبههة برتههر آزمونهههای ورودی بههه مقههاطع
کاردناسیاردد و دکتری تخصصی امتیازی در نظر گرفته نشده است؟
با توجه به تنوع و تکثر رشتههای آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و این
موضوع که بسیاری از دانشجویان برجسته ،از محل ظرفیت استعدادهای درخشان و بدون
کنکور وارد این مقاطع میشوند ،رتبة افراد در این آزمونها شاخص دقیقی برای
شناسایی استعدادهای برتر تحصیلی نیست .از سوی دیگر رتبة افراد در المپیادهای
دانشجویی در جدول امتیازات حاصل از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و فناورانه لحاظ
شده است تا چنانچه فردی بهصورت داوطلبانه (حتی در صورتی که از طریق
استعدادهای درخشان و بدون آزمون میتوانست وارد مقطع کارشناسی ارشد شود) وارد
یک رقابت علمی دانشجویی شده و رتبة برتر کسب کرده باشد ،تالش وی در نظر گرفته
شود.
 .26آیا نویسندة مسئول بودن در مقاله تأثیری در امتیاز آن دارد؟
خیر؛ محاسبة امتیاز هر مقاله بر اساس تعداد نویسندگان و جایگاه فرد در بین نویستتندگان
(با حذف نام استاد راهنما و استاد مشاور) تعیین میشود.
 .27چگونه میتوان از رتبه ( )Qنشریههای بیناللللی مطلع دد؟
با مراجعه به نشانی اینترنتی  www.scimagojr.comمیتوان از رتبة نشریهها در هر شاخة
علمی مطلع شد.
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 .28آیا در بررسی پرونده هلة مقاالت بررسهی و امتیهاز آنهها محاسهبه
خواهد دد؟
بر اساس شیوهنامه و بتته منظتتور کیفیستتازی هرچتته بیشتتتر بررستتی فعالیتهتتای پژوهشتتی
متقاضیان ،بتترای دانشتتجویان کارشناستتی و کارشناسیارشتتد صتترفاً  5مقالتة برتتتر و بتترای
دانشجویان دکتری صرفاً  10مقالة برتر بررسی و امتیازدهی خواهد شتتد .ستتامانة ستتینا ،بتته
طور خودکار و بر اساس اطالعات ثبتشده توستتط متقاضتتی بتترای هتتر یتتک از مقتتاالت
(بینالمللی ،علمی پژوهشی ،علمی ترویجی ،همایشهای ارائهشده به صورت ستتخنرانی/
پوستر) ،آنها را بر اساس امتیاز (از بیشتر به کمتر) مرتتتب میکنتتد کتته پتتس از بررستتی و
تأیید ،امتیاز کسبشده در مجموع امتیازهای متقاضی لحاظ خواهد شد .به عنوان نمونتته،
اگر یک دانشجوی دورة کارشناسیارشد 3 ،مقالة بینالمللی  3 ،مقالة علمی پژوهشی و 3
مقاله همایشی در سامانه ثبت کرده باشد ،بر اساس شیوهنامه صرفاً  5مقالهای که برای وی
بیشترین امتیاز را دارد ،بررسی و لحاظ میشود .در نتیجه ممکتتن استتت ایتتن متقاضتتی در
سامانة سینا مشاهده کند که برخی از مقاالت وی ،بررسینشده باقی مانده است.
 .29آیا مقاالت ارائهدده به صورت پوستر در هلایشههای معتبهر امتیهاز
دارند؟
امتیاز مربوط به هر فعالیت در جدول شمارة  1شیوهنامة طرح شهید وزوایتتی آمتتده استتت
که در آن ،برای مقاالت ارائهشده به صورت پوستر نیز امتیاز در نظر گرفته شده است.
 .30نحوه محاسبه امتیاز مقاالت منتشردده /پذیرفتهدده بهرای انتشهار در
نشریات عللی -پژوهشی چگونه است؟
با توجه به رتبهبندی نشریات علمی پژوهشتی متتورد تاییتد وزارت علتتوم /بهداشتتت و بتتر
اساس تعداد نویسندگان و جایگاه فرد ،برای مقاالت منتشرشده /پذیرفتهشده برای انتشتتار
در مجالت با رتبه «التتف» حتتداکثر  30امتیتاز« ،ب» حتتداکثر  25امتیتاز« ،ج» حتتداکثر 20
امتیاز ،رتبه «د» و فاقد رتبه حداکثر  15امتیاز در نظر گرفته میشود.
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 .31امتیاز «هلکاری در اجرای طرح پژوهشی مصهوب مؤسسهة عللهی»
ذکر دده در جدول «امتیاز حاصهل از فعالیتههای آموزدهی پژوهشهی
فناورانه و فرهنگی» در دیوهنامههای بنیاد ملی نخبگان به چه طرحههایی
تعلق میگیرد؟
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته (به طور کامل یا مرحلهای از آن) که مصوب مؤسستتههای
علمی (حتی اگر مؤسسة علمی ،محل تحصیل متقاضی نباشتتد) بتتوده و در گتتواهی صتتادر
شده برای آنها از ستتوی حتتوزه ستتازمانی متترتبط در مؤسستتة علمتتی (معاونتتت پژوهشتتی،
معاونت تحقیقات و فناوری و  ،)...اطالعات مربوط به عنتتوان طتترح ،استتامی همکتتاران و
جایگاه فرد ،تاریخ تصویب ،تاریخ شروع و پایان طرح ،نتتام کارفرمتتا و مبلت طتترح ذکتتر
شده باشد ،قابل بررسی و تایید است .همچنین طرحهای پژوهشی خاتمتته یافتتته (بتته طتتور
کامل یا مرحلهای از آن) که مصوب مؤسسههای علمی نیستند در صورت تأییتد مؤسستة
علمی محل تحصیل متقاضی در زمان دانشجویی ،قابل بررسی و تایید استتت .اطالعتتات و
مستندات سایر طرحهای پژوهشی که فاقد شتترایط متتذکور هستتتند را میتتتوان در بختتش
سایر فعالیتها ثبت کرد تا در کارگروه حسب مورد تصمیمگیری شود.
 .32آیا موافقت استاد راهنلا بهرای انجهام طرحههای پژوهشهی توسهن
متقاضی در زمان دانشجویی الزم است؟
به طور کلی در بررسی طرح های پژوهشی ،اعم از طرحهایی که تاریخ شروع یا تصویب
آنها در زمان دانشجویی یا پتتس از فراغتتت از تحصتیل متقاضتی استتت ،نیتازی بتته اختتذ
موافقت استاد راهنما نیست.
.33

آیهها حلایتهههای صههورت گرفتههه توسههن صههندوق حلایههت از

پژوهشگران و فناوران کشور /ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و  ...از انجهام
پایاننامه /رساله دانشجویان در قالب طهرح پژوهشهی بهه عنهوان «طهرح
پژوهشی مصوب موسسه» قابل بررسی است؟
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حمایتهای صورت گرفته توسط صندو حمایتت از پژوهشگتتران و فنتتاوران کشتتور/
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و  ...به عنوان کارفرما ،از انجام پایاننامه /رساله دانشتتجویان
در قالب طرح پژوهشتی ،در صتتورت داشتتتن اطالعتتات و مستتتندات متتورد نیتاز در روال
بررسی طرحهای پژوهشی ،به عنوان «طرح پژوهشی مصوب موسسه» قابل بررسی و تایید
است .این رویه به منظور حمایتت از پایتاننامه/رستتالههتتایی کتته بتته صتتورت تقاضتتامحور
تعریف میشوند ،اتخاذ شده است.
 .34آیا سخنرانیهای انجام دده در «برنامههای آموزش مهداوم جامعهه
پزدکی (هلایش /کنگره)» که توسن انجلنهای عللی یها سهایر نهادههای
زیر مجلوعه وزارت بهدادت درمان و آموزش پزدکی برگزار میدود به
عنوان مقاالت هلایشی قابل بررسی است؟
مقاالت ارائه شده بهصورت سخنرانی در «برنامههای آموزش متتداوم جامعتته پزشتتکی» در
قالب همایش یا کنگره که توسط انجمنهای علمی یا سایر نهادهای زیر مجموعه وزارت
بهداشت برگزار میشتتود نیتز در صتتورت داوری و انتشتتار در کتابچتته مجموعتته مقتتاالت
همایش ( )proceedingو بتتا داشتتتن اطالعتتات و مستتتندات متتورد نیتاز در روال بررستی
مقاالت همایشی ،قابل بررسی و تایید است.
.35

