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 کشور تحصیلی مستعد دانشجویان فرهنگی و علمی هایفعالیت از پشتیبانی نامةشیوه

 1397-98 تحصیلی سال در

 مقدمه

 تحصیلی مستعد دانشجویان فرهنگی و علمی هایفعالیت از پشتیبانی نامةآیین 5 ادةم 1 تبصرة و 4 مادة 2 تبصرة استناد به

 سال در مذکور نامةآیین اجرای نامةشیوه ،(10/5/1397 تاریخ در نخبگان ملی بنیاد یامنا هیئت مصوبة موضوع) کشور

 .است شده تدوین زیر مواد مطابق ،1397-98 تحصیلی

  

 هاتعریف. 1 مادة

 :شودمی هاآن کامل هایعبارت جایگزین زیر، اختصاری هایعنوان نامه،شیوه این در

 ؛«نخبگان ملی بنیاد» جای به «ملی بنیاد». الف

 هیئت مصوب کشور، تحصیلی مستعد دانشجویان فرهنگی و علمی هایفعالیت از پشتیبانی نامةآیین» جای به «نامهآیین».ب

 ؛«10/5/1397 تاریخ در ملی بنیاد امنای

 ؛«فناوری و تحقیقات ، علوم وزارت» جای به «علوم وزارت». ج

 ؛«پزشکی آموزش و ندرما ، بهداشت وزارت» جای به «بهداشت وزارت». د

 وزارت ، علوم وزارت ضوابط مطابق که کشور فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مراکز از یک هر» جای به «مؤسسه» .ه

 ؛«هستند فعالیت مشغول فرهنگی، انقالب عالی شورای یا بهداشت

 ؛«ملی بنیاد سازانآینده معاونت» جای به «سازانآینده معاونت». و

 ؛«کشورهایاستان نخبگان بنیادهای از یک هر» جای به «استانی بنیاد». ز

 ارشد کارشناسی ، پیوسته کارشناسی تحصیلی مقاطع در تحصیل چهارم تا اول هایسال» جای به «کارشناسی مقطع» .ح

 ؛«پیوسته تخصصی دکتری و ایحرفه دکتری ، پیوسته



 هایسال ، ناپیوسته ارشد کارشناسی تحصیلی مقطع رد تحصیل دوم و اول هایسال» جای به «ارشد کارشناسی مقطع». ط

 کارشناسی تحصیلی مقاطع در تحصیل ششم و پنجم هایسال ، ایحرفه دکتری تحصیلی مقطع در تحصیل هفتم تا پنجم

 تحصیل ادامة) مستقیم دکتری تحصیلی مقطع در تحصیل دوم و اول هایسال و پیوسته تخصصی دکتری و پیوسته ارشد

 ؛«(کارشناسی تحصیلی مقطع اتمام از پس مستقیماً تخصصی دکتری حصیلیت مقطع در

 هفتم هایسال ، ناپیوسته تخصصی دکتری تحصیلی مقاطع در تحصیل چهارم تا اول هایسال» جای به «دکتری مقطع» .ی

 کترید تحصیلی مقطع در تحصیل ششم تا سوم هایسال و پیوسته تخصصی دکتری تحصیلی مقطع در تحصیل دهم تا

 ؛«مستقیم

 .«شوندمی برگزیده نامهشیوه این اساس بر که تحصیلی مستعد دانشجویان از یک هر» جای به «دانشجو». ک

 برگزیدگان انتخاب نحوة. 2 مادة

 .باشند 1 مادة «ی» تا «ح» بندهای در مذکور سنوات در تحصیل به مشغول باید تسهیالت از مندیبهره برای دانشجویان. 2-1

 :شوندمی تحصیلی هایجایزه مشمول زیر افراد صرفاً کارشناسی، مقطع اول سال رد. 2-2

 آموزی؛دانش ملی المپیادهای در کشوری نقرة یا طال مدال دارندگان .الف

 فنی؛ و ریاضی گروه در هادانشگاه به ورود سراسری آزمون در کشوری 100 تا 1 رتبة دارندگان .ب

