
 برتر هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد راهنماي اعطاي جايزه

    
هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر و توجه  كند تا با شناسايي مشموالن از طريق رصد رفتار و فعاليت نامه تالش مي اين آيين

  .نخبگاني دانشجويان در دانشگاه در راستاي توانمندسازي آنها گام برداردهاي  به مجموعة فعاليت

  شرايط الزم

هاي  هاي زير را احراز و در قياس با ساير دانشجويان بيشترين امتياز از فعاليت به همين منظور دانشجوياني كه يكي از ويژگي

  شود؛ ند ميم نامه بهره هاي آيين سال از جايزه نخبگاني راكسب كنند به مدت يك

هاي طال، نقره و برنز از اين مسابقات  آموزي كشوري و جهاني كه موفق به كسب مدال نفرات برتر المپيادهاي دانش. الف

  .اند شده

هاي كشور در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري  هاي سراسري ورود به مؤسسه برگزيدگان آزمون. ب

  اي؛ حرفه

موفق به كسب ) المپيادهاي مورد تأييد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد( المپيادهاي ملّي دانشجوييافرادي كه در . ج

  اند؛ هاي اول تا سوم كشوري شده رتبه

پزشكي و داروسازي و دستياري فوق  هاي پزشكي، دندان كارورزي، دستياري در رشته هاي جامع، پيش افرادي كه در آزمون. د

  اند؛ هاي اول تا سوم شده به كسب رتبهتخصصي پزشكي موفق 

  ها دانشجويان ممتاز مؤسسه. ه

ارشد و دكتري كه با معرفي وزارت علوم يا  برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي. و

  شوند؛وزارت بهداشت و تأييد بنياد انتخاب مي

  ّناورانه مورد تأييد بنياد؛هاي علمي، پژوهشي و ف برگزيدگان جشنواره. ز

  هاي مرتبط؛ هاي قرآني مشروط بر ادامه تحصيل در رشته برگزيدگان مسابقه. ح

  هاي مرتبط؛ برگزيدگان هنري و ادبي مشروط بر ادامه تحصيل در رشته. ط

لي و بين الملي مهارت هاي منامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقههاي مّلي مهارت كه براساس مفاد آيين برگزيدگان مسابقه. ي

  هاي مرتبط؛ شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشتهانتخاب مي

  .شوندهاي برگزيده انتخاب مينامة شناسايي و پشتيباني از اختراعمخترعان برگزيده كه براساس مفاد آيين. ك

  ها و تسهيالت اعطايي انواع جايزه

هاي آموزشي، پژوهشي، فّناوري و  ان صاحب استعداد برتر در ساحتباتوجه به هدف بنياد كه شناسايي توانمندي دانشجوي

هايي را در چهار دسته زير به نام يكي از دانشمندان شهير  ها است، جايزه فرهنگي و هدايت آنان براي ورود به يكي از آن عرصه

  :كند ايراني به دانشجويان مستعد برتر اعطا مي - اسالمي

  جايزة آموزش .الف

هاي كشور، كسب  هاي سراسري ورود به دانشگاه كسب رتبة برتر در آزمون(  هاي آموزشي موفق ويي در زمينهچنانچه دانشج

باشد اين جايزه با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمند سازي ...) رتبة برتر در المپيادهاي علمي ، دانشجوي نمونة كشوري و 

  :تسهيالت زير استگيرد و شامل  دانشجو در زمينة آموزش به آن تعلق مي



  اعتبار آموزش ياري. 1-الف

اين اعتبار به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي براي ايفاي نقش دستيار آموزشي استادان دانشگاه و 

 شود كه مبلغ صورت ماهانه و به مدت يك سال تحصيلي پرداخت مي كند، به براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي

  .شود آن توسط بنياد تأمين اعتبار مي

  اعتبار توانمندسازي آموزشي. 2-الف

به دانشجو پرداخت ... هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و  ها و كالس پس از ارائه گواهي شركت دانشجو در كارگاه

  .شود مي

  جايزة پژوهش .ب

 - هاي علمي هاي با نماية معتبر، انتشار مقاله در نشريه انتشار مقاله در نشريه( هاي پژوهشي موفق  چنانچه دانشجو در فعاليت

باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمند سازي آنان ...) هاي پژوهشي و  پژوهشي، برگزيده شدن در جشنواره

  :ير استدر زمينة پژوهش، شامل تسهيالت ز

  يارياعتبار پژوهش. 1-ب

اين اعتبار به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري براي ايفاي نقش دستيار پژوهشي استادان دانشگاه براساس 