چرا امتیاز حاصل از سابقة برخورداری از پشتیبانیهای دانشهجویی

بنیاد در سالهای گذدته و یا برگزیدهددن از طریق جایزة دهید احهدی
در جدول امتیازات لحاظ نشده است؟
در هر دو مورد مذکور ،معیارهای برگزیدگی همان مواردی است که در جدول امتیازات
حاصل از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی دانشجویان ذکر شده
است .لذا چنانچه برای سابقة برگزیدگی افراد امتیازی در نظر گرفته شود ،در واقع فرد
برای فعالیتهای خود ،دو بار امتیاز کسب کرده است که منطقی نیست .ضمناً افرادی
هستند که علیرغم سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناورانة مناسب ،به هر دلیل ،در سالهای

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
قبل ،درخواستی برای بهرهمندی از پشتیبانیهای بنیاد ارسال نکردهاند و این موضوع نباید
بهعنوان امتیازی منفی برای آنان (در قیاس با افرادی که از این پشتیبانیها بهرهمند
شدهاند) در نظر گرفته شود.
 .36برای بهرهمندی از امتیاز فعالیت دستیاری ذکر دده در جدول «امتیاز
حاصل از فعالیتهای آموزدی پژوهشی فناورانه و فرهنگی» در دیوهنامههای
بنیاد ملی نخبگان چه مستنداتی الزم است؟
بتترای فعالیتهتتای دستتتیاری (آموزشیتتاری /همکتتاری علمتتی اجرایتتی /فنیتتاری) کتته
دانشجوی برگزیتتده طتترح شتتهید وزوایتتی (تستتهیالت دانشتتجویی) بابتتت انجتتام آنهتتا از
کمکهزینههای بنیاد نخبگان استفاده کردهاست ،بارگتتذاری مستتتندات الزامتتی نیستتت و
صرفاً درج اطالعات مربوط به ستتال تحصتتیلی ،نیمستتال تحصتتیلی ،دانشتتگاه محتتل انجتتام
فعالیت و مجموع ساعات همکاری ،در سامانه سینا کفایت میکند .برای سایر فعالیتهای
دستیاری (که توسط بنیاد حمایت مالی نشدهاست) ،بارگذاری تصتتویر قتترارداد /گتتواهی
مربوط که درآن تاریخ شروع ،تاریخ اتمام (یا مدت زمان قرارداد) ،نوع فعالیت ،مجموع
ساعات همکاری و طرفین قرارداد ذکر شده و به تاییتتد یکتتی از مراجتتع رستتمی دانشتتگاه
مانند معاونت آموزشی یا پژوهشی رسیده باشد ،ضروری است.
 .37بر اساس دیوهنامههای بنیاد ملی نخبگان چه نوع فعالیت دسهتیاری
دارای امتیاز است؟
فعالیت دستیاری (آموزشیاری /همکاری علمی اجرایتتی /فنیتتاری) متتورد نظتتر بنیتتاد بتته
فعالیتی اطال میشود که زیر نظر یکتتی از استتتادان مؤسستته محتتل تحصتتیل متقاضتتی در
زمان دانشجویی انجام شده باشد .در صورت وجود چنین ویژگی ،امکان تخصیص امتیاز
مطابق با میزان ساعت فعالیت متقاضی ،وجود خواهد داشت .سایر فعالیتها از قبیل انجام
حقالتدریس در زمان دانشآموختگی یا در زمان دانشجویی در سایر موسسات علمی بتته
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غیر از موسسه محتتل تحصتتیل متقاضتتی ،مصتتدا فعالیتتت دستتتیاری محستتوب نمیشتتود.
سیاست اصلی بنیتتاد در حمایتتت از فعالیتهتتای دستتتیاری ،ارایتته ختتدمات علمتتی توستتط
متقاضی به موسسات علمی به ویژه مؤسسه محل تحصتتیل دانشتتجو زیتتر نظتتر استتتادان آن
موسسات با هدف هدایت و توانمندسازی متقاضیان است.
 .38امتیاز سهایر فعالیتههای آموزدهی پژوهشهی فناورانهه و فرهنگهی
(ردیف آخر جدول دلارة  1دیوهنامه) چگونه محاسبه میدود؟
«سایر فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی» ،برای مواردی همچون کستتب
جایزههای معتبر بینالمللی ،همکاری با نهادهای ملی و استانی در راستای رشد و پیشرفت
کشور و موارد نظیر آنها ،در نظر گرفته شدهاست و متقاضی باید فعالیت مورد نظر ختتود
در این خصوپ را در بخش افتختتارات ،قستتمت ستتایر فعالیتهتتای برجستتته ،در ستتامانه
بارگذاری نماید .امتیاز این ردیف برای متقاضی ،با تشخیص معاونت آیندهستتازان تعیتتین
میشود.
.39

منظور از کسب  80درصد حدنصاب برگزیدگی بهرای بههرهمنهدی

دانشجو از تسهیالت دهید وزوایی در صورت مشارکت دانشگاه در حلایهت
مالی (تبصره  2ماده  2دیوهنامه) چیست؟
به عنوان مثال در صورتی که دانشگاه /دانشکده /پژوهشکدهای بتته بنیتاد اعتتالم کنتتد کتته
حاضر استتت حتتداقل بتته میتزان  20درصتتد در تتتأمین منتتابع متتالی بتترای پشتتتیبانی از همتة
برگزیدگان آن دانشگاه /دانشکده /پژوهشکده در همان سال تحصتیلی ،مشتتارکت کنتتد؛
در آن صورت ،بنیاد بعد از تعیین حدنصاب برگزیدگی هر گروه از دانشجویان (بر اساس
مقطع تحصیلی ،سال ورود و گروه تحصتیلی) ،امتیتاز دانشتتجویان مشتتابه از آن دانشتتگاه/
دانشکده /پژوهشکده را بررسی کرده و آن دسته از دانشتتجویانی کتته حتتداقل  80درصتتد
حدنصاب مذکور را کسب کرده باشند را به عنوان برگزیده طرح شهید وزوایتتی معرفتی

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
میکند .بدین ترتیب با مشارکت دانشگاه /دانشکده /پژوهشکده ،امکان بهرهمندی تعداد
بیشتری از دانشجویان از تسهیالت بنیاد فراهم خواهد شد.
 .40فرایند دریافت اعتبار «دستیاری» چگونه است؟
دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی مشمول پشتیبانیهای طتترح شتتهید وزوایتتی ،در
ابتدای هر نیمسال تحصیلی ،ضمن انتخاب استاد راهبر و شروع فعالیتهتتای متتورد تأییتد
بنیاد تحت نظارت وی بتتر استتاس شتیوهنامه ،اطالعتتات متتورد نیتاز ماننتتد عنتتوان فعالیتت
دستتتیاری و نتتام استتتاد راهبتتر را در ستتامانه ستینا درج و درخواستتت ایتن اعتبتتار را ثبتتت
میکنند .پس از تأیید استاد راهبر ،درخواست مجدداً به میز کار متقاضی بتتاز میگتتردد و
دانشجو در چهار مرحله در هر نیمستتال تحصتیلی ،بهصتتورت ماهانتته و در پایتان هتتر متتاه
(گزارش چهارم در پایان نیمستتال بتترای متتدت یتک متتاه و نتیم آختتر ،ارستتال میشتتود)،
خالصه فعالیتهای انجام شده را گزارش میکند تا توسط استاد راهبتتر بررستی و میتزان
ساعات فعالیت دانشجو درج و تایید شود و پس از آن به کارپوشه دانشگاه و بنیاد استتتان
منتقل میشود.

