پرسشگان پشتیبانیهای دانشجویی بنیاد
در سال 89
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به منظور شفافسازي و برطرفكردن ابهامات احتمالي در خصوص پشتیبانيهاي دانشجویي بنیاد ملي نخبگاان برخاي از پرسا هااي متاواوو و
پاسخهاي آنها ارائه شوه است.

 .1نخبهكيست؟
للا فنااوري هنار ادر فرهناد و ماویریت كشاور در اار ور

واژة نخبه به فردي برجسته و كارآمو اطالق ميشود كه در خلا و گساتر

ارز هاي اسالمي اثرگذاري بارز داشته باشو و همچنین فعالیتهاي وي بر پایة هو

خالقیت انگیزه و توانمنويهاي ذاتي از یكساو و خبرگاي

تخصص و توانمنويهاي اكتسابي از سوي دیگر موجب سرلتبخشیون به پیشرفت و التالي كشور شود.

 .2صاحب استعداد برتر (مستعد برتر)كيست؟
فردي كه مستعو نخبگي است لیكن هنوز به شرایط آن دست نیافته و دستیابي به آن مستلزم فراینو هوایت و توانمنوسازي براي كسب خبرگاي و
نهایتاً اثرگذاري بر محیط است.

 .3آيا ميتوان به دانشجويان لفظ «نخبه» را اطالقكرد؟
دارنو؛ ولي ميتوان آنان را «مستعو برتر» دانست.

خیر؛ با توجه به تعاریف فوق مشخص استكه دانشجویان تا نخبهشون راهي طوالني در پی

 .4دانشجويان متقاضي دريافت پشتيبانيهای بنياد چهكاری بايد انجام دهند؟
متقاضیان ابتوا بایو پرونوة خود را در سامانة اطاللاتي بنیاد به نشاني https://sina.bmn.irتكمیل و سپس پی
از سوي بنیاد گزینة «درخواست بررسي پرونوه براي پشتیبانيهاي دانشجویي» را در بخ

از اتمام بازة زماني الالمشوه

«ثبت درخواستها»ي سامانه انتخار كننو .در صاورت

برگزیوهشون متقاضي امكان ارساو درخواستهاي دریافت هر یك از تسهیالت در كارپوشة وي در سامانه ایجاد ميشود.

 .5بررسي پرونده و انتخاب برگزيدگان به چه صورتي انجام ميشود؟
بنیاد اطاللات بارگذاري شوه از سوي متقاضیان را با كمك دانشگاههاي محل تحصیل آنان و سایر مراجع ذيصالح بررسي و راستيآزمایي و ساپس
بر اساس ظرفیتهاي تعیینشوه برترین دانشجویان را بر اساس ظرفیت مشخصشوه در حوزههاي للمي انتخار ميكنو.

 .6نواقص پروندهها چگونه به متقاضيان اطالع داده ميشود؟
در زمان بررسي نواقص پرونوه از طری سامانة سینا به متقاضي اطالعرساني ميشود.

 .7دانشجويان چگونه ميتوانند از نتيجة درخواست خود اطالع پيدا كنند؟
نتیجه برگزیوه شون یا نشون متقاضي از طری سامانه به اطالع وي ميرسو.

 .8اگر دانشجو عضو بنياد باشد ،آيا برای بهرهمندی از پشتيانيهای دانشجويي ،نياز به ارسال درخواست دارد؟
بنیاد ملي نخبگان لضو نوارد؛ بلكه به لنوان نهادي حاكمیتي در زمینة سیاست گذاري براي شناسایي و توانمنوساازي مساتعوان و باهكاارگیري و
الگوسازي نخبگان در جامعه و زمینهسازي براي جذر و اثرگذاري آنان فعالیت مايكناو .بناابراین اصاالت ًا هایا دانشاجویي لضاو بنیااد نیسات و
دانشجویان بر اساس مقررات و معیارهاي بنیاد مشموو پشتیبانيهاي دانشجویي خواهنو شو كه براي این منظور الزم است پای
ساو تحصیلي بر اساس برنامة زمانبنوي درخواست خود را در سامانه ثبت نماینو.
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از شاروع و هار