 تجربی؛ علوم گروه در هادانشگاه به ورود سراسری آزمون در وریکش 100 تا 1 رتبة دارندگان. ج

 انسانی؛ علوم گروه در هادانشگاه به ورود سراسری آزمون در کشوری 80 تا 1 رتبة دارندگان. د

 .هنر گروه در هادانشگاه به ورود سراسری آزمون در کشوری 40 تا 1 رتبة دارندگان .ه

 ،کارشناسی مقطع چهارم تا دوم هایسال و دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع در تحصیل به مشغول دانشجویان انتخاب. 2-3

 .پذیردمی صورت پیوست 1 شمارة جدول از شدهکسب امتیاز اساس بر

 مشمول امتیاز، محاسبة بدون دکتری، مقطع در تحصیل اول سال در ملی، بنیاد احدی شهید جایزة برگزیدگان .تبصره

 .وندشمی تحصیلی اعتبار

 هایمؤسسه-رشته سازیهمسان ضرایب اعمال از پس آموختگی،دانش یا تحصیل حین کل میانگین از حاصل امتیاز. 2-4

 .گرددمی محاسبه شود،می تعیین ملی بنیاد سوی از که کشور

 .شودنمی لحاظ صفر از ترکم ،1 شمارة جدول در آموزشی، هایفعالیت از متقاضیان امتیاز مجموع. 2-5



 اعضای علمی مرتبة ارتقای نامةآیین اساس بر مقاله هر امتیاز محاسبة در نویسندگان ترتیب و تعداد از حاصل ضریب. 2-6

 همکاران ترتیب و تعداد پژوهشی هایطرح امتیاز محاسبة در همچنین. شودمی محاسبه( علوم وزارت مصوب) علمی هیئت

 .شودمی گرفته نظر در طرح مبلغ و

 نشده ذکر 1 شمارة جدول در هاآن عنوان که ملی بنیاد تأیید مورد نخبگانی رویدادهای در برگزیدگی تیازام سقف. 2-7

 .شودمی لحاظ متقاضیان امتیازهای در و تعیین ملی، بنیاد مصوب مقررات اساس بر است،

 مواردی برای ،«هفناوران و پژوهشی ، علمی هایفعالیت سایر» برای 1 شمارة جدول در شدهمنظور ردیف .2-8

 ،( ملی بنیاد در تأیید و بررسی از پس ، Scienceو Natureقبیل از) معتبر بسیار هاینشریه در مقاله انتشار  همچون

 لحاظ جدول در نداشتن، عمومیت دلیل به که شده نظرگرفته در ها،آن نظیر دیگری موارد و المللیبین معتبر جوایز کسب

 .شودمی لحاظ ملی بنیاد تأیید و ربطذی استانی بنیاد پیشنهاد به متقاضی برای ردیف این امتیاز. است نشده

 تخصصی هایکارگروه از ،1 شمارة جدول اساس بر متقاضیان از یک هر امتیازهای تدقیق برای تواندمی ملی بنیاد. 2-9

 .کند استفاده دانشگاهی نظرانصاحب از متشکل

 عالوه است، کرده ارائه بنیاد به را واقع خالف اطالعاتی متقاضی شود مشخص هایبررس از مرحله هر در چهچنان. 2-10

 شودمی اعالم ربط،ذی مراجع به وی صداقت عدم و محروم بنیاد، هایحمایت و تسهیالت سایر از تحصیلی، هایجایزه بر

 بر خصوص، این در نهایی گیریتصمیم. بود خواهد محفوظ ملی بنیاد برای نیز حقوقی صورت به موضوع گیریپی حق و

 .است سازانآینده معاونت عهدة

 تسهیالت و اعتبارها. 3 مادة

 3-1 .بر ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان ، 2 شمارة جدول اساس بر کارشناسی مقطع دانشجویان از پشتیبانی 