 .41برای انجام فعالیتهای دستیاری منظور از استاد راهبهر چهه کسهی
است؟
استاد راهبتتر یکتی از اعضتتای هیئتتت علمتی دانشتتگاه محتتل تحصتیل دانشتتجو استتت کتته
دانشجوی دوره تحصیالت تکمیلی مشمول پشتیبانیهای طرح شهید وزوایی فعالیتهای
دستیاری خود را تحت نظارت وی انجام میدهد .استاد راهبر الزم نیستتت استتتاد راهنمتتا/
مشاور دانشجو باشد.
همچنین درصورتی که یکی از استادان راهنما یا مشتتاور دانشتتجو از دانشتتگاه غیتر محتتل
تحصیل وی باشد ،با موافقت استاد راهنمای اصتتلی دانشتتجو در دانشتتگاه محتتل تحصتیل
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وی ،امکان انجام فعالیتهای دستیاری زیر نظتتر استتتاد راهنمتتای دوم /مشتتاور ،بتته عنتتوان
استاد راهبر وجود دارد.
 .42در صورتیکه نام استاد راهبر در فهرست استادان راهبر موجود در
سامانه سینا نبادد چه اقدامی باید صورت گیرد؟
در صورتیکه نام استاد راهبر ،در سامانه سینا وجود نداشته باشتتد ،الزم استتت دانشتتجو از
استاد راهبر خود درخواست نماید تا با مراجعه به بخش «ثبت نام استادان راهبر دستیاری»
در سامانه سینا ،اطالعات مورد نیاز را ثبت کند تا حساب کاربری برای وی ایجتتاد شتتود.
نام استادان راهبر جدید بعد از تأیید اطالعتتات توستتط بنیتاد نخبگتتان استتتانی ،در ستتامانه
اضافه میشود.
 .43نحوه پرداخت اعتبار دستیاری چگونه است؟
پرداخت اعتبار دستیاری در پایان هر نیمسال تحصیلی و بر استتاس گتتزارش فعالیتهتتای
ثبت شده و تأیید شده در سامانه سینا انجام میشود .دانشجو در چهار مرحله در هتتر نیمستتال
تحصیلی ،به صورت ماهانه و در پایان هر ماه (گزارش چهارم در پایتتان نیمستتال بتترای متتدت
یک ماه و نیم آخر ،ارسال میشود) ،خالصه فعالیتهای انجام شده و ساعات انجام هر یک
را گزارش می کند تا پس از بررسی توسط استاد راهبر تأییتتد شتتود .ایتتن فراینتتد  4مرتبتته بتته
صورت رفت و برگشتی بین دانشجو و استاد راهبر انجتتام متتی شتتود .پتتس از تأییتتد آختترین
گزارش توسط استاد راهبر در پایان نیمسال تحصیلی ،درخواست به میز کار دانشتتگاه محتتل
تحصیل دانشجو (برای دانشگاههای غیر اصلی به میتتز کتتار بنیتتاد استتتان) فرستتتاده میشتتود و
کارشناس دانشگاه در صورت تأیید ،درخواست را به بنیتتاد نخبگتتان استتتان ارستتال میکنتتد.
بنیاد نخبگان استان نیز در صورت تأییتتد درخواستتت ،گزارشتتی بتتا رعایتتت ستتقف حتتداکثر
ساعات مجاز فعالیتهتتای دستتتیاری در یتتک نیمستتال تحصتتیلی ،از ستتامانه دریافتتت و نامتته
پرداخت کمک هزینه دستیاری متقاضیان را به معاونت توسعه و مدیریت منتتابع بنیتتاد ارستتال

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
میکند .تأخیر در انجام مراحل مذکور ،نیازمند انجام مکاتبات با بنیتاد ملتی بتتا ذکتتر دالیتل
توجیهی برای کسب مجوز است ،که فرایندی زمانبر خواهد بود .لذا اکیداً توصتیه متیشتتود
دانشجویان و استادان راهبر ،به منظتتور نظتتم در انجتتام فراینتتدهای اجرایتتی پرداختتت اعتبتتار،
ضربالعجلهای زمتتانی را رعایتتت فرماینتتد .حتتداکثر زمتتان ارستتال گزارشهتتای دستتتیاری
نیمسال اول و دوم به بنیادهای نخبگان استانی به ترتیب پایان اسفندماه  1400و پایتتان تیرمتتاه
 1401است.
.44

آیا برای انجام فعالیت دستیاری در یک نیزسال تحصیلی صرفاً بایهد

یکی از فعالیتهای مذکور در جدول دلاره  5دیوهنامه انجام دود؟
هر دانشجو میتواند در یک نیمسال تحصیلی ،از میان فعالیتهای متنتتوع دستتتیاری متتذکور
در جدول شماره  5شیوهنامه طرح شهید وزوایتتی ،متتوارد مختلفتی را انتختتاب و بتتا استتتادان
راهبر متفاوت فعالیت خود را انجام دهد و درخواستهای متعددی را در سامانه ثبتتت کنتتد.
برای مثال یک دانشجو در یک نیمسال میتواند فعالیتت آموزشیتاری را بتتا نظتتارت استتتاد
راهبر «الف» و فعالیت فنیاری را با نظارت استاد راهبر «ب» انتخاب کند و همچنتین امکتتان
انتخاب چند نوع فعالیت با نظارت یک استاد راهبر نیز وجود دارد .بدین منظتتور الزم استتت
برای هر فعالیت ،یک درخواست جداگانه در سامانه ثبت نماید .اما باید توجه داشت که در
نهایت ،مبلغی که بابت دستیاری پرداخت میشود ،برای حداکثر  60ستتاعت فعالیتت در هتتر
ماه و در مجموع برای حداکثر 270ساعت فعالیت در هر نیمسال است.
.45

فرایند انجام فعالیت دستیاری برای بند  11جدول دلاره  5دیوهنامه

(سههایر مههوارد مشههابه بههه پیشههنهاد مؤسسهة محههل تحصهیل و تأییهد معاونههت
آیندهسازان) چگونه است؟
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درصورت انتخاب بند  11جدول فعالیتهای قابل قبول برای دستیاری (سایر موارد مشابه به
غی تر از امتتور مربتتوط بتته انجتتام رستتاله /پایاننامتته بتته پیشتتنهاد دانشتتگاه و تأییتتد معاونتتت
آیندهسازان) ،الزم است دانشجو در ابتدای نیمسال تحصیلی و بتتر استتاس برنامتته زمانبنتتدی،
کتتاربر

موجتتود در ستتامانه کتته بتترای ایتن منظتتور در نظتتر گرفتهشتتده استتت را تکمیتل و

درخواست دستیاری را در سامانه سینا برای استاد راهبر خود ارسال نماید .پس از تأیید استاد
راهبر ،درخواست جهتتت بررستی و تصتتمیمگیری بتته کارپوشتته بنیتاد ملتی نخبگتتان ارستتال
میشود .این درخواست در کارگروهی که به همتین منظتتور در معاونتتت آیندهستازان بنیتاد
تشکیل میشود بررسی ،و نتیجه آن از طریق سامانه بتته دانشتتجو اطتتالعرستتانی میشتتود .در

صورت تأیید درخواست ،ادامه فرآیند مطابق توضیحات منتتدرج در پاستتخ پرستتش «فراینتتد
دریافت اعتبار دستیاری چگونه است؟» این پرسشگان انجام خواهد شد.
.46

اعتبار «هلکاری دانشجویی» (راتبهة دانشهجویی) بهه چهه صهورتی

پرداخت میدود؟
اعتبار همکاری دانشجویی ،در هتتر نیمستتال تحصتیلی ،بتته دانشتتجویان برگزیتده کتته در آن
نیمسال از میان مصدا های مورد تأیید همکاریهای دانشجویی مندرج در جدول شتتمارة 6
شیوهنامه طرح شهید وزوایی ،فعالیت دانشجویی انجام دهند ،پرداخت میشتتود .دانشتتجویان
مشمول ،برای دریافت این اعتبار ،باید ماهانه حداکثر  40ساعت فعالیتهتتای دانشتتجویی در
مؤسسة محل تحصیل یا سایر نهادها و مراکز مورد تأیید معاونتتت آیندهستتازان انجتتام دهنتتد.

