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 یتعال باسوه

 های فعالیت از پشتیبانی ناهه شیوه هشووالى به دستیاری و راتبه دانشجویی اعتبار نکات ههن در خصوص اعطای

 )طرح شهیذ وزوایی( 0911-0011 سال در تحصیلی هستعذ دانشجویاى فرهنگی و علوی

 

 تحص٘لٖ سبل داًطجَٖٗ تسْ٘الت ىهطوَال ثشإدست٘بسٕ  اعتجبساستفبدُ اص  دسخَاست ثجت اهکبى کِ آى ثِ تَجِ ثب (1

ٖ  سیبل  اٍل سیبل  ًی٘ن  دست٘بسٕ ّبٕ دسخَاست ثجت فشاٌٗذ دساست،  ضذُ فشاّن تبخ٘شثب  جبسٕ  اسیتنٌباب   جیبسٕ،  تحصی٘ل

 ثبصُ دس ثبٗذ ٍ است اجشا لبثل هذًظش، صهبًٖ ّبٕ ثبصُ گشفتي ًظش دس ثذٍى داًطجَ ّبٕ فعبل٘ت ضشح ثجت چْبسگبًِ هشاحل

سٍ  اص اٗیي . ضیَد  اًجبم دسخَاست، ثشگطت ٍ سفت هشاحل ساّجش هحتشم استبداى ٍ ثشگضٗذُ داًطجَٗبى ث٘ي تش فطشدُ صهبًٖ

 اٍل سبل ً٘ن دست٘بسٕ ّبٕ دسخَاست ثجت ثِ هشثَط فشاٌٗذّبٕ کلِ٘ جاری سال اسفندماه پایان تا حداکثر الصم است

ُ  ٍ ساّجیش  استبد تَسظ دسخَاست تبٗ٘ذ داًطجَ، تَسظ دسخَاست ثجت ضبهل ِ  ّیب  دسخَاسیت  اسسیبل  ٍ داًطیاب ثٌ٘یبد   ثی

 .ٗبثذ خبتوِ ،ًخجابى استبى تْشاى

 ً٘ض جبسٕ تحص٘لٖ سبل دٍم سبل ً٘ن دست٘بسٕ ّبٕ دسخَاست چْبسم ٍ سَم دٍم، اٍل، هشاحل ّبٕ گضاسش ثجت هْلت (2

 پایان حداکثر تا است الصم ً٘ض  داًطابُ ٍ ثَد خَاّذ 1400 سبل ت٘شهبُ ٍ خشداد اسدٗجْطت، فشٍسدٗي، پبٗبى تب تشت٘ت ثِ

 .ذًوبٗ اسسبل ثٌ٘بد ًخجابى استبى تْشاى ثِ سا ضذُ تبٗ٘ذ ّبٕ دسخَاست 1411 ماهمرداد

ِ  است سبهبًِ دس ساّجش استبداى کبسثشٕ حسبة اٗجبد دست٘بسٕ،  دسخَاست اسسبل همذهٔ (3 داًطیابُ ٍ   تبٗ٘یذ  اص پی   کی

ِ  ًسیجت  صهبى کوتشٗي دس است خَاّطوٌذ لزا. پزٗشد هٖ اًجبم ًخجابى استبى تْشاى ثٌ٘بد ًْبٖٗ تبٗ٘ذ  ٍ َّٗیت  احیشاص  ثی

 .گشدد الذام سبهبًِ دس ّب دسخَاست اٗي تبٗ٘ذ

 اعتجیبس  اعغبٕ» ثخص دس ساّجش اسبت٘ذ ٍ داًطجَٗبى استفبدُ ثشإ «دست٘بسٕ ّبٕ دسخَاست ثجت سًٍذ» آهَصضٖ ف٘لن (4

 .است گشفتِ لشاس سٌ٘ب، سبهبًِ دس «دست٘بسٕ هبّبًٔ

ٕ  ثشإ فعبل٘یت  پزٗشش لبثل ّبٕ هصذاق (5 ٕ  ّیب ِ  دسیت٘بس  5 ضیوبسٓ  جیذٍل  جیبٗاضٗي  اسیت  آهیذُ  صٗیش  جیذٍل  دس کی