 .شودمی انجام پیوست، 4 شمارة جدول اساس بر دکتری مقطع دانشجویان و 3 شمارة جدول اساس

 3-2 .ارتقای هدف با و آموزشی هایوکارگاه هادوره در دانشجو شرکت برای «آموزشی مندیتوان» اعتبار 

 گواهی ارائة به منوط اعتبار، این اعطای. شودمی اعطا تحصیل با مرتبط تخصصی هایموضوع در وی هایتوانایی

 مالی مثبتة مدارک بر مبتنی کردهزینه یزانم اساس بر و است مربوط آموزشی هایدوره و هادرکارگاه شرکت

 .شودمی پرداخت

 3-3 .وکار کسباندازیراه آموزشی هایدوره در دانشجو شرکت برای ،«کارآفرینیمندیتوان» اعتبار ، 

 وکارآفرینی نوآوری زمینة در وی هایتوانایی ارتقای هدف با و آن مشابه و فکری مالکیت حقوق ، سازیتجاری

 و است مربوط آموزشی هایدوره یا هادرکارگاه شرکت گواهی ارائة به منوط اعتبار، این اعطای. شودمی اعطا

 .شودمی پرداخت مالی مثبتة مدارک بر مبتنی کردهزینه میزان اساس بر



 3-4 .در عضویت» ، «خارجی و داخلی علمی نشریات اشتراک» هزینةکمک شامل «علمی ارتباطات» اعتبار 

 و «هاآن به دسترسی و تخصصی اطالعاتی هایپایگاه در عضویت» ، «خارجی و داخلی علمی هایانجمن

 .شودمی پرداخت مالی مثبتة مدارک بر مبتنی کردهزینه میزان اساس بر و است «علمی هایخریدکتاب»

 .کنند استفاده نیز علمی مجامع در حضور برای علمی ارتباطات اعتبار از توانندمی کارشناسی مقطع دانشجویان .1 تبصرة

 3-5 .مؤسسة در دانشجو رسالة /نامهپایان پیشنهادی طرح تصویب به منوط ،«رساله /نامهپایان اجرای» اعتبار اعطای 

 تا راهنما، استاد سوی از تأییدشده هایهزینه فهرست اساس بر و است 1398 ماه شهریور پایان از پیش تا متبوع

 .شودمی پرداخت دانشجو به رساله، /نامهپایان از دفاع زمان

 3-6 .مؤسسة علمیهیئت اعضای از یکی نظر زیر دانشجو آموزشی دستیاری کارمزدشامل «یاریآموزش» اعتبار 

 یاریآموزش فعالیت قبال در تحصیلی سالنیم هر در ملی، بنیاد تأیید مورد یاریآموزش قرارداد اساس بر و متبوع

 هایکالس برگزاری: شامل یاریآموزش هایفعالیت. شودمی پرداخت دانشجو به ه،هفت در ساعت هشت میزان به

 در ارائه برای استاد درسی مطالب دهیسازمان در کمک ، دانشجویان هایبرگه تصحیح در کمک ، تمرین حل

 موارد و هیکارگا امور ، میدانی هایفعالیت ، علمی بازدیدهای در درس دانشجویان همراهی ، الکترونیکی محیط

 .است مشابه

 3-7 .مؤسسة علمیهیئت اعضای از یکی نظر زیر دانشجو پژوهشی دستیاری کارمزد شامل «یاریپژوهش» اعتبار 

 یاریپژوهش فعالیت قبال در تحصیلی سالنیم هر در ملی، بنیاد تأیید مورد یاریپژوهش قرارداد اساس بر و متبوع

 اجرای در کمک :شامل یاریپژوهش هایفعالیت. شودمی پرداخت جودانش به هفته، در ساعت هشت میزان به

