به نام خدا
آیین نامۀ داخلی اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در مقاطع دکتری حرفه ای،
کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران سال تحصیلی 4931 - 4931
مقدمه
آیین نامۀ داخلی اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در  5ماده در تاریخ  49/11/3به تصویب کمیته
مشورتی اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان درمرکزرشد استعدادهای درخشان رسیده و برای سال تحصیلی 1345 - 1349
اجرایی است.
ماده 4
 .4تعریف ها
برای رعایت اختصار ،تعریف های زیر در این آیین نامه رعایت می شود:
الف .بنیاد :منظور بنیاد ملی نخبگان است.
ب .دانشگاه  :منظور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران است.
ج .مرکز  :منظور مرکز رشد استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران است.
د .مرکز پژوهش ها  :منظور مرکز پژوهش های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران است.
ه .کمیته مشورتی :منظور کمیته مشورتی اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد در مرکز رشد استعداد های درخشان دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات درمانی تهران است.
و .آیین نامه جایزه های تحصیلی :منظور آیین نامۀ جایزه های تحصیلی بنیادملی نخبگان به دانشجویان صاحب استعداد برتر است.
ی .دانشجو :منظور دانشجویان مقاطع دکتری حرفه ای ،کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
تهران است .الزم به ذکر است شرایط دریافت جایزه های تحصیلی دانشجویان سال های پنجم تا هفتم دکتری حرفه ای در آیین

نامه بنیادملی نخبگان معادل مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان سال های پایین تر  ،معادل مقطع کارشناسی در نظر گرفته شده
است.
ماده 2
 .2معرفی هریک از جایزه های تحصیلی به دانشجویان برگزیده
جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده  3آیین نامه جایزه های تحصیلی در مقاطع تحصیلی مختلف به شرح زیر است.
جایزه های دانشجویان دوره کارشناسی( و دانشجویان سال اول تا چهارم مقطع دکترای حرفه ای )

نوع جایزه

تسهیالت

سقف اعتبارات

توضیحات

آموزش

اعتبار توانمندی آموزشی

 9،444،444ریال

در سال مشمولیت

اعتبار ارتباطات علمی

 9،444،444ریال

در سال مشمولیت

پژوهش

اعتبار اجرای پایان نامه
کارشناسی

 0،444،444ریال (گروه های فنی و علوم پایه)
 9،444،444ریال (سایر گروه ها)

در سال مشمولیت

فناوری

اعتبار توانمندی کارآفرینی

 9،444،444ریال

در سال مشمولیت

راتبه دانشجویی

 1،544،444ریال (مجرد)
 0،544،444ریال (متاهل)

به طور ماهانه ،به ازای 04
ساعت کار ماهانه (به مدت
نه ماه)

بیمه تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمه پایه
باشد.

هدیه ازدواج

 04،444،444ریال

در سال مشمولیت

ودیعه اجاره مسکن

 054،444،444ریال (تهران)
 154،444،444ریال (سایر شهرها)

بهره مندی در سال
مشمولیت و تصفیه حساب
در زمان دانش آموختگی

اعتبار برنامه ها و سفرهای
زیارتی و گردشگری

 3،444،444ریال (داخلی)
 14،444،444ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

فرهنگ

جایزه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد( و دانشجویان سال پنجم تا هفتم مقطع دکترای حرفه ای )

نوع جایزه
آموزش

پژوهش

فناوری

فرهنگ

تسهیالت

سقف اعتبارات

توضیحات

اعتبار آموزش یاری

 5،444،444ریال

به طور ماهانه (به مدت 4
ماه)

اعتبار توانمندی آموزشی

 5،444،444ریال

در سال مشمولیت

اعتبار پژوهش یاری

 5،444،444ریال

به طور ماهانه (به مدت نه
ماه)

اعتبار ارتباطات علمی

 5،444،444ریال

در سال مشمولیت

اعتبار اجرای پایان نامه

 04،444،444ریال (گروه های فنی و علوم پایه)
 14،444،444ریال (سایر گروه ها)

در سال مشمولیت

اعتبار شرکت در مجامع
علمی داخلی

 3،444،444ریال

دو بار (در سال مشمولیت)

مجوز و اعتبار شرکت در
مجامع علمی خارجی

 04،444،444ریال

یک بار (در سال
مشمولیت)