ٖ -علوٖ ّبٕ ّوکبسٕ ثشإ لجَل لبثل ّبٕ فعبل٘ت)  دس( ّیب  آى اص ٗی   ّیش  دس حوبٗیت  لبثیل  ثشگضٗیذگبى  تعیذاد  ٍ اجشاٗی

 .است ضذُ تحص٘لٖ، هستعذ داًطجَٗبى فشٌّاٖ علوٖ ّبٕ فعبل٘ت اص پطت٘جبًٖ ًبهِ ضَُ٘
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 ّب آى اص ٗ  ّش دس حوبٗت لبثل ثشگضٗذگبى تعذاد ٍ اجشاٖٗ -علوٖ ّبٕ ّوکبسٕ ثشإ لجَل لبثل ّبٕ فعبل٘ت. 5 ضوبسٓ جذٍل

 تعداد برگزیدگان قابل حمایت اجرایي -فعالیت علمي  ردیف

1 
اجشإ لشاسدادّبٕ ث٘ي داًطابُ ٍ ًْبدّبٕ خبسج اص آى 

 ّب ٍ هشاکض تحم٘مبتٖ( )صٌعت، سبصهبى

اصإ  سٗبل لشاسداد، ٗ  ًفش ٍ ثِ 000,000,400تب 

 سٗبل ث٘ص اص آى، ٗ  ًفش 000,000,400ّش 

2 

ّبٕ حوبٗتٖ  ث٘ي داًطابُ ٍ صٌذٍقاجشإ لشاسدادّبٕ 

ّبٕ  ّبٕ اعتجبس پژٍّطٖ )گشًت دس لبلت عشح

 پژٍّطٖ(

اصإ  سٗبل لشاسداد، ٗ  ًفش ٍ ثِ 000,000,250تب 

 سٗبل ث٘ص اص آى، ٗ  ًفش 000,000,250ّش 

3 

اجشإ لشاسدادّبٕ پژٍّطٖ داخلٖ ث٘ي اعضبٕ ّ٘ئت 

ّبٕ  علوٖ هؤسسٔ هتجَع ٍ هؤسسِ دس لبلت عشح

 ّبٕ پژٍّطٖ( بس پژٍّطٖ )گشًتاعتج

اصإ  سٗبل لشاسداد، ٗ  ًفش ٍ ثِ 000,000,100تب 

 سٗبل ث٘ص اص آى، ٗ  ًفش 000,000,100ّش 

4 

ّبٕ تشٍٗج علن، اعن اص تشٍٗج دس سغح  اًجبم فعبل٘ت

دس سغح عوَم آهَصاى ٍ داًطجَٗبى ٍ تشٍٗج  داًص

 جبهعِ ثِ صثبى سبدُ

 ثشإ ّش فعبل٘ت، ٗ  ًفش

 ثشإ ّش عٌَاى کتبة، ٗ  ًفش ّبٕ علوٖ، تخصصٖ تذٍٗي کتبة 5

 سبل تحص٘لٖ، ٗ  ًفش ثشإ ّش کبسگبُ دس ّش ً٘ن ّبٕ آهَصضٖ ثشگضاسٕ کبسگبُ 6

7 
ّبٕ  اًذاصٕ/ استمب ٍ ًاْذاسٕ آصهبٗطابُ تأس٘ / ساُ

 آهَصضٖ/ پژٍّطٖ/ هحبسجبتٖ
 ثشإ ّش آصهبٗطابُ، ٗ  ًفش

8 

ضوي خذهت دث٘شاى ّبٕ آهَصش  ثشگضاسٕ کالس

است آهَصش ٍ هذاسس )ثب تأٗ٘ذ هشکض رٗشثظ دس ٍص

 (پشٍسش

 ثشإ ّش فعبل٘ت، ٗ  ًفش

9 

ّوکبسٕ ثب ثٌ٘بدّبٕ ًخجابى استبًٖ دس اجشإ 

ّبٕ  ّبٕ تَاًوٌذسبصٕ/ هطبسکت دس کبسگشٍُ ثشًبهِ

تخصصٖ ثٌ٘بدّبٕ استبًٖ )ثِ پ٘طٌْبد ثٌ٘بد ًخجابى 

 سبصاى( استبى ٍ تأٗ٘ذ هعبًٍت آٌٗذُ

 سبل تحص٘لٖ، سِ ًفش دس ّش استبى دس ّش ً٘ن

10 
ًبهِ(، ثِ پ٘طٌْبد داًطابُ ٍ تأٗ٘ذ هعبًٍت  سبٗش هَاسد هطبثِ )ثِ غ٘ش اص اهَس هشثَط ثِ اًجبم سسبلِ/ پبٗبى