 تدوین در کمک ، پژوهشی /آموزشی هایآزمایشگاه اندازیراه در کمک ، مؤسسه مصوب پژوهشی هایطرح

 ، علمی هایکنفرانس برگزاری قبیل از) مؤسسه پژوهشی هایفعالیت در کمک و تخصصی و علمی هایکتاب

 .است مشابه موارد وسایر( مؤسسه علمی نشریات سازیآماده و یآموزش هایکارگاه

 .شودنمی محسوب یاریپژوهش هایفعالیت جزء رساله، /نامهپایان انجام به مربوط هایفعالیت .2 تبصرة

 3-8 .علمیهیئت اعضای از یکی زایشی شرکت در دانشجو فناوری دستیاری کارمزد شامل «یاریفن» اعتبار 

 یاریفن فعالیت قبال در تحصیلی سالنیم هر در ملی، بنیاد تأیید مورد یاریفن قرارداد اساس بر و متبوع مؤسسه

 دانش تولید در کمک: شامل یاریفن هایفعالیت. شودمی پرداخت دانشجو به هفته، در ساعت هشت میزان به

 در کمک ، خدمات و والتمحص سازیصنعتینیمه فرایند در کمک ، نوآورانه هایفعالیت در کمک ، فنی

 .است مشابه موارد سایر و خدمات و محصوالت سازیتجاری

 ماهةسه برای یاریفن /یاریپژوهش اعتبار ملی، بنیاد تأیید و تابستان فصل در دانشجو فعالیت ادامة صورت در. 3 تبصرة

 .شودمی پرداخت نیز تابستان



 3-9 .باشد دانشجو راهنمای استاد تأیید با باید یارفن /یارپژوهش /یارآموزش هایفعالیت همة. 

 3-10 .در دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع دانشجویان شرکت منظور به «داخلی علمی مجامع در شرکت» اعتبار 

 تسهیل هدف با و کشور درون علمی هایوکارگاه( پوستر یا سخنرانی صورت به مقاله ارائة با همراه) هاهمایش

 میزان اساس بر و راهنما استاد تأیید با بار دو حداکثر دانشجو هر برای کهشودمی اعطا انشجود پژوهشی ارتباطات

 .شودمی پرداخت مجمع، در حضور و نویسینام بر مبنی مالی مثبتة مدارک بر مبتنی کردهزینه

 3-11 .«دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع دانشجویان شرکت منظور به «خارجی علمی مجامع در شرکت اعتبار 

 ارتباطات تسهیل هدف با و( پوستر یا سخنرانی صورت به مقاله ارائة با همراه) ازکشور خارج علمی هایهمایش در

 مثبتة مدارک بر مبتنی کردهزینه میزان اساس بر راهنما استاد تأیید با باریک که شودمی اعطا دانشجو پژوهشی

 .شودمی اختپرد مجمع، در حضور و نویسینام بر مبنی مالی

 3-12 .کهاست کشور فناورانة و علمی نهادهای با ارتباط ایجاد منظور به «داخلی مطالعاتی فرصت به اعزام» اعتبار 

 ربط،ذی استانی بنیاد تأیید و مقصد نهاد از پذیرش ، متبوع مؤسسة در مطالعاتی فرصت از استفاده تصویب از پس

 .شودمی پرداخت دکتری مقطع دانشجویان به ماهنُه مدت به حداکثر

 3-13 .«ازکشور خارج فناورانة و علمی نهادهای با ارتباط ایجاد منظور به «خارجی مطالعاتی فرصت به اعزام اعتبار 

 اساس بر ملی، بنیاد تأیید و مقصد نهاد از پذیرش ، متبوع مؤسسة در مطالعاتی فرصت تصویب از پس که است

 دکتری مقطع دانشجویان به ماهشش مدت به حداکثر ایران، اسالمی ریجمهو مرکزی بانک مصوب رسمی نرخ