فرآیند اعطای این اعتبار نیز همانند اعطتتای اعتبتتار دستتتیاری کتته در پاستتخ پرستتش «فراینتتد
دریافت اعتبار دستیاری چگونه است؟» توضیح داده شده ،میباشد.
.47

فرایند انجام هلکاری دانشجویی برای بند  13جدول دلاره 6

دیوهنامه (هلکاری در انجام امور اجرایی بنیادهای نخبگان استانی به پیشنهاد
بنیاد نخبگان استان و تأیید معاونت آیندهسازان) چگونه است ؟

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
برای این منظور الزم است دانشجو پیش از آغاز همکاری ،رئیس بنیاد نخبگان استان مربوط
را بهعنوان استاد راهبر در سامانه سینا انتخاب و کاربر

موجود در سامانه را تکمیل و بعتتد

از تأیید رئیس بنیاد نخبگتتان استتتان ،از طریتتق ستتامانه بتترای وی ارستتال نمایتد .رئتیس بنیتاد
نخبگتتان استتتان نیتتز درخواستتت دانشتتجو را بتته کارپوشتته بنیتتاد ملتتی ارجتتاع میدهتتد .ای تن
درخواست در کارگروهی که به همین منظور در معاونت آیندهسازان بنیاد تشکیل میشتتود
بررسی ،و نتیجه آن از طریق ستتامانه بتته دانشتتجو اطتتالعرستتانی میشتتود .در صتتورت تأییتد

درخواستتت ،ادامتته فرآینتتد مطتتابق توضتیحات منتتدرج در پاستتخ پرستتش «اعتبتتار همکتتاری
دانشجویی (راتبة دانشجویی) به چه صورتی پرداخت میشود؟» این پرسشگان انجام خواهد
شد .الزم به ذکر است در صورت همکاری دانشجویان دورههای کارشناسیارشد و دکتری
تخصصی با بنیادهای استانی در قالب «همکاری دانشجویی» ،سقف «زمتتان» و «مبلت اعتبتتار»
همکاری دانشجویی ،تا سقف مشخصشده در اعتبار دستیاری افزایش مییابد.
.48

آیا هلکاری دانشجو در درکتهای خصوصی غیر مرتبن با دانشهگاه

برای بهرهمندی از اعتبار «هلکاری دانشجویی» قابل قبول است؟
خیر؛ همکاری دانشجویی باید در دانشگاه محل تحصیل دانشتتجو یتا ستتایر نهادهتتا و مراکتتز
مورد تایید معاونت آیندهسازان بنیاد ملی و بر اساس جدول شمارة  6شیوهنامتته طتترح شتتهید
وزوایی انجام شود.
.49

آیها بههرای دریافههت اعتبههار دسههتیاری میتههوان دسههتیار آموزدهی

دانشگاهی غیر از محل تحصیل خود بود؟
خیر؛ کمکهزینة آموزشیاری صرفاً بابت دستیاری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشتتگاه
محل تحصیل دانشجو ،پرداخت میشود.
.50

اگر دانشجویی بهصورت حقالتدریس در دانشگاه محل تحصیل یها

دانشگاه دیگری تدریس کند آیا این فعالیت دانشجو را میتهوان بهه عنهوان
دستیاری آموزدی در نظر گرفت؟
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رپسش گانطرحشهیدوزوایی
خیر؛ دانشجو باید زیر نظر یکی از اعضای هیئت علمی دانشتتگاه محتتل تحصتیل ختتود و در
همان دانشگاه ،بر استتاس قتتراردادی کته دانشتتگاه بتتا وی منعقتتد میکنتتد بتته عنتتوان دستتتیار
آموزشی فعالیت کند تا از این اعتبار بهرهمند شود.
.51

آیا انجام فعالیتهای مرتبن با پایاننامه /رسهالة خهود دانشهجو بهه

عنوان مصداق فعالیت دستیاری قابل قبول است؟
خیر؛ انتظار بنیاد این است که دانشجوی مستعد تحصیلی عالوه بر کتتار بتتر روی پایاننامتته/
رسالة خود ،به سایر فعالیتهایی که منجر به افزایش توانمندی وی میشود نیز زیر نظر استاد
راهبر بپردازد.
.52

آیا هلکاری بر روی پایاننامه /رسالة سایر دانشجویان تحت نظهارت

استاد راهبر به عنوان مصداق فعالیت دستیاری قابل قبول است؟
برای این منظور الزم است بند  11جدول فعالیتهای قابل قبول برای دستیاری (سایر متتوارد
مشابه به غیر از امور مربوط به انجام رساله /پایاننامتته بتته پیشتتنهاد دانشتتگاه و تأییتد معاونتتت

آیندهسازان) ،انتخاب و بر استتاس فراینتتد منتتدرج در پاستتخ پرستتش «فراینتتد انجتتام فعالیتت
دستیاری برای بند  11جدول شماره  5شیوهنامه (سایر موارد مشابه ،به پیشنهاد مؤسسة محتتل
تحصیل و تأیید معاونت آیندهسازان) چگونه است؟» این پرسشگان اقدام شود .همچنتین در
گزارشهای دورهای باید دقیقتاً نستتبت ایتن نتتوع فعالیتهتتا بتتا پایاننامتته /رستتالة دانشتتجوی
برگزیده مشخص شود.
.53

با توجه به اینکه دانشجویان دورههایکهارورزی و پیشکهارورزی

ردتة پزدکی مشغول به کار در مراکز درمانی هستند آیا میتهوان آن را بهه
عنوان فعالیت دستیاری در نظرگرفت؟
خیر.
.54

آیا میتهوان از طریهق پارکههای علهز و فنهاوری و دهرکتهای

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
دانشبنی هان مسههتقر در آن بههرای بهرهمنههدی از اعتبههار دسههتیاری در قالههب
فعالیتهای فنیاری استفاده کرد؟
دانشجو باید دستیار فناوری یکی از اعضای هیئت علمتی دانشتتگاه در یکتتی از شتترکتهای
زایشی مرتبط با دانشگاه محل تحصیل خود باشتتد .بتتر ایتن استتاس ،در صتتورتیکه شتترکت
مورد نظر ،در مرکز رشد یا پارک علم و فناوری وابسته به دانشگاه مستقر باشد ،امکانپتتذیر
است.
.55

چههرا اعتبههار دسههتیاری بههه دانشههجویان دورة کاردناسهی پرداخههت

نلیدود؟
از دانشجویان دورة کارشناسی انتظار میرود که در این دوره ،با فضای آموزش ،پژوهش و
فناوری آشنا شوند تا در مقاطع باالتر به صورت جدی وارد این فعالیتها شوند.
.56

در صورتی که مبلغ قرارداد فعالیتهای قابل قبول برای دستیاری

کزتر از جدول دلارة  5بادد آیا امکان پرداخت کلکهزینهه بهه دانشهجو
وجود دارد؟
بله؛ به عنوان مثال ،برای قراردادهای بین دانشگاه و صتتنعت تتتا ستتقف  400,000,000ریتال،
یک دانشجو و تا سقف  800,000,000ریال ،حداکثر دو دانشجو میتوانند دستتتیاری داشتتته
باشند.
.57

با توجه به ردیف هفتز جدول دهلارة ( 5فعالیتههای قابهل قبهول

برای دستیاری) با عنوان تدوین کتابهای عللی و تخصصی آیا در صهورت
ترجلة کتاب نیز امکان پرداخت اعتبار دستیاری به دانشجو وجود دارد؟
بله؛ در صورت ترجمة کتابهای علمی ،زیر نظر و به نام استاد راهبر ،فعالیت دانشجو مورد
تأیید است.
.58

