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  ارشد تحصیلی دورة کارشناسی هاي ه جایزهاي  ویژگی

  
و نیـز  (هـاي علمـی دانشـجویان برگزیـدة دورة کارشناسـی ارشـد        بنیاد ملّی نخبگـان بـا هـدف تسـهیل فراینـد فعالیـت      

و » فنّـاوري « ، »پژوهش«، »آموزش«، تسهیالتی را در قالب چهار جایزة )اي دکتري حرفهتا هفتم دانشجویان سال پنجم 
  .کند به آنان اعطا می» فرهنگ«

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 ید بنیاد ملّی نخبگان برگزیده میدانشگاه و تأی

  

  2جایزة آموزش . الف
  .شود در حوزة آموزش به دانشجویان اعطا می برگزیده مندي دانشجویان با هدف تواناین جایزه 

  :ویژگی این اعتبار به شرح زیر است:یاري آموزشاعتبار . 1
  ریال) 5,000,000(میلیون  ماهانهپنج: مبلغ. 1-1
دانشـجویان مشـمول اعطـا    بـه  ) 31/6/1394تـا   1/7/1393از ( ایـن جـایزه در طـول سـال تحصـیلی      : زمان اعطا. 1-2

  .شود می
محـل   دانشگاه اعضاي هیئت علمیبراي اخذ این جایزه، دانشجو باید دستیار آموزشی یکی از : چگونگی اعطا. 1-3

قـرارداد بـین دانشـگاه و    ( مـدارك مثبتـه    بارگذاريپس از صورت  باشد، در این تحصیل خود
عنـوان دسـتیار    بـه می دانشـگاه متبوع اعضاي هیئت عل پذیرش دانشجو از سوي بر مبنی) دانشجو

  .شود در سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت میآموزشی 
  

  :ویژگی این اعتبار به شرح زیر است:مندي آموزش اعتبار توان. 2
  ریال )5,000,000(پنج میلیونحداکثر : مبلغ. 2-1
  .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394 تا 1/7/1393از ( این جایزه در طول سال تحصیلی : زمان اعطا. 2- 2
هـاي   ها و کارگـاه  ر دورهمدارك مثبته مبنی بر شرکت دانشجویان مشمول د بارگذاريپس از : چگونگی اعطا. 2-3

در سـامانۀ ثریـا، مبلـغ مـذکور بـه      ...) کـالس آموزشـی زبـان و     مانند کـالس رایانـه،  (آموزشی 
 .شود دانشجو پرداخت می
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  )ادامه( ارشد هاي تحصیلی دورة کارشناسی ه جایزهاي  ویژگی
  

  2جایزة پژوهش . ب
  .شود در حوزة پژوهشی به دانشجویان اعطا میبرگزیده مندي دانشجویان  این جایزه با هدف توان

  :هاي این اعتبار به شرح زیر است ویژگی: یاري پژوهشاعتبار . 1
  ریال) 5,000,000(میلیون  پنجماهانه: مبلغ. 1-1
  .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از ( این جایزه در سال تحصیلی : زمان اعطا. 1-2
اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه محـل      براي اخذ این جایزه، دانشجو بایـد دسـتیار پژوهشـی یکـی از     : چگونگی اعطا. 3- 1

قـرارداد بـین دانشـگاه و    ( مـدارك مثبتـه    بارگـذاري پـس از  صـورت   باشد، در ایـن  تحصیل خود
ب اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه     هاي پژوهشی مصو مبنی بر همکاري دانشجو در طرح) دانشجو
  .شود عنوان دستیار پژوهشی در سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت می متبوع به

  

  :اعتبار به شرح زیر استهاي این  ویژگی:ارشد نامۀ کارشناسی اعتبار اجراي پایان. 2
  ریال )20,000,000(میلیون بیستحداکثر : مبلغ. 2-1
  . شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از (این جایزه در سال تحصیلی : زمان اعطا. 2-2
مبلـغ  در سامانۀ ثریا،  نامه تصویب موضوع پایانمدرك  بارگذارينامه و  پس از اخذ درس پایان: چگونگی اعطا. 2-3

آن در ســامانۀ ثریــا، مبلــغ  بارگــذاري مــدركریــال و پــس از ثبــت نمــرة درس و 12,000,000
  .شود به دانشجو اعطا میریال 8,000,000

 