 سبصاى آٌٗذُ

 

هحل تحصی٘ل   هؤسسٔ دس داًطجَٖٗ کبس سبعت 40 هبّبًِ لجبل دس ،1399-1400دس سبل تحص٘لٖ  داًطجَٖٗ ساتجٔ( 6

ٖ  ثٌ٘بد ٍ اعالم تبٗ٘ذ ثب) سبصاى آٌٗذُ هعبًٍت تبٗ٘ذ هَسد علوٖ سسبتهؤ سبٗش ٗب داًطجَ  سیکًَت  /تحصی٘ل  هحیل  اسیتبً

ٔ  ّبٕ دسخَاست جاری سال اسفندماه پایان تا حداکثر سٍ الصم است اص اٗي .ضَد هٖ اعغب ثشگضٗذگبى ثِ ،(داًطجَ  ساتجی

گیَاّٖ اًجیبم   لبلت گفتٌٖ است .اسسبل ضَد ،ثٌ٘بد ًخجابى استبى تْشاى ثِ اص عشٗك سبهبًِ سٌ٘ب اٍل سبل ً٘ن داًطجَٖٗ

 لبثل دسٗبفت است tehran.bmn.irٍثابُ  اصکبس داًطجَٖٗ 
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 0911-0011بنیاد هلی نخبگاى در سال تحصیلی  دانشجویی های پشتیبانی ىدستیاری به هشووال اعتباراعطای راهنوای 

وتٍ   رای استتاد  ،سال تحػیلی ، در ابتذای َز ویمَای طزح ضُیذ يسيایی َای تحػیالت تىمیلی مطمًل پطتیباوی داوطجًیان ديرٌ (1

اوجتا    يیخًد را تحت وظتارت  یاری(  )َمىاری ػلمی اجزایی، دستیاری آمًسضی ي دستیاری فه َای دستیاری فؼالیتاست  لزار

 )استتنىااا  در ستال   ىذىو يی ضزيع میبىیاد را تحت وظارت  تأییذَای مًرد  فؼالیتوامٍ،  ي بز اساس ضیًٌ اوتخاب راَبز( ذ )استادىدَ

استتاد راَبتز یىتی اس اػ تای َیلتت ػلمتی        .است( 99اسفىذ تا پایان سال ايل،  مزحلٍ بزای ویمفزغت اوجا  ایه  ،جاری تحػیلی

 استاد راَىما/ مطاير داوطجً باضذ. الشاما  ویست الس ي  استداوطگاٌ محل تحػیل داوطجً 

ٍ  در غًرتی (2 ٌ    وٍ وا  استاد راَبز در ساماوٍ سیىا يجًد وذاضتٍ باضذ )اس آوجا وٍ ایه ريیٍ بت تؼتذاد استتادان    ،استت  تتاسیی آاتاس ضتذ

ً  اوذنراَبز ثبت ضذٌ در ساماوٍ سیىا  بختص  بتا مزاجؼتٍ بتٍ     ومایتذ تتا  درخًاستت  ختًد   اس استتاد راَبتز   است(، الس  است داوطتج

واربزی بزای يی ایجتاد ضتًد    مًرد ویاس را ثبت ومایذ تا حساب اتاطالػ، در ساماوٍ سیىا« راهبر دستیاری استاداىنام  بتث»

 در مزاحل بؼذی استفادٌ ومایذ. ،َای دستیاری فؼالیت تأییذي اس آن بزای 

ٌ  وتار  میتش ابتذا بٍ  ،احزاس ًَیت بزای ،راَبز استاد تًسط ضذٌ درجاطالػات اس ایجاد حساب واربزی،  پس (3 محتل ختذمت    داوطتگا