آیا ارائه مقالة عللی بهعنوان فعالیتهای قابل قبول برای دستیاری
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مورد تأیید است؟
اگر مواردی به غیر از آنچه در ردیفهای یک تا ده در جدول شمارة  5ذکتتر شتتده استتت،
برای مصدا های فعالیتهای دستیار مد نظر باشد ،باید از سوی دانشگاه پیشنهاد شتتود و در
صورت تأیید معاونت آیندهسازان بنیاد ،کمکهزینه پرداخت خواهتتد شتتد .بتته طتتور کلتتی،
بنیتتاد انتظتتار دارد دانشتتجویان مستتتعد تحصتتیلی از ظرفیتهتتای ایجتتاد شتتده در چتتارچوب
تسهیالت شهید وزوایی تا آنجا که امکان دارد استفاده نماید و مقتتدمات رشتتد و توانمنتتدی
خود را بیش از پیش فراهم آورد .بر همین اساس انتظار میرود دانشجویان عالوه بر وظایف
مرسوم دانشجویی ،با مشارکت در طرحهای پژوهشی مصوب ،شرکتهای فناورانه زایشتتی
دانشگاه و همانند آن ،تعهدات مورد نظر بنیاد را انجام دهند ،بنتتابراین بتته طتتور کلتتی صتترفاً
مشارکت در تدوین مقاالت علمی ،حتی اگر خارج از موضوع رساله یتتا پایاننامتته دانشتتجو
باشد به تنهایی به عنوان تعهدات فعالیتهای دستیاری مورد قبول نیست.
.59

آیا امکان تلدید بهرهمندی از اعتبار دستیاری آموزدی در سه ماههة

تابستان وجود دارد؟
بله؛ در صورت ارائه مستندات برای برگزاری کالسها و دورههتتای آموزشتی در ستته ماهتتة
تابستان از سوی دانشگاه یا مؤسسة محل تحصیل و پس از تأیید معاونت آیندهستتازان بنیتاد،
بهرهمندی از اعتبار دستیاری آموزشی در سه ماهة تابستان قابل تمدید استتت .بتته طتتور کلتتی

مطابق با تبصرة  3مادة  3شتتیوه نامتتة شتتهید وزوایتتی اقتتدام خواهتتد شتتد« .در صتتورت ادامتتة
فعالیتهای دستیاری برگزیده در فصل تابستان (مرتبط با فعالیتهای انجامشتتده در نیمستتال
دوم) و تأیید معاونت آیندهسازان ،اعتبار دستیاری برای سهماهة تابستتتان نیتتز قابتتل پرداختتت
است».
.60

بهها توجههه بههه آن کههه در تبصههرة  9مههاده  3د هیوهنامه «برگزیههده

نلیتوانههد در هههر نیزسههال تحصههیلی بههیش از یکههی از اعتبارهههای

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
«دستیاری» «هستة مسئلهمحور پژوهشی /فناورانهه» «اعهزام بهه فرصهت
مطالعاتی داخلی» «اعزام به فرصهت مطالعهاتی خهارجی» و «هلکهاری
دانشجویی» بهرهمنهد دهود نحهوة بهرهمنهدی دانشهجویان از اعتبارههای
مذکور به چه صورت است؟
مدت زمان انجام تعهدات دانشجو برای دریافتتت اعتبتتار دستتتیاری ،یتک نیمستتال تحصتیلی
است .در صورت همکاری دانشجو در طرح شهید احمدی روشن در نیمسال اول ،دانشتتجو
موظف است کلیة تعهدات خود را که قبل از ورود به طتترح شتتهید احمتتدی روشتتن شتتروع
کرده است ،در آن نیمسال به پایان برساند .ولی در بازة زمانی مربوط به این تعهدات کتته بتتا
فعالیت وی در طرح شهید احمدی روشن همپوشانی دارد ،فقط کمکهزینة طرح احمتتدی
روشن به وی پرداخت میشود .در مورد همکاری دانشجویی ،متتدت زمتتان انجتتام تعهتتدات
دانشجو صرفاً برای همان مدتی است کتته ضتتمن عتتدم همپوشتتانی بتتا فعالیتت وی در طتترح
احمدی روشن ،توسط دانشگاه تأیید شود .در صورت تأیید کمکهزینة فرصت مطالعتتاتی،
در بازة فرصت مطالعاتی ،صتترفاً کمکهزینتتة فرصتتت مطالعتتاتی پرداختتت خواهتتد شتتد .در
صورتی که دانشجو قرارداد دستیاری یا راتبه دانشجویی داشته باشد و قبل از اتمتتام نیمستتال
تحصیلی به فرصت مطالعاتی اعزام گردد ،صرفاً تا مدت زمتتانی کتته در آن نیمستتال مشتتغول
فعالیت دستیاری بوده و با تأیید دانشگاه ،کمکهزینة دستیاری به وی پرداخت خواهد شد.
در صتتورت حضتتور دانشتتجو در طتترح شتتهید احمتتدی روشتتن ،امکتتان بهرهمنتتدی از ستتایر
پشتیبانیهای ماهانة بنیاد و کمکهزینة اعزام به فرصت مطالعاتی ،بدون ارائه مجتتوز ختتروج
از طرح ،امکانپذیر نیست.
.61

کلکهزینة هستههای مسئلهمحور پژوهشی /فناورانهه (طهرح دههید

احلدی رودن) اعتبار دستیاری و هلکهاری دانشهجویی در چهه بازهههای
زمانی به مشلوالن اعطا میدود؟
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کمکهزینه هستههای مستتئلهمحتتور پژوهشتی /فناورانتته (طتترح شتتهید احمتتدی روشتتن) بتته
صورت ماهانتته و اعتبارهتتای دستتتیاری و همکتتاری دانشتتجویی در پایتتان نیمستتال تحصتتیلی
مربوطه و بعد از تأیید گزارشهای ارسالی در مهلت مقرر ،اعطا خواهد شد.

.62

فراینههد اعطههای کلکهزینههة دههرکت در رویههدادهای رقههابتی

مسئلهمحور (طرح دهید بابایی) چگونه است؟
در صورت شرکت مشموالن پشتیبانیهای دانشجویی در طرح شهید بابایی ،مطابق با تأییدیة
کتتارگزار رویتداد و بتتر استتاس میتزان زمتتانی کتته دانشتتجو بتترای انجتتام فعالیتت در رویتداد
اختصتتاپ داده استتت ،کمکهزینتة معتتادل «همکتتاری دانشتتجویی» بتته وی اعطتتا میشتتود.
دریافت همزمان این کمکهزینه با سایر کمکهزینهها مانند دستیاری ،همکاری دانشجویی
و طرح شهید احمدی روشن ،مانعی ندارد.
.63

آیا اعضای گروههای برگزیده در رویهدادهای رقهابتی مسهئلهمحور

(طرح دهید بابایی) امتیازی دریافت میکنند؟
بر اساس مقررات هر رویداد و تأیید شورای راهبری رویدادهای رقابتی مستتئلهمحور (طتترح
شهید بابایی) ،به اعضای گروههای برگزیتتده امتیتتازی تعلتتق خواهتتد یافتتت کتته بتته صتتورت
خودکار در پروندة هر فرد در سامانة سینا درج میشود.
.64

مشههلوالن پشههتیبانیهای دانشههجویی بنیههاد چگونههه میتواننههد از

کلکهزینة استفاده از دبکة آزمایشگاهی بهرهمند دوند؟
بنیاد ملی نخبگان فهرست اسامی مشموالن پشتیبانیهای دانشجویی را در هر ستتال بتته شتتبکة
آزمایشتتگاهی فناوریهتتای راهبتتردی ارستتال میکنتتد .مشتتموالن بتترای بهرهمنتتدی از ای تن
کمکهزینتته ،بایتتد بتته وبگتتاه شتتبکة آزمایشتتگاهی فناوریهتتای راهبتتردی (بتته نشتتانی
 )www.labsnet.irمراجعه و از میان مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه ،محل مورد نظر ختتود
را انتخاب و برای بهرهمندی از این اعتبار ،به آن مراجعه کنند .شبکه گزارش هزینة خدمات
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دریافتشده را برای پرداخت به بنیاد ملی اعالم میکند.
.65