اعتبار هسته پژوهشی

 04،444،444ریال

در سال مشمولیت

اعتبار فن یاری

 5،444،444ریال

به طور ماهانه (به مدت نه
ماه)

اعتبار توانمندی کارآفرینی

 5،444،444ریال

در سال مشمولیت

اعتبار هسته فناوری و
کارآفرینی

 04،444،444ریال

در سال مشمولیت

راتبه دانشجویی

 1،444،444ریال (مجرد)
 1،544،444ریال (متاهل)

به طور ماهانه ،به ازای 04
ساعت کار ماهانه (به مدت
نه ماه)

بیمه تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمه پایه
باشد.

هدیه ازدواج

 04،444،444ریال

در سال مشمولیت

ودیعه اجاره مسکن

 054،444،444ریال (تهران)
 154،444،444ریال (سایر شهرها)

بهره مندی در سال
مشمولیت و تصفیه حساب
در زمان دانش آموختگی

اعتبار برنامه ها و سفرهای  3،444،444ریال (داخلی )
 14،444،444ریال (خارجی )
زیارتی و گردشگری

در سال مشمولیت

ماده 9
 .9فرایند اعطای هریک از جایزه های تحصیلی به دانشجویان برگزیده
بر اساس مواد  3تا  6آیین نامۀ جایزه های تحصیلی بنیاد پس از شناسایی دانشجویان برگزیده واجد معیارهای ذکر شده در ماده 9
آن آیین نامه و بر اساس تعداد برگزیدگان ،نوع ،میزان و شرایط اعطای جایزه ها که ساالنه از سوی بنیاد تعیین می شود،
دانشجویان برگزیده می توانند درخواست های خود برای دریافت یکی از جوایز تحصیلی (بر اساس ماده  3آیین نامه جایزه های
تحصیلی ) را در زمان بندی اعالم شده ،بارگزاری و یا در موارد اعالم شده به معاونت مرکز رشد استعداد های درخشان تحویل
دهند.
ماده 1
 .1شرایط و روند اعطای اعتبار آموزش یاری /پژوهش یاری  /فن یاری  /راتبه دانشجویی
جوایز تحصیلی بنیاد ساالنه در یکی از چهار دسته آموزشی ،پژوهشی ،فناوری و فرهنگ به دانشجویان برگزیده و واجد معیارهای
مندرج در آیین نامه جایزه تحصیلی بر اساس موارد زیر اعطا خواهد شد.
 .1-4جوایز آموزشی
این جوایز با هدف توانمندسازی دانشجویان برگزیده در حوزة آموزش به دانشجویان اعطا می شود.
 .1-4-4اعتبار آموزش یاری
دانشجویانی که درخواست خود را برای دریافت این اعتبار تحویل معاونت مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران می کنند ،باید
واجد شرایط زیر باشند:
 .1دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی استفاده از این اعتبار است ،به عنوان دانشجوی مشمول جایزه های
تحصیلی برگزیده شده باشد.
 .0برای اخذ این اعتبار ،دانشجو باید به عنوان دستیار آموزشی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه یا یکی از مراکز و
دفاتر وابسته به دانشگاه فعالیت نماید.