بتٍ   استتاد راَبتز  ، وتا   اطالػتات  وُتایی ایته   تأییذغًرت ر . دضًد میارسال  بىیاد استان وار میشداوطگاٌ بٍ  تأییذدر غًرت ي  يی

 استاد راَبتز بتٍ میتش    اس سًیپس اس ارسال اطالػات درج ضذٌ . افشيدٌ خًاَذ ضذدر ساماوٍ سیىا  «دستیاران راَبز استادان»فُزست 

وُایتتا  ضىاستٍ استتاد راَبتز در ستاماوٍ      . ارسال بٍ بىیاد استان يجًد دارد اطالػات ي تأییذ اغالح یاامىان  ،وار داوطگاٌ محل خذمت

 .تًاوىذ استاد راَبز را اس میان استادان داوطگاٌ خًد اوتخاب وىىذ می داوطجًیانضًد ي  ایجاد می

 ي اطالػات مًرد ویاس ماوىذ ػىًان فؼالیتت دستتیاری   ،سال تحػیلی الس  است در ابتذای َز ویم ،مات فًقاجً پس اس اوجا  الذداوط (4

وتٍ بتٍ    )در غتًرتی اوتخاب  است مًجًدوٍ در ساماوٍ راَبز داوطگاٌ محل تحػیل خًد  استادان  فُزست میان اساستاد راَبز را وا  

َز دلیل وا  استاد راَبز در ساماوٍ يجًد وذاضتٍ باضذ، الس  است متماضی طی تمتاس بتا بىیتاد وخبگتان استتان ي استتاد متذوظز ایته         

 ،مزبتً  فیلذَای اس تىمیل  پسي  اوجا  ضًد(  ذ تا الذامات الس  بزای ثبت وا  استاد راَبز در ساماوٍمًضًع را بٍ اطالع آوُا بزساو

ٍ  اس طزیتك پیامته  غًرت خًدوتار   بٍ ارسال ومایذ. در ایه مزحلٍ، ضذٌ راَبز اوتخاباستاد  میش واربٍ  درخًاست خًد را استتاد   بت

 ضًد. میاوجا   رساوی اطالع ،الس  َای بزرسی  اوجابٍ مىظًر خًد  میش وارمزاجؼٍ بٍ  بزایراَبز 

 ،ستال تحػتیلی   ار مزحلتٍ در َتز وتیم   در چُ داوطجًي  یزدد میباس متماضی میش واربٍ مجذدا  ، درخًاست استاد راَبز تأییذپس اس  (5

خالغتٍ  ، (ضتًد  متی ارستال  بزای مذت یته متاٌ ي وتیم آختز،     سال  )یشارش چُار  در پایان ویم ماٌ ر پایان َزي د غًرت ماَاوٍ بٍ

 اس اوجا  َتز  پس .ضًد تأییذ راَبزاستاد  تًسطبزرسی  وىذ تا پس اس مییشارش  رایه  ساػات اوجا  َزي  َای اوجا  ضذٌ فؼالیت

 ضًد. ، ارسال میالذا  الس  اوجا  بزای ،درخًاست بٍ ییزوذٌ پیامه ،غًرت خًدوار مزاحل، بٍیه اس ایه 
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داوطتگاٌ محتل تحػتیل داوطتجً      میش وار، درخًاست بٍ تحػیلی سال در پایان ویم راَبزتًسط استاد آخزیه یشارش  تأییذپس اس  (6

ویتش   وىذ. بىیاد وخبگان استتان  بىیاد وخبگان استان ارسال می بٍدرخًاست را  ،تأییذغًرت در  داوطگاٌوارضىاس  ي ضًد فزستادٌ می

اس  ،ستال تحػتیلی   در یته وتیم   َای دستیاری سمف حذاونز ساػات مجاس فؼالیت رػایت یشارضی با ،درخًاست تأییذدر غًرت 

 .وىذ بىیاد ارسال میغ تًسؼٍ ي مذیزیت مىاببٍ مؼايوت ن را دستیاری متماضیا اػتبارمٍ پزداخت ساماوٍ دریافت ي وا

متًارد مختلفتی را اوتختاب ي بتا استتادان       ،َای متىًع دستتیاری  اس میان فؼالیت ،تحػیلی سال تًاوذ در یه ویم َز داوطجً میتذوز: 