 .9آيا فقط دانشجويان روزانة دانشگاهها مشمول پشتيبانيهای دانشجويي ميشووند يوا سواير دانشوجويان (نوبوت دوم،
نيمهحضوری و  )...نيز ميتوانند از اين پشتيبانيها بهرهمند شوند؟
تنها مالك بنیاد؛ برگزیوهشون فرد بر اساس مجموله فعالیتهاي آموزشي پژوهشي و فناورانة وي است.

 .11آيا دانشجويان دانشگاه های غيردولتي (غيرانتفاعي ،پيام نور و آزاد اسالمي) امكوان بهورهمنودی از پشوتيبانيهوای
دانشجويي را دارند؟
تمام دانشجویان دانشگاه هاي كشور ال از دولتي و غیردولتي امكان شركت در این رقابت را دارنو و در صورت برگزیوهشون از پشتیبانيها بهرهمنو
ميشونو.

 .11چرا برای كسب رتبة برتر آزمونهای ورودی به مقاطع كارشناسيارشد و دكتری تخصصي ،امتياز در نظر گرفته نشده است؟
با توجه به تنوع و تكثر رشتههاي آزمون هاي كارشناسي ارشو و دكتري تخصصي و این موضوع كه بسیاري از دانشجویان برجساته
از محل ظرفیت استعوادهاي درخشان و بوون كنكور وارد این مقاطع ميشونو رتبة افاراد در ایان آزماونهاا شااخص دقیقاي باراي
شناسایي استعوادهاي برتر تحصیلي نیست .از سوي دیگر رتبة افراد در المپیادهاي دانشجویي در جووو لحاظ شوه است تا ناان اه
فردي بهصورت داوطلبانه (حتي در صورتي كه از طری استعوادهاي درخشان و بوون آزمون ميتوانست وارد مقطاع كارشناساي ارشاو
شود) وارد یك رقابت للمي دانشجویي شوه و رتبة برتر كسب كرده است تال

وي در نظر گرفته شود.

 .12چرا در محاسبة سوابق آموزشي ،امتيازات منفي نيز در نظر گرفته شده است؟

از نظر بنیاد دانشجویي بهلنوان مستعو تحصیلي شناخته مي شود كه در همة شئون للمي و آموزشاي در باین ساایر دانشاجویان
برجسته باشو؛ اما این امكان نیز براي دانشجویاني كه سابقة ضعیف آموزشي داشتهانو در نظر گرفته شوه است كه باا تاال

بیشاتر در

سایر فعالیتها ضعفهاي گذشتة خود را جبران كننو .بنابراین براي معووهاي پایین امتیاز منفي در نظر گرفته شوه اسات تاا تفااوت
افراد در قوت و ضعف آموزشي در نظر گرفته شود؛ اما با كسب امتیازهاي مثبت در سایر بخ ها (بهویژه پژوه ) ميتوان این امتیااز را
جبران كرد.
 .13چرا برای كسب رتبة اول در بين همورودیها امتيازی در نظر گرفته نشده است؟
امتیاز در نظرگرفتهشوه براي میانگین كل دروس گذرانوه كه با توجه به رشته و دانشگاه محل تحصایل دانشاجویان همساانساازي نیاز مايشاود
نشاندهنوة میزان توانمنوي آموزشي دانشجو به صورت مستقل است؛ در حالي كه رتبة دانشاجو در باین ها دورههااي خاود وابساته باه میازان
توانمنوي ه دورههاي دانشجو ا ست .ضمناً لحاظ امتیاز براي كسب رتبة اوو در كنار لحاظ امتیاز براي میانگین كل تحصیلي در واقع لحاظ دو بار
امتیاز براي یك فعالیت است .از این رو امتیاز درنظرگرفتهشوه براي میانگین آموزشي براي این موضوع كفایت ميكنو.