 .شودمی اعطا

 3-14. هایبندیرتبه در 200 از ترکم رتبة با علمی هایمؤسسه از یکی باید خارجی مطالعاتی فرصت مقصد نهاد 

 اولویت در باشد، رکشو فناوری و علم هایاولویت با مرتبط ها،آن موضوع که هاییفرصت ضمناً. باشد جهانی

 .گیرندمی قرار

 3-15. دانشجویانی به خارجی، مطالعاتی فرصت به اعزام اعتبار مشمول متأهل دانشجویان به مربوط مبلغ اضافه 

 .کندهمراهی سفر در دانشجو را او همسر که شودمی پرداخت

 3-16 .مندبهره خارجی مطالعاتی فرصت هب اعزام اعتبار از تواندمی بار یک صرفاً دکتری مقطع طول در دانشجو 

 .شود

 3-17 .یا و مطالعاتی فرصت از مندیبهره ، علمی مجامع در شرکت منظور به کشور از خروج برای دانشجویان 

 نظام تسهیالت از توانندمی ملی، بنیاد تأیید صورت در ازکشور، خارج علمی هایدوره و هاکارگاه در شرکت

 .کنند استفاده وثیقه سپردن دونب کشور از خروج برای وظیفه

 3-18 .«شبکة» امکانات از دانشجو مندیبهره منظور به «آزمایشگاهی شبکة تسهیالت از استفاده اعتبار 

 امکانات از دانشجو مندیبهره بار هر هزینة از درصد 60 که شودمی اعطا «راهبردی هایفناوری آزمایشگاهی

 .شودمی پرداخت دانشجو به ،4 و 3 شمارة یهاجدول در مذکور مبلغ سقف تا شبکه،



 3-19 .«شهید طرح» مقررات اساس بر ایهسته تشکیل منظور به «فناورانه /پژوهشی محورمسئله هستة اعتبار 

 مقررات اساس بر هسته، راهبری منظوربه نیز اعتباری آن، بر عالوه. شودمی اعطا هسته اعضای به «روشن احمدی

 .گیردمی قرار هسته سرپرست راختیا در مذکور، طرح

 3-20 .«ساعت 20 ماهانه قبال در تحصیلی، سالنیم هر در کهاست معیشتی هزینةکمکشامل «دانشجویی راتبة 

 .شودمی پرداخت دانشجو به مؤسسه، دانشجویی معاونت تأیید با متبوع، مؤسسة در دانشجویی کار

 3-21 .پایه گربیمه تعهد در کهدرمانی هایهزینه از بخشی جبران برای کهاست ایبیمه شامل «درمان تکمیلی بیمة 

 از مانده،باقی درصد 30 و کندمی تقبل ملی بنیاد را بیمه حق مبلغ درصد 70. گیردمی قرار استفاده مورد نیست،

 طرف یمةب شرکت با ملی بنیاد قرارداد اساس بر بیمه، حق مبلغ و شرایط. شودمی کسر دانشجو به اعطایی جایزة

 .شودمی تعیین بنیاد قرارداد

 3-22 .تأمین قبیل از) درمان پایة هایبیمه انواع از یکی دارای باید درمان، تکمیلی بیمة از استفاده برای دانشجو 

 .باشد...(  و سالمت ، مسلح نیروهای ، درمانی خدمات ، اجتماعی

 3-23 .«ازدواج بر مبنی مثبته اسناد ارائة صورت در و هخانواد تشکیل حسنة سنت ترغیب هدف با «ازدواج هدیة 

 .شودمی اعطا دانشجو به ،4 تا 2 شمارة هایجدول در مذکور زمانی بازة در دانشجو

 3-24 .وزارت دانشجویی رفاه هایصندوق طریق از الحسنهقرض وام صورت به «مسکن اجارة ودیعة» تسهیالت 

 مقررات اساس بر متأهل، دانشجویان به صرفاً و ملی بنیاد تأیید ردمو نهادهای سایر یا و بهداشت وزارت یا علوم