دانشجویان چگونه میتوانند از سهایر تسههیالت (بهه جهز هلکهاری

دانشجویی اعتبار دستیاری و اعتبار استفاده از دهبکة آزمایشهگاهی) بهرهمنهد
دوند؟
الزم است دانشجو مدارک مثبته را در سامانة سینا بارگذاری و درخواست خود را از طریتق
سامانه ارسال کند تا در صورت تأیید ،مبل مورد نظر به حساب وی واریز شود.
.66

آیا برای استفاده از کلکهزینه ارتباطات و امکانات عللی صرفاً در

خرید کتابهای عللی «ارتباط با ردتة تحصیلی» الزم است یا در سایر موارد
هلانند ادتراک نشریات عللی عضویت در انجلنهای عللی و  ...نیز رعایت
چنین درطی ضروری است؟
همانگونه که در شیوهنامه ذکر شده است برای استفاده از کمکهزینه ارتباطات و امکانات
علمی« ،خرید کتابهای علمی در موضوعهای تخصصی مرتبط با رشتتتة تحصتیلی» متتدنظر
استتت امتتا خری تد کتتتب آموزشتی زبتتان انگلیستی ،آلمتتانی ،روستی و  ...بتتا هتتدف تقویتتت
توانمندیهای زبانی دانشجویان مستعد نیز مورد تایید است .در سایر متتوارد شتتامل اشتتتراک
نشریات علمی ،عضویت در انجمنهای علمی ،عضویت در پایگاههای اطالعاتی تخصصتتی
و شرکت در بازدیدهای تخصصی« ،ارتباط با رشتة تحصیلی» ضروری نیست.
.67

آیا خرید کتب عللی الکترونیک ( )ebookیا نرمافزارهای مرتبن بها

ردتة تحصیلی برای دریافت کلکهزینة ارتباطات و امکانهات عللهی مهورد
تایید است؟
بله.
.68

آیا دانشجویان مقطع کاردناسی میتوانند از کلکهزینة ارتباطهات

و امکانات عللی برای حضور در مجامع هلایشها و کارگاهههای خهار از
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کشور هز استفاده نلایند؟
همانطور کتته در تبصتترة  1بنتتد  4-3شتیوهنامه آمتتده استتت ،دانشتتجویان مقطتتع کارشناستی
میتوانند از کمکهزینة ارتباطات علمی ،برای حضور در مجامع (همایشها و کارگاههای)
علمی بهرهمند شود و محدودیتی در خصوپ استفاده از آن در داخل و یا خارج کشتتور در
نظر گرفته نشده است.
.69

پرداخت کلکهزینة ارتباطات و امکانات عللهی دانشهجویان دورة

کاردناسی در صورت درکت در مجامع عللی داخلی /خارجی باید با ارائهه
مقاله هلراه بادد؟
با توجه به این که این کمک هزینه ،در راستای حمایت از فعالیتهای دانشتتجویان در دورة
کارشناسی طراحی شده است و امکان ارائه مقاله دانشجویان در مقطع کارشناسی نیتز بستیار
نادر است و همچنین از آنجا که حضتتور دانشتتجو در ایتن مجتتامع ،باعت

رشتتد و ارتقتتای

تجربههای علمی وی میشود و مبلت ایتن کمکهزینتته نیتتز صتترفاً جبتتران بخشتی جزئتی از
هزینههای دانشجو خواهد بود ،ارائه مقاله نیاز نیست و تنها هزینههای حضتتور ،متتدنظر قتترار
خواهد گرفت.
.70

کلکهزینة ارتباطات و امکانات عللی دانشجویان دورة کاردناسی

حداکثر برای چند بار حضور در مجامع عللی پرداخت میدود؟
محتتدودیتی بتترای تعتتداد درخواستتتها در نظتتر گرفتتته نشتتده استتت؛ امتتا ستتقف پرداختتت
کمکهزینه ،در جداول شیوهنامه مشخص شده است.
.71

در چه صورت فاکتورهای خرید اینترنتی کتاب مورد پذیرش است؟

در صورتیکه فاکتور خرید دارای مهر فروشنده باشد (صدور الکترونیکی فاکتورهتتا متتورد
قبول است) یا توسط استاد راهنما تأیید شده باشد.
.72

آیا هزینة ارسال کتاب از طریق پسهت در کلکهزینهه ارتباطهات و
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امکانات عللی مورد پذیرش است؟
هزینه ارسال کتاب نیز جزء هزینههای خرید کتاب و مورد تأیید است.
.73

آیا خرید لوازمالتحریر به عنوان کلکهزینهة ارتباطهات و امکانهات

عللی مورد پذیرش است؟
خیر.
.74

آیهها از کلکهزینههة ارتباطههات و امکانههات عللههی بههرای خریههد

نرم افزارهای علومی مانند فتوداپ تدوین فیلز آموزش کار بها کهامویوتر و
 ....میتوان استفاده کرد؟
اگر نرمافزار خریداریشده با توجه به رشتة تحصیلی دانشجو ،بتتهعنوان نرمافتتزار تخصصتتی
آن رشته شناخته شود ،قابتتل پتتذیرش استتت؛ امتتا خریتد نرمافزارهتتای عمتتومی مشتتمول ایتتن
کمکهزینه نمیشود.
.75

نحوه استفاده از کلکهزینة ارتباطات و امکانات عللی برای درکت

در بازدیدهای تخصصی مورد تأیید بنیاد چگونه است؟
مشموالن پشتیبانیهای دانشجویی در صورت شرکت در برنامتتههای بازدیتد تخصصتی کتته
توسط بنیادهای نخبگان استانی برگزار میشتتود یتا بازدیتدهای تخصصتی کتته ستتایر مراکتتز
برگزار میکنند؛ در ازای ارائة اسناد مثبته و تأیید برنامه بازدید توسط بنیاد نخبگتتان استتتانی،
امکان بهرهمندی از این تسهیالت را بر اساس شیوهنامه دارند.
.76

آیا از کلکهزینة توانلندی آموزدی مهیتهوان بهرای دهرکت در

کالسهای آموزش زبانهای خارجی مانند انگلیسی آللانی روسی و  ....یها
مهارتهای رایانهای (برنامهنویسی و  )...استفاده کرد؟
بله
.77

آیا برای بهرهمندی از کلکهزینة درکت در مجامع عللی دانشجو
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باید مقالهای در هلایش ارائه کرده بادد یا صرفاً حضهور در هلهایش کهافی
است؟
دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلتی در صتتورتی میتواننتد از ایتن کمکهزینتته بتترای
شرکت در همایشهای علمی استفاده نمایند کته در آن مجتتامع ،مقالتته داشتتته و دانشتتجوی
برگزیده آن را به صورت شفاهی /پوستر ارائه کرده باشد.
.78

آیا برای بهرهمندی از کلکهزینة درکت در مجامع عللی درکت

در هلایش به صورت غیرحضوری نیز مورد تأیید است؟
در صورت ارائه مستندات الزم مطابق شیوهنامه ،بالمانع است.
.79

چه معیارها و درایطی برای استفاده از کلکهزینة فرصهتمطالعاتی

داخلی وجود دارد؟
دانشجوی مشمول پشتتتیبانیهای بنیتتاد ،بتترای بهرهمنتتدی از کمکهزینتتة فرصتتت مطالعتتاتی
داخلی ،باید از یکی از نهادهای علمتی یتا فناورانتتة داختتل کشتتور پتتذیرش دریافتتت کنتتد و
چنانچه دانشگاه محل تحصیل دانشجو با فرصت مطالعاتی وی در محل گذراندن مورد نظتتر
موافقت کند ،در صورت تأیید بنیاد ،دانشجو میتواند از این کمکهزینه بهرهمند شود.
کلکهزینة فرصت مطالعاتی داخلی چگونه پرداخت میدود؟
.80
مبل این کمکهزینه ،هتتر ستته متتاه ،پتتس از دریافتتت گتتزارش ستتهماهه از دانشتتجو و تأییتد
دانشگاه ،پرداخت میشود.
.81

در صورتی که دورة فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویی از ابتدای

تیرماه  1401دروع دود آیا کلکهزینة فرصت مطالعاتی داخلی به مدت نه
ماه به وی پرداخت میدود؟
خیر؛ با توجه به متن شیوهنامه ،زمان مشمولیت بهرهمندی از کمکهزینتتة فرصتتت مطالعتتاتی
داخلی ،از ابتدای مهرماه  1400تا پایان شهریور ماه  1401است .با توجه به این موضوع ،این
دانشجو تنها سه ماه از اعتبار مذکور بهرهمند میشود.