 .14چرا برای كسب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه ،امتياز در نظر گرفته نشده است؟
مالك هاي دانشگاه براي انتخار دانشجویان استعواد درخشان مشابه مالكهاي جووو امتیازات شیوهنامة پشتیبانيهاي دانشجویي بنیاد اسات .از
این رو لحاظ امتیاز براي كسب لنوان استعواد درخشان در واقع لحاظ دو بار امتیاز براي فعالیتهاي آموزشي پژوهشي و فناورانة متقاضي است.

 .15آيا نويسندة مسئول بودن در مقاله ،تأثيری در امتياز آن دارد؟
خیر.
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 .16چگونه ميتوان از رتبه ( )Qنشريههای بينالمللي مطلع شد؟
با مراجعه به نشاني اینترنتي  www.scimagojr.comميتوان از رتبة نشریهها مطلع شو.

 .17به چه دليل برای تعداد مقاالت در مجلههای علمي-پژوهشي (كه دانشجويان رشتههای علوم انساني مقواالت خوود را
عموماً در آن مجلهها منتشر ميكنند) سقف در نظر گرفته شده است؛ در حالي كه برای مقواالت در مجوالت دارای نمايوة
معتبر بينالمللي اينگونه نيست؟ آيا اين موجب نميشود كه تعداد برگزيدگان در رشتههای علوم انساني كومتور از سواير
رشتهها شود؟
اوالً ظرفیت گروههاي مختلف (فني و مهنوسي للوم انساني للوم پایه و  )...باراي انتخاار برگزیاوگان مشاخص شاوه اسات و
دانشجویان رشتههاي للوم انساني در قیاس با یكویگر (و در سقف تعیینشوه براي گروه للوم انساني) سنجیوه ميشاونو و مقایساهاي
بین آنان و دانشجویان سایر رشتهها صورت نمي پذیرد تا شرایط متفاوت تأثیري بر تعاواد برگزیاوگان ایان گاروه داشاته باشاو و ایان
محوودیت امتیاز نیز براي تمام دانشجویان هر گروه (از جمله گروه للوم انساني) بهصورت یكسان در نظر گرفته شوه است .ثانیاً تجرباه
نشان مي دهو كه متأسفانه برخي از دانشجویان با بهرهگیري از رو هاي نادرست (به ویژه انجاام كارهااي پژوهشاي تكاراري و یاا باا
اختالف ك نسبت به یكویگر) كه لمالً وهن كار پژوهشي اصیل است تعواد زیادي مقاله به اپ ميرسااننو و متأسافانه ایان موضاوع
بیشتر در نشریات للمي-پژوهشي داخلي دیوه ميشود .لذا با لحاظ محوودیت تعواد منطقي (بر اساس فرصت افراد در حین تحصایل)
لمالً دانشجویان بهترین و اصیل ترین كارهاي پژوهشي خود را براي ارزیابي و محاسبة امتیاز ارائه ميكننو .ثالثاً نگااه بنیااد تشاوی و
ترغیب دانشجویان مستعو در رشتههاي للوم انساني به انجام فعالیت هاي بین المللي است و نظر بنیاد این است كاه افاراد برجساته در
حوزة للوم انساني نیز بایو بتواننو بهتوریج از ارائه نظریههاي للمي و دستاوردهاي پژوهشاي خاود صارفاً در مجاالت للماي-پژوهشاي
داخلي (كه بُرد محوودي دارنو) به سمت ارائه در مجالت بینالمللي كه بُرد بسیار وسیعي براي شناسانون توانایيهاي دانشمنوان للاوم
انساني ایران در لرصههاي جهاني دارنو روي آورنو و بهتوریج نظرات انویشمنوان ایراني للوم انساني در جهان شاناخته و مارثر شاود.
 .18چرا امتياز حاصل از سابقة برخورداری از پشتيبانيهای دانشجويي بنياد در سالهای گذشوته و يوا برگزيودهشودن از
طريق جايزة شهيد احدی ،در جدول امتيازات لحاظ نشده است؟
در هر دو مورد مذكور معیارهاي برگزیوگي همان مواردي است كه در جووو امتیازات دانشجویان ذكر شوه است .لذا نانچه براي
سابقة برگزیوگي افراد امتیاز در نظر گرفته شود در واقع فرد براي فعالیتهاي خود دو بار امتیاز كسب كرده است كه منطقاي نیسات.
ضمناً افرادي هستنو كه لليرغ سواب آموزشي پژوهشي و فناوراناة مناساب باه هار دلیال در سااوهااي قبال درخواساتي باراي
بهرهمنوي از پشتیبانيهاي بنیاد ارساو نكردهانو و این موضوع نبایو بهلنوان امتیازي منفي براي آنان (در قیاس باا افارادي كاه از ایان
پشتیبانيها بهرهمنو شوهانو) در نظر گرفته شود.
 .19امتياز ساير فعاليتهای نخبگاني (رديف آخر جدول شمارة  1شيوهنامه) چگونه محاسبه ميشود؟
دانشجو فعالیت مورد نظر خود را در سامانه بارگذاري ميكنو و بنیاد استاني پس از بررسي فعالیت امتیاز آن (حواكثر 011امتیاز) را به بنیااد ملاي
پیشنهاد ميدهو و بررسي و تأییو نهایي با بنیاد ملي خواهو بود.