 تسهیالت، این بازپرداخت. شودمی اعطا دانشجو به مسکن، اجارة بر مبنی مدارک ارائه با و دهندهوام صندوق

 .پذیردمی صورت دهندهوام صندوق مقررات اساس بر و دانشجو آموختگیدانش از پس

 3-25. یاریپژوهش» ، «یاریآموزش» اعتبارهای از یکی از بیش از زمانهم صورت به دتواننمی دانشجو» ، 

 مطالعاتی فرصت به اعزام» ، «داخلی مطالعاتی فرصت به اعزام» ، «فناورانه /پژوهشی محورمسئله هستة» ، «یاریفن»

 .شود مندبهره «دانشجویی راتبة» و «خارجی

 اجرا فرایند. 4 مادة

 :شودمی طی ذیل هاینامه،گامهشیو اجرای برای 

 .کندمی تعیین را 1397-98 تحصیلی سال در دانشجویان از پشتیبانی ظرفیت بنیاد رئیس. 4-1

 .کندمی اعالم را نتایج اعالم و بررسی ، نامثبت ، فراخوان بندیزمان سازان،آینده معاونت. 4-2

 اعالم متبوع استان هایمؤسسه به را مقررات و نامثبت بندیانزم قبیل از الزم موارد استانی بنیادهای از یک هر. 4-3

 .شود رسانیاطالع مؤسسه در تحصیل به شاغالن به مقتضی طرق از مذکور موارد کنندمی درخواست و



 یهاپشتیبانی از مندیبهره برای را خود درخواست و تکمیل ملی بنیاد اطالعاتی سامانة در را خود پروندة متقاضیان. 4-4

 .نمایندمی ثبت سامانه در ،1397-98 تحصیلی سال

 .کنندمی بررسی را متقاضیان پروندة استان، هر هایمؤسسه همکاری با استانی بنیادهای. 4-5

 .کندمی تعیین را برگزیدگان نهایی فهرست اجراشده، فرایند بررسی با سازان،آینده معاونت. 4-6

 .است پذیرامکان ملی بنیاد معاونان شورای تأیید با صرفاً برگزیدگان، نهایی فهرست در تغییر هرگونه .تبصره

 این مفاد اساس بر و دانشجو متبوع مؤسسة طریق از یا مستقیم طور به استانی بنیادهای نهایی، برگزیدگان انتخاب با. 4-7

 .کنندمی پشتیبانی دانشجویان از نامه،شیوه

 را آن نتایج ارزیابی و متبوع استان هایمؤسسه در نامهشیوه و نامهآیین اجرای سنحُ بر نظارت وظیفة استانی بنیادهای. 4-8

 خود، استان هایمؤسسه در نامهشیوه و نامهآیین اجرای از گزارشی تحصیلی، سال پایان از پس است الزم و دارند عهده بر

 .کنند ارسال ملی بنیاد به

 آن نتایج بندیجمع و استانی بنیادهای در نامهشیوه این و نامهآیین اجرای سنحُ بر نظارت وظیفة سازانآینده معاونت. 4-9

 به نامهآیین اجرای از گزارشی استانی، بنیادهای هایگزارش دریافت از پس است الزم و دارد عهده بر را کشور سطح در

 .کند ارائه بنیاد رئیس

 خاص موارد و مفاد تفسیر. 5 مادة

 خاص، موارد در گیریتصمیم و تشخیص و سازانآینده معاونت عهدة بر نامهشیوه این مفاد یرتفس و مسکوت موارد شرح

 .است ملی بنیاد معاونان شورای عهدة بر

 اجرا و تصویب. 6 مادة

 تصویب به 12/8/1397 تاریخ در پیوست، جدول چهار و تبصره پنج ، ماده شش ، مقدمه یک بر مشتمل نامه،شیوه این