جً در یته  . بزای منال یته داوطت  وىذثبت در ساماوٍ َای متؼذدی را  درخًاستي  اوجا  دَذفؼالیت خًد را متفايت  راَبز

 «ب» استتاد راَبتز   را بتا وظتارت   یتاری  فته ي فؼالیت  «الف»یاری را با وظارت استاد راَبز  شفؼالیت آمًستًاوذ  می  سال ویم

مىظتًر الس  استت    بتذیه يجتًد دارد.  ویتش  استاد راَبز یه  وظارتفؼالیت با امىان اوتخاب چىذ وًع َمچىیه  اوتخاب وىذ ي

اما بایذ تًجتٍ داضتت    .اوجا  دَذرا بزای آوُا  ي مزاحل فًق وزدٌثبت  جذایاوٍ در ساماوٍیه درخًاست  ، فؼالیت َز بزای

ٌ    ستاػت  60حذاونز بزای ضًد،  پزداخت میوٍ در وُایت، مبلغی وٍ بابت دستیاری  بتزای   در مجمتًع ي  فؼالیتت در َتز متا

 است.سال  ساػت فؼالیت در َز ویم 270حذاونز

 يجًد دارد.در ساماوٍ  ،امىان اػال  ومع ي اغالح بٍ مزحلٍ لبل ،یه اس مزاحل مذوًردر َز  (7

بتزای  ( َتای متىتًع   استادان راَبز متفايت یا فؼالیت)با َایی وٍ  بزای َز داوطجً بٍ تؼذاد درخًاست سال تحػیلی، در پایان َز ویم (8

 ضًد. بىیاد ارسال می داوطگاٌ/ میش وار بٍ، درخًاست است دستیاری ثبت وزدٌ

ٍ  اجتزای  در استتاوی  وخبگتان  بىیادَتای  بتا  َمىتاری ) پتذیزش  لابتل  دستتیاری  َتای  فؼالیتت  11درغًرت اوتختاب بىتذ    (9  َتای  بزوامت

داوطتجً، راتیس بىیتاد وخبگتان استتان مزبتً  را        الس  استت  (استاوی بىیادَای تخػػی َای واریزيٌ در مطاروت/ تًاومىذساسی

را  َتا  َای مًرد وظز ي ومتص داوطتجً در اوجتا  آن    ضزح مختػزی اس فؼالیت ،پیص اس آااس َمىاری ػىًان استاد راَبز اوتخاب ي بٍ

بىیتاد وخبگتان استتان ي مًافمتت مؼايوتت       ومایذ تا پس اس تاییتذ درج  در ساماوٍ« ضزح فؼالیت مًرد اوتظار بزای دستیاری»بخص  در

 یزدد.  اجاسٌ اوجا  مزاحل بؼذی بزای داوطجً در ساماوٍ، فزاَم ساسان آیىذٌ

وامتٍ بتٍ    ایز اس امًر مزبً  بٍ اوجا  رسالٍ/ پایتان سایز مًارد مطابٍ بٍ ) پذیزش لابل دستیاری َای فؼالیت 12بىذ  درغًرت اوتخاب (10

تًسط داوطجً، الس  است تًضیحاتی در خػًظ دالیل اوتخاب ایه مًرد بٍ َمتزاٌ   (ساسان پیطىُاد داوطگاٌ ي تأییذ مؼايوت آیىذٌ

ضزح فؼالیتت متًرد اوتظتار    »بخص  رسالٍ )درغًرت يجًد( در وامٍ/ َای داوطجً با پایان ضزح فؼالیت مًرد اوتظار ي ارتبا  فؼالیت

ساسان، اجاسٌ اوجا  مزاحل بؼتذی بتزای داوطتجً در     درج ضًد تا بؼذ اس تأییذ استاد راَبز ي مؼايوت آیىذٌ در ساماوٍ «بزای دستیاری
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ٌ  ، تًضیحاتیپذیزش لابل دستیاری َای بزای َز یه اس فؼالیت (11 ٍ   در ساماوٍ درج ضتذ الس  استت داوطتجً ي استتاد راَبتز      استت وت

 رج ي درخًاست خًد را ثبت ومایىذ.را در ساماوٍ داطالػات مًرد ویاس ، َا آنبزاساس 