 .21چنانچه دانشجو در يك مقطع تحصيلي از اين پشتيبانيهای دانشجويي بهرهمند شده باشد ،امكان استفادة مجودد در
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مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟
بله؛ محوودیتي براي استفاده از این پشتیباني ها در مقاطع تحصیلي مختلف وجود نوارد و نانچه دانشجو بتوانو در هر ساو تحصیلي در رقابت باا
سایر متقاضیان برگزیوه شود انتخار ميشود و ميتوانو از این پشتیبانيها بهرهمنو شود؛ به بیان دیگر این پشتیبانيها سالیانه است و ارتباطي باا
ساوهاي دیگر نوارد.

 .21تعداد دفعاتيكه هر دانشجو در يك مقطع از تحصيل ميتواند از اين پشتيبانيها بهرهمند شود ،چند بار است؟
اگر دانشجو در هر ساو تحصیلي در رقابت با سایر دانشجویان برگزیوه شود ميتوانو هرساله از پشتیبانيها بهرهمنو شود.

 .22راتبة دانشجويي به چه صورتي پرداخت ميشود؟
این راتبه در هر نی ساو تحصیلي به دانشجویان برگزیوه كه در آن نی ساو كار دانشجویي داشتهانو پرداخت ميشاود .دانشاجویان مشاموو باراي
دریافت این راتبه بایو ماهانه  01سالت كار دانشجویي در دانشگاه محل تحصیل خود داشته باشانو و دانشاگاه بایاو گازار

آن را پاس از پایاان

نی ساو در سامانة سینا بارگذاري كنو.

 .23مصاديقكارهای دانشجويي برای بهرهمندی از راتبه چيست؟
كارهاي مختلف دانشجویي در دانشگاهها تعریف شوهانو كه از جملة آنها ميتوان به كار در كتارخانه كار در مركز رایانه كار در خوابگااه كاار در
مراكز فرهنگي دانشگاه كار در مسجو و همكاري در برگزاري همای

و مراس و  ...اشاره كرد.

 .24آيا كاری را كه دانشجويان در شركتهای خصوصي غيرمرتبط با دانشگاه انجام ميدهند ميتوان به عنوان ساعات كار
دانشجويي برای بهرهمندی از «راتبة دانشجويي» محسوب كرد؟
خیر؛ كار دانشجویي بایو در همان محیط دانشگاه (از قبیل آزمایشگاه كتارخانه و  )...انجام شود.