  :هاي این اعتبار به شرح زیر است ویژگی: هاي علمی کمک هزینۀ شرکت در همایش.3
  )همراه با مقاله( داخلی  همایشهربار شرکت در براي  ریال) 2,500,000( و پانصد هزار میلیوندوحداکثر : مبلغ. 3-1

  یا کارگاه آموزشی) همراه با مقاله(ریال براي همایش خارجی  )20,000,000(بیست میلیون حداکثر 
  .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از (این جایزه در سال تحصیلی : اعطازمان . 3-2
در هـاي علمـی    مشـمول در همـایش   شرکت دانشجويمدارك مثبته مبنی بر  بارگذاريپس از : چگونگی اعطا. 3-3

شـود ایـن جـایزه بـراي      یـادآور مـی   .شـود  سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور بـه دانشـجو پرداخـت مـی    
بـار در ســال   هـاي علمــی خـارجی یــک   هـاي علمــی داخلـی دوبــار و بـراي همــایش    همـایش 

  .شود مشمولیت اعطا می
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 )ادامه( ارشد هاي تحصیلی دورة کارشناسی ه جایزهاي  ویژگی
  

  :هاي این اعتبار به شرح زیر است ویژگی: اعتبار ارتباطات علمی. 4
  ریال) 5,000,000(میلیون  پنجحداکثر : مبلغ. 4-1
  .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از ( این جایزه در سال تحصیلی : زمان اعطا. 4-2
، »اشــتراك نشـریات علمــی داخلـی و خــارجی  «مــدارك مثبتـه مبنــی بـر    بارگـذاري پــس از : چگـونگی اعطـا  . 4-3

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

  
  2جایزة فنّاوري . ج

دادن آنـان بـه سـمت کـارآفرینی بـه دانشـجویان        فنّاوري و سوقکردن دانشجویان در حوزة مند این جایزه با هدف توان
  .شود اعطا می

  :هاي این اعتبار به شرح زیر است ویژگی: یاري اعتبار فن. 1
  ریال) 5,000,000(میلیون  ماهانهپنج: مبلغ. 1-1
  .شود به دانشجویان مشمول اعطا می) 31/6/1394تا  1/7/1393از (این جایزه در سال تحصیلی : زمان اعطا. 1-2
محـل  هـاي زایشـی دانشـگاه     براي اخذ این جایزه، دانشجو باید دسـتیار فنّاورانـه در یکـی از شـرکت    : چگونگی اعطا. 3- 1

قـرارداد بـین دانشـگاه و     (مـدارك مثبتـه    بارگـذاري پـس از صـورت   باشـد، در ایـن  خود تحصیل 
بـه  متبـوع   دانشـگاه هـاي زایشـی    در یکـی از شـرکت  ي مشـمول  پذیرش دانشجومبنی بر ) دانشجو

  .شود در سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت میاورانه دستیارفنّ عنوان
  

  :هاي این اعتبار به شرح زیر است ویژگی: مندي کارآفرینی اعتبار توان. 2
  ریال) 5,000,000(میلیون  پنجحداکثر : مبلغ. 2-1
  .شود مشمول اعطا میبه دانشجویان ) 31/6/1394تا  1/7/1393از (این جایزه در سال تحصیلی : زمان اعطا. 2-2
هـاي آموزشـیِ    مدارك مثبته مبنـی بـر شـرکت دانشـجوي مشـمول در دوره      بارگذاريپس از : چگونگی اعطا. 2-3

 .شود فنّاوري و کارآفرینی در سامانۀ ثریا، مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت می
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 )ادامه( ارشد هاي تحصیلی دورة کارشناسی ه جایزهاي  ویژگی
 

  2فرهنگجایزة . د
بـه آنـان    ،هاي معیشتی دانشجویان برگزیـده  ایرانی و رفع بخشی ازدغدغه -این جایزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمی

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

  یان مجردریال به دانشجو) 1,000,000(یک میلیون : مبلغ راتبه. 1-1
  ریال به دانشجویان متأهل) 1,800,000(هزار  یک میلیون و هشتصد 

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

سـاعت کاردانشـجویی در دانشـگاه محـل      12ازاي دریافت این مبلغ، ماهانـه    دانشجویان مشمول باید در: شرایط اعطا. 4- 1
 . دکن سه ماه یک بار در سامانۀ ثریا بارگذاريگزارش آن را هر دانشگاهداشته باشند و خود تحصیل 

