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  تحصیلی دورة کارشناسی هاي جایزههاي  ویژگی

  
و نیـز دانشـجویان   (هـاي علمـی دانشـجویان برگزیـدة دورة کارشناسـی       بنیاد ملّی نخبگان با هدف تسهیل فراینـد فعالیـت  

بـه  » فرهنـگ «و » فنّاوري« ، »پژوهش«، »آموزش«، تسهیالتی را در قالب چهار جایزة )اي هارسالۀ اول دورة دکتري حرفهچ
  .کند آنان اعطا می

و براسـاس انتخـاب   محـل تحصـیل   هـاي نخبگـانی آنـان در دانشـگاه      ها براساس فعالیـت  دانشجویان مشمول این جایزه
  :ها به شرح زیر است هاي هریک از این جایزه ویژگی. شوند دانشگاه و تأیید بنیاد ملّی نخبگان برگزیده می

 

  1جایزة فرهنگ. الف
بـه آنـان    ،هاي معیشتی دانشجویان برگزیـده  ایرانی و رفع بخشی ازدغدغه -اي فرهنگ اسالمیاین جایزه با هدف ارتق

  :این جایزه شامل موارد زیر است. شود اعطا می
  :هاي زیر است این راتبه شامل ویژگی: راتبۀ ماهانه. 1

  ریال به دانشجویان مجرد) 1,500,000(یک میلیون و پانصد هزار : مبلغ راتبه. 1-1
  ریال به دانشجویان متأهل) 2,500,000(دومیلیون و پانصد هزار 

بـه دانشـجویان    بـار  هر سـه مـاه یـک   ) 31/6/1394تا  1/7/1393از (این راتبه در طول سال تحصیلی : زمان اعطا. 1-2
  .شود برگزیده اعطا می

 . شود میبه مشموالن پرداخت سوي بنیاد و از طریق کارت بانکی  طور مستقیم از این راتبه به: چگونگی اعطا. 1-3

محـل  سـاعت کاردانشـجویی در دانشـگاه     20ماهانـه   ،ازاي دریافت این مبلغ دانشجویان مشمول باید در: شرایط اعطا. 4- 1
 . ندک سامانۀ ثریا بارگذاري درگزارش آن را هر سه ماه یک بار دانشگاه داشته باشند و خود تحصیل 

ۀ ثریـا در  عقـد ازدواج دانشـجوي مشـمول از طریـق سـامان      براي دانشجویان متأهل الزم است سـند 
  .گیرداختیار بنیاد قرار

 

  :هاي این وام به شرح زیر است ویژگی: وام ودیعۀ مسکن. 2
  ریال براي تهران) 250,000,000(دویست و پنجاه میلیون : مبلغ. 2-1

  ها ریال براي شهرستان) 150,000,000(یکصد و پنجاه میلیون  
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  )ادامه( هاي تحصیلی دورة کارشناسی جایزههاي  ویژگی
 
  .تا پایان دورة تحصیل در آن مقطع) در دورة مشمولیت دانشجو(از زمان دریافت : زمان اعطا. 2-2
وزارت بهداشـت حسـب مـورد، الزم    / هاي رفاه دانشجویی در وزارت علـوم  از طریق صندوق: چگونگی اعطا. 2-3

  .مقررات صندوق رفاه در سامانۀ ثریا بارگذاري شود است اسناد اجارةخانه مطابق
  :هاي این هدیه به شرح زیر است ویژگی: هدیۀ ازدواج. 3

  ریال) 20,000,000(بیست میلیون : مبلغ. 3-1
  )درسال مشمولیت دانشجو(همزمان با عقد ازدواج دانشجو : زمان اعطا. 3-2
، از طریـق بنیـاد بـه دانشـجوي مشـمول      در سـامانۀ ثریـا   اسـناد عقـد ازدواج   بارگـذاري پـس از  : چگونگی اعطا. 3-3

  .شود پرداخت می
  
  1جایزة آموزش. ب

  .شود در حوزة آموزش به دانشجویان اعطا می برگزیده مندي دانشجویان این جایزه با هدف توان
  :ویژگی این اعتبار به شرح زیر است:مندي آموزش اعتبار توان. 1

  ریال) 4,000,000(حداکثر چهار میلیون : مبلغ. 1-1
  .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از ( این جایزه در طول سال تحصیلی : زمان اعطا. 2- 1
هـاي   ها و کارگـاه  ر دورهمدارك مثبته مبنی بر شرکت دانشجویان مشمول د بارگذاريپس از : چگونگی اعطا. 1-3

در سـامانۀ ثریـا، مبلـغ مـذکور بـه      ...) زبـان و   کـالس آموزشـی   مانند کـالس رایانـه،  (آموزشی 
  .شود دانشجو پرداخت می