 .25دانشجويان چگونه ميتوانند از اعتبارهای آموزشياری /همكاریهای علمي -اجرايي /فنياری بهرهمند شوند؟
براي دریافت این التبارات پس از لقو قرارداد بین دانشجو و دانشگاه بر اساس مفاد شیوهنامه الزم است دانشگاه درخواست افراد مشاموو را باه
همراه تصویر قرارداد آنان به بنیاد نخبگان استان ارساو كنو.

 .26آيا برای دريافت اعتبار آموزشياری ،ميتوان دستيار آموزشي دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟
خیر؛ التبار آموز یاري صرفاً بابت دستیاري آموزشي الضاي هیئت للمي دانشگاه محل تحصیل دانشجو پرداخت ميشود.

 .27اگر دانشجويي بهصورت حقالتدريس در دانشگاه محل تحصيل يا دانشگاه ديگری تودريس كنود ،آيوا ايون فعاليوت
دانشجو را ميتوان به عنوان دستياری آموزشي در نظر گرفت؟
خیر؛ دانشجو بایو زیر نظر یكي از الضاي هیئت للمي دانشگاه محل تحصیل خود و در همان دانشگاه بر اسااس قاراردادي كاه دانشاگاه باا وي
منعقو ميكنو به لنوان دستیار آموزشي فعالیت كنو تا از این التبار بهرهمنو شود.

 .28آيا كار روی پاياننامه /رسالة خود فرد ميتواند مصداق همكاریهای علمي -اجرايي در نظر گرفته شود؟
خیر.

 .29شرايط عضو هيئت علمي برای فعاليت دانشجو به عنوان همكار علمي -اجرايي وی چيست؟
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لضو هیئت للمي كه دانشجو همكار للمي -اجرایي وي است بایو یك طرح تحقیقاتي مصور دانشگاه داشته باشو یا در آزمایشگاه نیاز به دساتیار
داشته باشو و یا در تووین یك كتار نیاز بهكمك داشته باشو.

 .31با توجه به اين كه دانشجويان دورههایكارورزی و پيش كارورزی رشتة پزشكي ،مشووول بوه كوار در مراكوز درمواني
هستند ،آيا ميتوان آن را به عنوان فعاليت آموزشياری يا همكاریهای علمي -اجرايي در نظرگرفت؟
خیر.

 .31آيا ميتوان از طريق پاركهای علم و فناوری و شركتهای دانش بنيان مستقر در آن ،برای بهرهمندی از اعتبوار فون-
ياری استفاده كرد؟
براي دریافت این التبار دانشجو بایو دستیار فناوري در یكي از شركتهاي زایشي مرتبط با دانشگاه محل تحصیل خاود باشاو .بار ایان اسااس در
صورتيكه استاد میزبان دانشجو در مركز رشو یا پارك لل و فناوري وابسته به دانشگاه حضور داشته باشو امكانپذیر است.

 .32چرا اعتبار آموزشياری /همكاریهای علمي -اجرايي  /فنياری به دانشجويان مقطعكارشناسي پرداخت نميشود؟
بنیاد از دانشجویان مقطع كارشناسي انتظار دارد كه در این مقطع با فضاي آموز

پژوه

و فناوري آشنا شونو تا در مقاطع باالتر به صورت جوي

وارد این فعالیتها شونو.

 .33مشموالن پشتيبانيهای دانشجويي بنياد چگونه ميتوانند از اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي بهرهمند شوند؟
براي بهرهمنوي از این التبار دانشجو بایو به ورگاه شبكة آزمایشگاهي فناوريهاي راهبردي (به نشااني  )www.labsnet.irمراجعاه و از میاان
مراكز آزمایشگاهي لضوشبكه محل مورد نظر خود را انتخار و براي بهرهمنوي از این التبار به آن مراجعاهكناو .شابكه گازار

هزیناة خاومات

دریافتشوه را براي پرداخت به بنیاد ملي الالم ميكنو.

 .34دانشجويان چگونه مي توانند از ساير تسهيالت (به جز راتبة دانشجويي ،اعتبار آموزشياری /همكواریهوای علموي-
اجرايي  /فنياری و اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي) بهرهمند شوند؟
الزم است دانشجو موارك مثبته را در سامانة سینا بارگذاري و درخواست خود را از طری سامانه ارساو كنو تا در صورت تأییو مبلغ مورد نظار باه
حسار وي واریز شود.