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
.82

چنانچه دانشجو در دورة دکتری تخصصی بهیش از یکبهار مشهلول

تسهیالت طرح دهید وزوایی بادد آیا میتواند در طول دوره بیش از یهک
بار از کلکهزینة فرصت مطالعاتی بهرهمند دود؟
دانشجوی دورة دکتری تخصصی ،در هر سال تحصیلی که برگزیده شود (بتتدون توجتته بتته
این که در سالهای تحصیلی قبل ،به فرصت مطالعاتی داخلی یا خارجی اعزام شده است یتا
خیر) میتواند در آن سال از کمکهزینة اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی بهرهمند شود؛ اما
کمکهزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی ،صرفاً یک بار در طول تحصیل دانشتتجو بتته
وی اعطا میشود.
.83

آیا دانشجو میتواند در یک سال تحصیلی هز از کلکهزینة اعزام

به فرصت مطالعاتی داخلی و هز از کلکهزینة اعزام بهه فرصهت مطالعهاتی
خارجی بهرهمند دود؟
خیر.
.84

بهرای اطهالع از رتبهة زیهر  200مؤسسهه مقصههد فرصهت مطالعههاتی

خارجی کدام نظامهای رتبهبندی مورد نظر بنیاد است؟
رتب تة مؤسس تة مقصتتد در ستته نظتتام رتبهبنتتدی :شتتانگهای ( ،)Shanghaiتتتایمز ( )Timesو
کیو.اس )QS( .از دو منظر «رتبة کلی دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصی» بررستی
میشود کته رتبتتة دانشتتگاه بایتد حتتداقل در دو نظتتام رتبهبنتتدی از یکتتی از دو منظتتر فتتو ،
حداکثر 200باشد .در صورتی که دانشگاه مقصد دانشتتجو ایتن شتترط الزم را داشتتته باشتتد،
درخواست متقاضی ،بههمراه ستتایر درخواستتتهای دارای شتترایط الزم ،بررستی و از میتان
آنها (بر اساس بودجتتة کلتی تعیینشتتده) و ستتایر معیارهتتای بنیتاد (از قبیتل اولویتت و نتتوع
پژوهش) ،تعدادی برای برخورداری از این کمکهزینه انتخاب میشوند.
.85

چنانچه رتبة کلی دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتی خهارجی در یهک

نظام رتبهبندی کزتر از  200و رتبة آن در ردهتة تخصصهی در نظهام دیگهر
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کزتر از  200بادد آیا درخواست پذیرفته میدود؟
خیر؛ حتماً باید حداقل در یکی از دو منظر «رتبة کلی دانشتتگاه» و «رتبتتة دانشتتگاه در رشتتتة
تخصصی» ،دارای رتبة کمتر از  200در حداقل دو نظام رتبهبندی باشد.
.86

چنانچه مؤسسة مقصد فرصت مطالعاتی خارجی نهادی پژوهشی (نهه

دانشگاهی) بادد آیا امکان استفاده از کلکهزینة فرصهت مطالعهاتی وجهود
دارد؟
در این صورت ،الزم است دانشگاه محل تحصتیل دانشتتجو ،اطالعتتات زیتر را دربتتارة نهتتاد
مقصد ،مشخص و به بنیاد استان اعالم کند تا موضوع در بنیاد ،بررسی و تصمیمگیری شود:
 .1دلیل انتخاب مرکز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی؛
 .2شاخصهای برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به سایر مؤسسههای علمی؛
 .3امکانات و تجهیزات ویژة مؤسسة مقصد.
.87

چنانچه دانشجو برای گذرانهدن دورة فرصهت مطالعهاتی خهارجی از

گروه تخصصی متفاوت با ردتة تحصیلی خود پذیرش دریافت کند رتبة دانشگاه
در ردتة مبدأ مدنظر قرار میگیرد یا رتبة آن در ردتة مقصد؟
در این صورت ،رتبة دانشگاه در هر دو رشتة مبدأ و مقصد بررسی میشود و اگر در یکی از
آنها شرایط الزم را داشت ،برای بررسی به بنیاد ملی ارسال میشود.
.88

کلکهزینة فرصت مطالعاتی خارجی چگونه پرداخت میدود؟

در مرحلة اول ،مبل کمکهزینة ارزی ،به صورت علیالحساب و پتتس از دریافتتت بلیتت و
روادید از کشور مقصد ،پرداخت میشود .در صورت ارائة مدارکی مبنی بر همراهی همسر
در سفر ،کمکهزینة ارزی به صتتورت متتتأهلی پرداختتت میشتتود .کمکهزینتتة ریتالی ،بتتا
دریافت گزارش سهماهه از دانشتتجو و تأییتد دانشتتگاه ،پرداختتت میشتتود .در صتتورتی کته
دانشجو از فرصت مطالعاتی استفاده نکند یا مدتزمان استفادة وی کمتر از زمان اعالم شده
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باشد ،الزم است مبل اضافی دریافتی را به بنیاد برگرداند (تشخیص میزان اضافه پرداخت ،با
معاونت آیندهسازان بنیاد است).
.89

اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی خارجی پهس از پایهان

سال مشلولیت وی بادد آیا کلکهزینة اعزام به وی پرداخت میدود؟
دانشجو باید از مهرماه سال  1400تا پایان شهریور سال  1401اقدام ختتود را بتترای اعتتزام بتته
فرصت ،انجام داده باشد و در این بازة زمانی به فرصت اعزام شده باشد؛ اما در صورتی کته
به دالیل خاصی (مانند عدم صدور بهموقع روادید) ،تاریخ اعزام وی بتته تتتأخیر افتتتد ،اعتتزام
وی حداکثر تا پایان آذرماه  1401نیز پذیرفته میشود.
.90

اگر زمان اعزام دانشجو به دورة فرصت مطالعهاتی قبهل از مهرمهاه

سال  1400بادد آیا کلکهزینة اعزام بهه فرصهت مطالعهاتی بهه وی تعلهق
مییابد؟
در صتتورت تأیی تد بنی تاد ،دانشتتجو از ای تن کمکهزینتته بهرهمنتتد میشتتود؛ امتتا طبع تاً می تزان
کمکهزینه ،بر اساس میزان زمان باقیمانده از دورة فرصت که از ابتتتدای مهرمتتاه  1400در
نظر گرفته میشود ،در بنیاد تعدیل و به دانشجو اعالم میشود.
.91

آیا کلکهزینة پایاننامه /رساله در هر دورة تحصیلی فقن یک بار

به دانشجو تعلق مییابد؟
خیر؛ در صورت برگزیده شدن دانشجو در هر سال تحصیلی پس از ثبت موضوع پایاننامه/
رساله و ارائه مستندات هزینهکرد جدید برای فعالیت خود ( کاربر