  

  1جایزة پژوهش . ج
  .شود در حوزة پژوهشی به دانشجویان اعطا میبرگزیده مندي دانشجویان  این جایزه با هدف توان

  :هاي این اعتبار به شرح زیر است ویژگی: اعتبار ارتباطات علمی. 1
  ریال) 3,000,000(میلیون حداکثر سه : مبلغ. 1-1
  .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از ( این جایزه در سال تحصیلی : زمان اعطا. 1-2
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  )ادامه( هاي تحصیلی دورة کارشناسی جایزههاي  ویژگی
  
، »اشــتراك نشـریات علمــی داخلـی و خــارجی  «مــدارك مثبتـه مبنــی بـر    بارگـذاري پــس از : چگـونگی اعطـا  . 1-3

در سـامانۀ ثریـا، مبلـغ مـذکور بـه      » علمیهاي  خرید کتاب« و » هاي علمی عضویت در انجمن«
  .شود دانشجو پرداخت می

 

  :هاي این اعتبار به شرح زیر است ویژگی:نامۀ کارشناسی اعتبار اجراي پایان. 2
  ریال )7,000,000(یلیونحداکثر هفت م: مبلغ. 1-1
  . شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از (این جایزه در سال تحصیلی : زمان اعطا. 1-2
در سامانۀ ثریا، مبلـغ   نامه تصویب موضوع پایانمدرك  بارگذارينامه و  پس از اخذ درس پایان: چگونگی اعطا. 1-4

ــت نمــرة درس و  4,000,000 ــس از ثب ــال و پ ــغ   بارگــذاري مــدركری ــا، مبل آن در ســامانۀ ثری
  .شود ریال به دانشجو اعطا می3,000,000

  1جایزة فنّاوري . د
دادن آنـان بـه سـمت کـارآفرینی بـه دانشـجویان       فنّاوري و سوق کردن دانشجویان در حوزة مند این جایزه با هدف توان

  .شود اعطا می
  :هاي این اعتبار به شرح زیر است ویژگی: مندي کارآفرینی اعتبار توان. 1

  ریال) 4,000,000(حداکثر چهار میلیون : مبلغ. 1-1
  .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از (این جایزه در سال تحصیلی : زمان اعطا. 1-2
هـاي آموزشـیِ    مدارك مثبته مبنـی بـر شـرکت دانشـجوي مشـمول در دوره      بارگذاريپس از : چگونگی اعطا. 1-3

  .شود فنّاوري و کارآفرینی در سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت می

شـود و بـراي سـال تحصـیلی      هاي فوق صرفاً براي یک سال تحصیلی به دانشجویان برگزیده اعطـا مـی   جایزه:نکتۀ مهم
  .هاي نخبگانی دانشجویان، مشموالن جدید برگزیده خواهند شد تبعد، براساس ارزیابی فعالی

  
 



 
  کارشناسی دوره جایزة تحصیلی مقطع

  
بـه دانشـجویان برگزیـدة     )اي دورة دکتـري حرفـه   اول هارسـال و نیـز چ  ( کارشناسـی تسهیالت اعطایی در جوایز تحصـیلی دورة  

  :به شرح زیر استها  دانشگاه
 

  1جایزة فرهنگ . الف

 )ریال(سقف اعتبار  تسهیالت

 راتبۀ ساالنه
 2,500,000:متأهل  - 1,500,000: مجرد

 )ساعت کاردانشجویی در ماه 20به طور ماهانه و در ازاي (

 150,000,000: شهرستان  - 250,000,000: تهران اجارة مسکن ودیعۀ

 20,000,000 ازدواج هدیۀ

  

  

  1جایزة آموزش . ب

 )ریال(سقف اعتبار  تسهیالت

 4,000,000 )آموزشیهاي  ها وکارگاه هزینۀ شرکت در دوره(مندي آموزشی اعتبار توان

    
  

  1جایزة پژوهش . ج

 )ریال(سقف اعتبار  تسهیالت

 اعتبار ارتباطات علمی
 کمک هزینۀ اشتراك نشریات علمی داخلی و خارجی

 هاي علمی در انجمن کمک هزینۀ عضویت 3,000,000
 تسهیالت خرید کتاب

 7,000,000 کارشناسی نامۀ اعتبار اجراي پایان
  
  

  1فنّاوري جایزة . د

 )ریال(سقف اعتبار  تسهیالت

 4,000,000 ...)فکري و  سازي، حقوق مالکیت اندازي کسب و کار، تجاري راه(هاي آموزشی کارآفرینی  توانمندي در دوره

 