 سال در برتر استعداد صاحب دانشجویان به تحصیلی هایجایزه اعطای نامةشیوه» جایگزین و رسید نخبگان لیم بنیاد رئیس

 اجرا 1397-98 تحصیلی سال برای و است گردیده( 24/2/1397 تاریخ در بنیاد ریاست مصوب) «1397-98 تحصیلی

 .شودمی

 



 اورانهو فن ی، پژوهش یعلم یهاتیحاصل از فعال ازی. امت1جدول 

 عنوان فعالیت

 حداکثر امتیاز

 ضریب اعتبار زمانی

دانشجویان 

 مقطع

دانشجویان 

 مقطع

دانشجویان 

 مقطع

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد

دکتری 

 تخصصی

های فعالیت

 آموزشی

المپیادهای 

 علمی

 آموزیدانش

 جهانی

 100 200 1000 طال

درصد در  25امتیاز با ضریب 

سال از ابتدای هر مقطع 

حصیلی، به طور سالیانه ت

درصد  25یابد و کاهش می

امتیاز، به طور دائمی باقی 

 ماند.می

( یک المپیاد که  صرفاً

بیشترین امتیاز را برای 

فرد دارد، در نظر گرفته 

شودمی .) 

 80 150 900 نقره

 60 120 800 برنز 

 

 ملی

 40 80 700 طال

 30 60 500 نقره 

 20 50 300 برنز 

 100 200 300 اول دانشجویی

با معرفی وزارت علوم یا وزارت 

 بهداشت
 75 150 200 دوم

( های انفرادیرتبه  50 75 100 سوم (

های آزمون

ورودی 

 هادانشگاه

برگزیدة آزمون سراسری ورود به دانشگاه از 

 مقطع تحصیلی متوسطه
 51 -رتبه  101 -رتبه  701 -رتبه 

( فاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را صر

شوددارد، در نظر گرفته می برای فرد .) 
 (تا صفر) (تا صفر) (تا صفر)

برگزیدة آزمون ورود به مقطع تحصیلی 

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

- 

 - 25× رتبه 

200 

 - 15× رتبه 

120 

صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را )

شودگرفته میدارد، در نظر  برای فرد .) 
 (تا صفر) (تا صفر)



ادلمه 

های فعالیت

 آموزشی

های آزمون

 علوم پزشکی

های جامع برگزیدة آزمون

علوم پایة پزشکی ، 

پزشکی و داروسازی و دندان

 کارورزی پزشکیآزمون پیش

 440 - 40× رتبه 
 - 30× رتبه 

330 

 - 10× رتبه 

110 

درصد از سال  25امتیاز با ضریب 

حراز موفقیت، به طور سالیانه پس از ا

درصد امتیاز، به  25یابد و کاهش می

 ماند.طور دائمی باقی می

 (تا صفر) (تا صفر) (صفر تا)

برگزیدة آزمون پذیرش 

ستیار پزشکی و د

 پزشکیدندان

- - 

 - 50× رتبه 

550 

 (صفر تا)

100× کل( میانگین  - 17) - آموختگی کارشناسیمیانگین کل دانش  

 - - آموختگی کارشناسی ارشدمیانگین کل دانش

(17/5 - 

میانگین کل( 

 ×75  

 میانگین کل در طول تحصیل
میانگین  - 17)

150× کل(   

(5/17- 

میانگین کل( 

 ×100  

(18 - 

میانگین کل( 

 ×60  

امتیاز در مقطع کارشناسی، در 

های گذرانده تعداد سال»ضریب 

ضرب « جازهای متقسیم بر کل سال

 شود.می



 های پژوهشیفعالیت

های فعالیت

 پژوهشی

شده برای های منتشرشده/ پذیرفتهمقاله

های با نمایة معتبر انتشار در نشریه

 المللیبین

در نشریة 

دارای 

 Q1 رتبة
0 

×  50هر مقاله: 