تأییدیه استتتاد راهنمتتا

شامل تأیید هزینهکرد متترتبط بتتا پایاننامتته /رستتاله) ،کمکهزینتتة پایاننامتته /رستتاله پتتس از
تصویب پروپوزال از ابتدای مهرماه سال  1400تا پایان شهریورماه ستتال  ،1401بتته وی قابتتل
پرداخت است.
.92

با توجه به اینکه ملکن است دانشجو در زمان تصویب پروپهوزال
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مشلول پشتیبانیهای دانشجویی بنیاد بادد ولهی دفهاع نههایی از پایاننامهه/
رساله پس /بعد از اتلام مشلولیت فرد انجام دود آیها کلکهزینهة اجهرای
پایاننامه /رساله به وی پرداخت میدود؟
کمکهزینة اجرای پایاننامه /رساله بر اساس فهرست هزینتتههای (غیتر پرستتنلی) پایاننامتته/
رساله کتته بتته تأییتد استتتاد راهنمتتا برستتد و بتترای هزینتتههای انجتتام شتتده (پتتس از تصتتویب
پروپوزال) از ابتدای مهرماه سال  1400تا پایان شهریورماه سال  ،1401پرداخت میشود.
.93

اگر دانشهجو موضهوع پایاننامهه /رسهالة خهود را در سهال قبهل از

برگزیدهددن به تصویب رسانده بادد و در سال مشلولیت در حهال انجهام
آن بادد آیا میتواند از کلکهزینة اجرای پایاننامه /رساله بهرهمند دود؟
بله؛ هزینههای انجامشده (پس از تصویب پروپوزال) از ابتدای مهرمتتاه ستتال  1400تتتا پایتان
شهریور ماه سال  ،1401مورد تأیید است.
.94

بههرای بهرهمنههدی از کلکهزینههة اجههرای پایاننامههه /رسههاله آی ها

هزینههای غیر پرسنلی نظیر خرید لپتاپ ههارد اکسهترنال ارتقهاء /تعلیهر
رایانه (خرید رم هارد کارت گرافیک و  )...هزینهة ترجلهه و چهاپ مقالهه/
کتاب مستخر از پایاننامه پذیرفته میدود؟
خیر؛ هزینههای انجام شده بابت مواردی هماننتتد خریتد لپتتتا  ،هتتارد اکستتترنال ،ارتقتتاء/
تعمیر رایانه (خرید رم ،هارد ،کارت گرافیتک و  ،)...هزینتتة ترجمتته و چتتا مقالتته /کتتتاب
مستخرج از پایاننامه و هرگونه هزینة پرسنلی ،پذیرفته نمیشود.
.95

آیا از کلکهزینة اجرای پایاننامهه /رسهاله میتهوان بهرای خریهد

کتاب استفاده کرد؟
در صورتی که کتابهای خریداری شده ،در راستای انجام پایاننامه /رساله باشد و دانشجو
هزینة مربوط به این متتوارد را از طریتق کمکهزینتتة ارتباطتتات و امکانتتات علمتی دریافتتت
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نکرده باشد ،امکانپذیر است.
.96

بهرهمندی از اعتبار هستههای مسئلهمحور پژوهشهی و فناورانهه چهه

درایطی دارد؟
بنیاد در هر سال ،موضوعهای پژوهشی و فناورانة مختلفی را مشخص میکند و پس از تعیین
یک عضو هیئت علمی دانشگاهها بهعنوان سرپرست برای هر هسته از سوی بنیاد ،مشخصات
دانشجویان واجد شرایط از دانشگاههای مختلف ،در اختیار سرپرست هسته قرار میگیرد تتتا
اعضای هسته را انتخاب کند.
.97

وام ودیعة اجارة مسکن به دانشجویان مشلول چگونه اعطا میدود؟

بنیاد اسامی دانشجویان متأهل مشمول متقاضی این وام را به صندو های رفاه دانشجویی در
وزارت علوم /وزارت بهداشت یا ستتایر نهادهتتای متتالی متتورد تأییتد ختتود اعتتالم میکنتتد و
دانشجو مدارک مربوط به اجتتارة مستکن را بتته صتتندو متتورد نظتتر ارائتته میکنتتد و از وام
بهرهمند میشود.
.98

اگر دانشجو و هلسرش هر دو مشلول پشتیبانیهای دانشجویی بنیاد

بادند آیا میتوانند دو بار از وام ودیعة اجارة مسکن استفاده کنند؟
خیر؛ صرفاً یک وام ودیعة اجارة مسکن به چنین خانوادهای تعلق مییابد.
.99

آیا هدیهة ازدوا و تولهد فرزنهد بهه هلهة مشهلوالن متأههل اعطها

میدود؟
خیر؛ هدیة ازدواج و تولد فرزند صرفاً به مشموالنی اعطا میشودکه تتتاریخ عقتتد و یتا تولتتد
فرزندشان از ابتدای مهرماه  1400تا پایان شهریورماه  1401باشد.
 .100در صههورتیکه دانشههجو و هلسههرش هههر دو مشههلول پشههتیبانیهای
دانشجویی بنیاد بادهند آیها بهه ههر دو هدیهة ازدوا و تولهد فرزنهد اعطها
میدود؟

40

41

رپسش گانطرحشهیدوزوایی
بله؛ درصورتیکه دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانیهای دانشجویی بنیتاد باشتتند و
تاریخ عقد و یا تولد فرزندشان از ابتدای مهرماه  1400تا پایان شهریورماه سال  1401باشتتد،
هدیه مذکور به هر دو ،به صورت جداگانه اعطا میشود.
 .101تفاوت خدمات درمانی بیلة تکلیلی و بیلة پایه چیست؟
بیمة تکمیلی برای جبران بخشی از هزینههای درمانی ناشی از بیماری و یا حادثه که در تعهد
بیمهگر پایه (تأمیناجتماعی ،خدمات درمانی ،ایرانیان ،ستتالمت و )...نیستتت ،متتورد استتتفاده
قرار میگیرد و تعهداتی را که بیمة پایه تقبل نمیکند (یا بخشتی از آن را متقبتتل میشتتود)،
پوشش میدهد و افرادی میتوانند از این بیمه استفاده کنند که دارای بیمة پایه باشند.
.102

آیا به هلة مشلوالن پشتیبانیهای دانشهجویی بیلهة تکلیلهی تعلهق

مییابد؟
بله؛ ولی باید درخواست خود را در این خصوپ از طریق کارپوشة متقاضی در سامانة سینا
ارسال نمایند.
 .103زمان بهرهمندی مشلوالن پشتیبانیهای دانشجویی از بیلهة تکلیلهی
چگونه است؟
بازة زمانی مشمولیت ،از ابتدای دیماه  1400تا پایان آذرماه  1401است؛ اما در صورتی که
دانشجو درخواست خود را برای استفاده از بیمة تکمیلی ،پس از شروع بازة متتذکور ارستتال
کند ،از زمان درخواست تا پایان آذرماه  1401از این بیمه بهرهمند میشود.
 .104نحوة پرداخت حق بیلة تکلیلی هلسر و فرزندان برگزیده از بیلهة
تکلیلی چگونه است؟
 70درصد حقبیمة تکمیلی درمانِ همسر و فرزندان برگزیده را بنیاد پرداختتت میکنتتد و 30
درصد باقیمانده ،از کمکهزینههای اعطایی به دانشجوی برگزیتده کستتر خواهتتد شتتد .در
صورتی که دانشجو از کمکهزینههای بنیتاد استتتفاده نکتترده باشتتد ،الزم استتت  30درصتتد
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باقیماندة حقبیمة تکمیلی را به حساب بنیاد واریز نماید.
 .105هزینة چاپ مقالههای بیناللللی در کدام یک از تسهیالت بنیاد قابل
پذیرش است؟
با توجتته بتته اصتتول و رویکردهتتای بنیتتاد ملتتی نخبگتتان در خصتتوپ هتتدایت و پشتتتیبانی از
دانشجویان مستعد تحصیلی ،کمکهزینهای برای چا مقاالت پرداخت نمیشود.
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