 .35اگر دانشجو موضوع پاياننامه /رسالة خود را در سال قبل از برگزيودهشودن بوه تصوويب رسوانده باشود و در سوال
مشموليت ،در حال انجام آن باشد ،آيا ميتواند از كمكهزينة اجرای پاياننامه /رساله بهرهمند شود؟
بله.

 .36آيا برای بهرهمندی از كمكهزينة شركت در مجامع علمي ،فرد بايد مقالهای در همايش ارائوه كورده باشود يوا صورفاً
حضور در همايش كافي است؟
دانشجو در صورتي ميتوانو از این كمكهزینه براي شركت در همای هاي للمي بهرهمنو شود كه در همای
كرده باشو و بایو موارك خود مبني بر پذیر

مقاله از سوي همای

و نیز گواهي حضور در همای

مقاله داشته و آن را در همای

ارائه

یا كارگاه آموزشي را در سامانه بارگذاري كناو

تا در صورت تأییو كمكهزینه به حسار وي واریز شود.

 .37آيا برای شركت در كارگاهها و دورههای علمي خارج از كشور نيز كمك هزينوة شوركت در مجوامع علموي پرداخوت
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ميشود؟
خیر.

 .38به منظور استفاده از كمكهزينة فرصتمطالعاتي داخلي ،چه معيارها و شرايطي وجود دارد؟
براي بهرهمنوي از كمك هزینة فرصت مطالعاتي داخلي نانچه دانشجو مشموو پشتیبانيهاي دانشجویي بنیاد باشو بایو از یكي از نهادهاي للمي
و فناورانة داخل كشور پذیر دریافت كنو .نانچه دانشگاه محل تحصیل با فرصت مطالعاتي دانشجو و محل گذرانون فرصات مطالعااتي موافقات
كنو و مقصو مورد تأییو بنیاد نیز باشو دانشجو ميتوانو از این كمكهزینه بهرهمنو شود.

 .39كمكهزينة فرصت مطالعاتي داخلي چگونه پرداخت ميشود؟

مبلغ التبار هر سه ماه پس از دریافت گزار

سهماهه از دانشجو و تأییو دانشگاه پرداخت ميشود.

 .41چنانچه دانشجو در مقطع دكتری تخصصي ،بيش از يك سال تحصيلي برگزيده شده باشد ،آيا ميتواند در طول مقطع،
بيش از يك بار از كمكهزينة فرصت مطالعاتي بهرهمند شود؟
دانشجو در هر ساو تحصیلي كه برگزیوه شود (بوون توجه به این كه قبالً به فرصت مطالعاتي الزام شوه اسات یاا خیار) مايتواناو در آن سااو از
كمك هزینة الزام به فرصت مطالعاتي داخلي بهرهمنو شود؛ اما كمك هزینة الزام به فرصت مطالعاتي خارجي صرفاً یك بار در طوو تحصیل دانشجو
به وي الطا ميشود.

 .41برای اطالع از رتبة زير  211مؤسسه مقصد فرصت مطالعاتي خارجي،كدام نظامهای رتبهبندی مورد نظر بنياد است؟
رتبة مرسسة مقصو در سه نظام رتبهبنوي :شانگهاي( )Shanghaiتایمز( )Timesو كیاو.اس )QS(.از دو منظار «رتباة كلاي دانشاگاه» و «رتباة
دانشگاه در رشتة تخصصي» بررسي ميشود كه رتبة دانشگاه بایو حواقل در دو نظام رتبهبناوي از یكاي از دو منظار فاوق حاواكثر 011باشاو .در
صورتي كه دانشگاه مقصو دانشجو این شرط الزم را داشته باشو درخواست متقاضي به همراه سایر درخواستهاي داراي شارایط الزم بررساي و از
میان آنها (بر اساس بودجة كلي تعیینشوه و سایر معیارهاي بنیاد) تعوادي براي برخورداري از این كمكهزینه انتخار ميشونو.