ۀ ثریـا  براي دانشجویان متأهل الزم است سند عقد ازدواج دانشجوي مشـمول از طریـق سـامان   
  .گیرددر اختیار بنیاد قرار

 

هـاي آموزشـی، پژوهشـی و فنّـاوري بتوانـد       ارشد انتظار این است که دانشجو از طریـق جـایزه   در دورة کارشناسی:یادآوري
  .یاري را کسب کند، به همین دلیل مبلغ این جایزه چندان زیاد نیست یاري و فن یاري، پژوهش حق آموزش

 

  :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 شهرستانریال براي ) 150,000,000(یکصد و پنجاه میلیون  
  .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

  .بارگذاري شوداست اسناد اجارةخانه مطابق مقررات صندوق رفاه در سامانۀ ثریا 
  

  :هاي این هدیه به شرح زیر است ویژگی: هدیۀ ازدواج. 3
 ریال) 20,000,000(بیست میلیون : مبلغ. 3-1



5 
 

 
 
 
 

  )ادامه( ارشد هاي تحصیلی دورة کارشناسی ه جایزهاي  ویژگی    
  
  )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

شـود و بـراي سـال تحصـیلی      هاي فوق صرفاً براي یک سال تحصیلی به دانشجویان برگزیده اعطا می جایزه:1نکتۀ مهم
  .دانشجویان، مشموالن جدید برگزیده خواهند شدهاي نخبگانی  بعد، براساس ارزیابی فعالیت

،حداکثر یک جـایزه را  »یاري فن«، »یاري پژوهش«، »یاري آموزش«اعتبار  سههر دانشجو مجاز است از میان :2نکتۀ مهم
  .دریافت کند

  
  



 

 

 جایزة تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

  :ها به شرح زیر است به دانشجویان برگزیدة دانشگاه) اي و نیز سال پنجم تا هفتم دکتري حرفه(کارشناسی ارشدتسهیالت اعطایی در جوایز تحصیلی دورة 

  2جایزة آموزش . الف
  )ریال(اعتبار سقف   تسهیالت

  )دستیار آموزشی( یاري اعتبار آموزش
000,000,5  

و براساس قرارداد دانشجو با  به طور ماهانه(
  )دانشگاه

  )هاي آموزشی کارگاهها ودورههزینۀ شرکت در ( مندي آموزشی اعتبار توان
  

000,000,5  
 

  2جایزة پژوهش . ب
  )ریال(اعتبارسقف   تسهیالت

  000,000,5  )دستیار پژوهشی( یاري پژوهشاعتبار 
  )و براساس قرارداد دانشجو با دانشگاه به طور ماهانه(

  000,000,20  نامۀ کارشناسی ارشد اعتبار اجراي پایان
  000,500,2هر بار : دو بار داخلی  هاي علمی هزینۀ شرکت در همایش کمک

  000,000,20: یک بار خارجی
اعتبار ارتباطات 

  علمی
  000,000,5    هزینۀ اشتراك نشریات علمی داخلی و خارجی کمک

  هاي علمی هزینۀ عضویت در انجمن کمک
  هاي علمیتسهیالت خرید کتاب

  

  2جایزة فنّاوري . ج
  )ریال(اعتبارسقف   تسهیالت

  000,000,5  )دستیار فنّاوري(یاري اعتبار فن
  )و براساس قرارداد دانشجو با دانشگاه به طور ماهانه(

اندازي کسب و کار، آموزشی راههاي  دوره(مندي کارآفرینی  تواناعتبار 
  ...)سازي ، حقوق مالکیت فکري و  تجاري

000,000,5  

      
  2جایزة فرهنگ . د

  )ریال(اعتبارسقف   تسهیالت
  000,800,1: متأهل - 000,000,1: مجرد  راتبۀ ساالنه

  )ماهانهبه طور (
  000,000,150: شهرستان - 000,000,250: تهران  ودیعۀ اجارة مسکن

  000,000,20  هدیۀ ازدواج

و » یـاري  پژوهش«، »یاري آموزش«هاي آموزشی، پژوهشی و فنّاوري بتواند حق  انتظار این است که دانشجو از طریق جایزه ارشد کارشناسیدر دورة :تبصره
 .چندان زیاد نیست» مبلغ راتبۀ ساالنه«را کسب کند، به همین دلیل » یاري فن«

.  