شود كه اين  صورت ماهانه و به مدت يك سال تحصيلي پرداخت مي كند، مبلغي به قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي

  .شود اد تأمين اعتبار ميمبلغ توسط بني

  اعتبار ارتباطات علمي. 2-ب

هاي علمي، تسهيالت خريد  شامل كمك هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي، كمك هزينة عضويت در انجمن

  .كتاب

  نامه يا رسالهاعتبار اجراي پايان. 3-ب

/ نامه  رساله، پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان/ نامهپايان براي انجام .... ها ، مواد مصرفي و به منظور تهيه ملزومات، دستگاه

  .دهدرساله، بنياد اعتباري را در اختيار دانشجويان مشمول قرار مي

  هاي علمي كمك هزينة شركت در همايش. 4-ب

  شود اي به اين منظور اعطا مي به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كمك هزينه

 اعتبار هستة پژوهشي. 5-ب

هاي گروهي، درصورت تشكيل و فعاليت گروه پژوهشي دانشجويي مطابق  باتوجه به هدف بنياد به منظور گسترش فعاليت

  .دهدها در اختيار اين گروه قرار ميكند، بنياد مبلغي را براي پيشبرد فعاليت مقرراتي كه دانشگاه مصوب مي

  اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي و خارجي. 6-ب

هاي داخل يا خارج از كشور پذيرش فرصت مطالعاتي دريافت كنند طع دكتري تخصصي، كه از يكي از دانشگاهدانشجويان مق

  .شوندپس از تصويب درخواست خود در دانشگاه از اين اعتبار برخوردار مي

  جايزة فنّاوري .ج



هاي ملي و جهاني  گزيده شدن در مسابقهثبت اختراع برگزيده، بر(هاي فنّاورانه و كارآفريني موفق  چنانچه دانشجو در فعاليت

سازي دانشجويان براي ورود به عرصة كارآفريني  باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير فّناورانه و نوآورانه و توانمند...) مهارت و 

  :كند تسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي

  يارياعتبار فن. 1- ج

هاي زايشي دانشگاه متبوع به عنوان  در يكي از شركت) كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي(مشمول پس از پذيرش دانشجو 

صورت ماهانه و به مدت يك سال تحصيلي  كند، مبلغي به دستيار فّناورانه براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي

  .شود شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين اعتبار مي پرداخت مي

  ...)تجاري سازي، حقوق مالكيت فكري و (هاي آموزشي كارآفريني مندي در دورهاعتبار توان. 2- ج

  .شود براي آشنايي دانشجويان با فضاي فّناوري و كارآفريني به آنان اعطا مي

  اعتبار هستة فنّاوري و كارآفريني. 3- ج

طابق مقررات دانشگاه باشد اين اعتبار به آنان اعطا چنانچه دانشجويان قادر به تشكيل شركت زايشي از دانشگاه متبوع م

  .شود مي

  جايزة فرهنگ . د

ايراني، هويت بخشي ملّي و رفع نيازهاي مادي و اجتماعي دانشجويان تسهيالت زير  -اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي

  :كندرا به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي

  راتبة ساالنه. 1-د

 12ساعت ماهانه براي دانشجويان كارشناسي ،  20ماهانه (صورت ماهانه و در ازاي كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مبلغي

هاي تحصيل به به منظور تأمين بخشي از هزينه) ساعت براي دانشجويان دكتري 8ساعت براي دانشجويان كارشناسي ارشد و 

ان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبلغ اكتفا نكنند و بيشتر به دنبال و به منظور اينكه دانشجوي. شوددانشجو اعطا مي

  .هاي علمي باشند اعتبار اين جايزه در اين مقاطع نسبت به مقطع كارشناسي كاهش يافته است فعاليت

  وديعه اجارة مسكن. 2-د

ن تأمين وديعة مسكن در اختيار الحسنه به عنوا با استفاده از ظرفيت صندوق رفاه دانشجويي مبلغي به صورت قرض  

  .شودآموختگي از سوي دانشجو بازپرداخت مي اين مبلغ بعد از دانش. گيرددانشجويان متأهل قرار مي

  هدية ازدواج. 3-د

 فرهنگي– اعتبار سفرهاي زيارتي. 4-د

 - گاه به منظور برگزاري اردوهاي زيارتيدر اختيار دانش كند بلكه اين اعتبار بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه را به فرد اعطا نمي

 گيرد قرار مي فرهنگي 
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