 . 42چنانچه رتبة كلي دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتي خارجي در يك نظام رتبهبندی كمتور از  211و رتبوة آن در رشوتة
تخصصي در نظام ديگر كمتر از  211باشد ،آيا درخواست پذيرفته ميشود؟
خیر؛ حتماً بایو حواقل در یكي از دو منظر «رتبة كلي دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصي» داراي رتبة ك تر از  011در حاواقل دو نظاام
رتبهبنوي باشو.

 .43چنانچه مؤسسة مقصد فرصت مطالعاتي خارجي ،نهادی پژوهشوي (نوه دانشوگاهي) باشود آيوا امكوان اسوتفاده از
كمكهزينة فرصت مطالعاتي وجود دارد؟
در این صورت الزم است دانشگاه محل تحصیل دانشجو اطاللات زیر را دربارة نهاد مقصو مشخص و به بنیاد استان الالم كنو تا موضاوع در بنیااد
بررسي و تصمی گیري شود:
 .0دلیل انتخار مركز پژوهشي به لنوان مقصو فرصت مطالعاتي؛
 .0شاخصهاي برتر بودن مرسسة مقصو نسبت به سایر مرسسههاي للمي؛
 .3امكانات و تجهیزات ویژة مرسسة مقصو.

 .44چنانچه دانشجو برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتي خارجي ،از گروه تخصصي متفاوت با رشوتة تحصويلي خوود پوذيرش
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دريافت كند ،رتبة دانشگاه در رشتة مبدأ مدنظر قرار ميگيرد يا رتبة آن در رشتة مقصد؟
در این صورت رتبة دانشگاه در هر دو رشتة مبواء و مقصو بررسي ميشود و اگر در یكي از آنها شرایط الزم را داشت براي بررسي باه بنیااد ملاي
ارساو ميشود.

 .45كمكهزينة فرصت مطالعاتي خارجي چگونه پرداخت ميشود؟
در مرحلة اوو مبلغ كمكهزینة ارزي (بوون توجه به وضعیت تأهل دانشجو) به صورت للاي الحساار و پاس از دریافات روادیاو از كشاور مقصاو
پرداخت مي شود و پس از آغاز سفر در صورت ارائة مواركي مبني بر همراهي همسر در سفر مابهالتفاوت متأهلي پرداخت مايشاود .كماكهزیناة
ریالي با دریافت گزار

سه ماهه از دانشجو و تأییو دانشگاه پرداخت مي شود .در صورتي كه دانشجو از فرصت مطالعاتي استفاده نكنو یا موتزمان

استفادة وي ك تر از التبار پرداخت شوه باشو الزم است مبلغ اضافي دریافتي را به بنیاد برگردانو (تشاخیص میازان اضاافه پرداخات باا معاونات
آینوهسازان بنیاد ملي نخبگان است).

 . 46اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتي خارجي ،در سال غيرمشموليت وی باشد چه بايد كرد؟
دانشجو بایو از مهر ماه ساو  0331تا پایان شهریور ساو  0333آن اقوام براي الزام به فرصت را انجام داده باشو و در این باازة زمااني باه فرصات
الزام شوه باشو؛ اما در صورتي كه به دالیل خاص (ماننو لوم صوور به موقع روادیو) تاریخ الزام وي به تأخیر افتو الزام وي حواكثر تاا پایاان آذر
ماه  0333نیز پذیرفته ميشود.

 .47اگر زمان اعزام دانشجو به دورة فرصت مطالعاتي ،قبل از مهرماه سال  1398باشد ،آيا كمكهزينة اعزام به فرصت مطالعواتي
به وی تعلق مييابد؟
در صورت تأییو بهرهمنوي از كمك هزینه در بنیاد دانشجو از یك مهر ماه ساو  0331تا تاریخ پایان دوره (به موت حواكثر نُاه مااه باراي فرصات
مطالعاتي داخلي و حواكثر ش

ماه براي فرصت مطالعاتي خارجي) از این كمكهزینه بهرهمنو ميشود.