ضریب جایگاه 

 نویسنده

های پنج سال اخیر در نظر گرفته صرفاً فعالیت

 شود.می

 در نشریة

دارای 

 Q2 رتبة
0 

×  40هر مقاله: 

ضریب جایگاه 

 نویسنده

شده برای انتشار در های منتشرشده/ پذیرفتهمقاله

 پژوهشی -های علمی نشریه
0 

×  25هر مقاله: 

ضریب جایگاه 

 نویسنده

های شده به صورت سخنرانی در همایشهای ارائهمقاله

 0 علمی معتبر

هر مقالة کامل: 

ضریب ×  10

 گاه نویسندهجای

( المللیداخلی و بین ) ( مقاله 4تا سقف  ) 

 های پژوهشی مصوب مؤسسههمکاری در اجرای طرح

ضریب ×  50هر طرح: 

جایگاه همکار و مبلغ 

 طرح

 امتیاز 150تا سقف 

های مورد جشنواره

 تأیید بنیاد ملی

 خوارزمی

 آموزیدانش

 سهم مشارکت×  70 رتبه اول

درصد در سال از ابتدای هر  25ب امتیاز با ضری

یابد و مقطع تحصیلی، به طور سالیانه کاهش می

 ماند.درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می 25

 سهم مشارکت×  50 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  30 رتبه سوم

 دانشجویی و آزاد

 سهم مشارکت×  120 رتبه اول

 سهم مشارکت×  100 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبه سوم

 المللیبین

 سهم مشارکت×  350 رتبه اول

 سهم مشارکت×  300 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  250 رتبه سوم

 فارابی

 جوان

 سهم مشارکت×  120 رتبه اول

 سهم مشارکت×  100 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبه سوم

 بزرگسال

 سهم مشارکت×  350 رتبه اول

 سهم مشارکت×  300 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  250 رتبه سوم

 رازی

 محقق برگزیده

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

 سهم مشارکت×  200 1اختراع سطح  های برگزیدةاختراع



 سهم مشارکت×  150 2 اختراع سطح بنیاد ملی

 سهم مشارکت×  70 3اختراع سطح   

 250 المللی هنری/ ادبی/ قرآنی، با تأیید بنیاد ملیبرگزیدگان مسابقات ملی و بین

 100 دانشجویان نمونة کشوری

 - 100 های علمی ، پژوهشی و فناورانهسایر فعالیت

 کارشناسی. پشتیبانی از دانشجویان مقطع 2جدول شمارة 

 زمان مشمولیت سقف اعتبار/ تسهیالت عنوان اعتبار/ تسهیالت ردیف

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,4 مندی آموزشیاعتبار توان 1

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,4 مندی کارآفرینیاعتبار توان 2

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,4 اعتبار ارتباطات علمی 3

 ریال 000,000,6 ناسینامة کارشاعتبار اجرای پایان 4
نامه )با از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان

 (3مادة  5-3رعایت بند 

5 
محور پژوهشی/ اعتبار هستة مسئله

 فناورانه
 بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن ریال 000،000،4ماهانه 

 راتبة دانشجویی 6

ریال برای دانشجویان  000،500،2ماهانه 

 مجرد و
 1398تا پایان خردادماه سال  1397از اول مهرماه 

 برای دانشجویان متأهل ریال 000,500,3

 1398تا پایان آذرماه سال  1397ماه از اول دی مطابق مقررات بنیاد بیمة تکمیلی درمان 7

 1398تا پایان شهریورماه سال  1397از اول مهرماه  ریال 000,000,30 هدیة ازدواج 8

 وام ودیعة اجارة مسکن 9

 ریال برای شهر تهران و 000,000,250
و  1398تا پایان خردادماه سال  1397مندی از اول مهرماه بهره

 آموختگیبازپرداخت در زمان دانش
 ریال برای سایر شهرها 000,000,150

 سازی بنیاد ملیمصوب شورای فرهنگیمطابق مقررات  های فرهنگیبرنامه 10

 