 .48با توجه به اين كه ممكن است دانشجو در زمان تصويب پروپوزال ،مشمول پشتيبانيهای دانشجويي بنياد باشود ولوي
دفاع نهايي از پاياننامه /رساله ،پس بعد از اتمام مشموليت فرد انجام شود ،آيا كمكهزينة اجرای پاياننامه /رساله بوه وی
پرداخت ميشود؟
كمكهزینة اجراي پایان نامه /رساله بر اساس فهرست هزینههاي (غیر پرسنلي) پایان نامه كه به تأییو استاد راهنما برسو و براي هزیناههااي انجاام
شوه (پس از تصویب پروپوزاو) از ابتواي مهر ماه ساو  0331تا پایان شهریور ماه ساو  0333پرداخت ميشود.

 .49بهرهمندی از اعتبار هستههای مسئلهمحور پژوهشي و فناورانه چه شرايطي دارد؟
بنیاد ملي نخبگان در طوو هر ساو تحصیلي موضوعهاي پژوهشي و فناورانة مختلفي را مشخص ميكنو و پس از تعیاین سرپرسات هار هساته از
سوي بنیاد ملي مشخصات دانشجویان واجو شرایط از دانشگاههاي مختلف در اختیار سرپرست هسته قرار ميگیرد تا الضاي هسته را انتخار كنو.

 .51وام وديعة اجارة مسكن به دانشجويان مشمول چگونه اعطا ميشود؟
این وام صرفاً به دانشجویان متأهل الطا ميشود .بنیاد اسامي متقاضیان مشموو را به صنووقهاي رفاه دانشجویي در وزارت للوم /وزارت بهواشات
یا سایر نهادهاي مالي مورد تأییو خود الالم مي كنو و دانشجو موارك مربوط به اجارة مسكن را به صنووق مورد نظر ارائه ميكنو و از وام بهرهمناو
ميشود.

 .51اگر دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتيبانيهای دانشجويي بنياد باشند ،آيا ميتوانند دو بار از وام وديعوة اجوارة
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مسكن استفاده كنند؟
خیر؛ صرفاً یك وام ودیعة اجارة مسكن به نین خانوادهاي تعل ميیابو.

 .52آيا هدية ازدواج به همة مشموالن متأهل اعطا ميشود؟
خیر؛ هویة ازدواج صرفاً به مشموالني الطا ميشودكه تاریخ لقوشان از ابتواي مهر ماه  0331تا پایان شهریور ماه  0333باشو.

 .53در صورتي كه دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتيباني های دانشجويي بنياد باشند ،آيا بوه هور دو هديوة ازدواج
تعلق مييابد؟
بله؛ درصورتيكه دانشجو و همسر

هر دو مشموو پشتیبانيهاي دانشجویي بنیاد باشنو و تاریخ لقوشان از ابتواي مهر ماه  0331تا پایان شهریور

ماه ساو  0333باشو به هر دو هویة ازدواج الطا ميشود.

 .54آيا به همة مشموالن پشتيبانيهای دانشجويي ،بيمة تكميلي تعلق مييابد؟
بله؛ ولي بایو درخواست خود را در این خصوص از طری سامانة سینا ارساو نماینو.

 .55تفاوت خدمات درماني بيمة تكميلي و بيمة پايه چيست؟
بیمة تكمیلي براي جبران بخشي از هزینههاي درماني ناشي از بیماري و یا حادثه كه در تعهو بیماهگار پایاه (تاأمین اجتماالي خاومات درمااني
ایرانیان سالمت و )...نیست مورد استفاده قرار ميگیرد و تعهواتي را كه بیمة پایه تقبل نميكناو (یاا بخشاي از آن را متقبال مايشاود) پوشا
ميدهو .البته افرادي ميتواننو از این بیمه استفاده كننو كه داراي بیمة پایه باشنو.
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