دانشجویانی که درخواست دریافت این اعتبار را دارند ،باید وظایف متعددی همانند موارد زیر را در سال مشمولیت بر عهده داشته
باشند:
 .1دانشجو باید به عنوان مدرس کارگاه های علمی  -آموزشی (مثل کارگاه های پژوهشی مرکز پژوهشها و یا
موسسات معتبر دیگر) مشارکت فعال داشته باشد.
 .0دانشجو باید به عنوان مجری اصلی یا همکار در تهیه متریالهای آموزشی همانند وب سایتهای آموزشی (مثل وب
سایت سرمد وابسته به دانشکده مجازی دانشگاه) ،فیلمهای آموزشی و یا کتابهای آموزشی همکاری و مشاکت
فعال داشته باشد.
 .3دانشجو باید به عنوان  Mentorآموزشی سایر دانشجویان (مثل  Mentoringبه صورت ثبت شده در دفتر
منتورینگ دانشکده پرشکی دانشگاه ،مشارکت در آموزش روش های آزمایشگاهی به دانشجویان جوان تر زیر نظر
اعضای هیئت علمی دانشگاه و امثالهم) مشارکت فعال داشته باشد.
 .9دانشجو باید در روند برگزاری مدارس آموزشی تابستانه و زمستانه که در دانشگاه برگزار می شوند (به عنوان عضو
اصلی  -همانند مدارس تابستانی بهداشت باروری ،تابستانی طب اورژانس و تابستانه و زمستانه  IPHSو امثالهم)
مشارکت فعال و موثر داشته باشد.
 .5دانشجو باید در روند برگزاری کمپین های آموزشی که در دانشگاه برگزار می شوند (به عنوان عضو اصلی – همانند
کمپین دیابت  ،دستان مهربان و امثالهم) مشارکت فعال و موثر داشته باشد.
 .6دانشجو باید دستیار یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در امر تدریس (کالس درس  ،کارگاه آموزشی ،دوره های
آمادگی المپیادو )...باشد .وظایف دانشجو به شرح زیر است.
 .1تهیه متریالهای آموزشی استاد و یا عضو هیئت علمی
 .0تدریس بخش یا کل یک مبحث به جای استاد و یا عضو هیئت علمی
 .3پاسخگویی به سواالت دانشجویان یا اعضای شرکت کننده در واحد درسی مربوط به استاد و یا عضو
هیئت علمی
 .9طراحی سواالت امتحان یا سواالت ارزشیابی واحد درسی مربوط به استاد و یا عضو هیئت علمی
 .5تصحیح برگههای آزمونهای واحد درسی مربوط به استاد و یا عضو هیئت علمی

قابل ذکر است ،دانشجویانی که از این جایزه استفاده می کنند نمی توانند همزمان از اعتبار پژوهش یاری یا فن یاری نیز استفاده
کنند .روند ،تعداد برگزیدگان ،نوع ،میزان و شرایط اعطای این جایزه بر اساس آیین نامه جایزه های تحصیلی (ماده  ،)4در دو قسط
و پس از عقد قرارداد مابین دانشگاه و دانشجو خواهد بود .الزم است دانشجو پیش از اعالم شرح وظایف خود در قرداد مربوطه،
موارد را همراه با مستندات مورد نیاز با مرکز رشد استعدادهای درخشان هماهنگ نماید.
دانشگاه محل تحصیل ،قرارداد آموزش یاری را با دانشجو منعقد و در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاری می کند .نمونه ای از این
قرارداد در پیوست آمده است( .لینک شود به فرم تایید قرارداد )این قرارداد برای هر نیمسال تحصیلی باید عقد شود .دانشگاه محل
تحصیل ،تأیید کار دانشجو (لینک شود به فرم تایید فعالیت ) را در پایان نیمسال در سامانه درج می کند .بنیاد قرارداد را بررسی و
درصورت تأیید ،مبلغ قرارداد را در دو قسط (در پایان ماه اول مربوط به  0ماه اول و در پایان ماه سوم مربوط به  0/5ماه بعد) به
حساب دانشجو واریز می کند .چنانچه بنیاد ملّی اعتبارات جایزه ها را در اختیار دانشگاه قرار دهد ،دانشگاه موظف است مطابق روال
فوق ،پرداخت ها را انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنیاد استانی ارسال کند.
 . 1-2جوایز پژوهشی
این جایزه با هدف تسهیل مسیر پژوهشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصۀ پژوهش ،به برگزیدگان اعطا می شود.
 .1-2-4اعتبار پژوهش یاری
دانشجویانی که درخواست خود را برای دریافت این اعتبار تحویل معاونت مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران می کنند ،باید
واجد شرایط زیر باشند:
 .1دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی استفاده از این اعتبار است ،به عنوان دانشجوی مشمول جایزه های
تحصیلی برگزیده شده باشد.
 .0دانشجو باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
 .1دانشجو باید یک مقاله در مجالت معتبر دارای امتیاز علمی  -پژوهشی داخلی یا مجالت معتبر خارجی
نمایه شده در  ISIیا  Medlineداشته باشد.
 .0دانشجو باید دانشجوی ترم سوم دوره  )Master of Public Health( MPHیا دانشجوی ترم دوم
دیپلم پژوهشی باشد.

 .3دانشجو باید یک طرح پژوهشی ثبت شده در سامانه پژوهشیار دانشگاه به عنوان مجری اول یا دوم داشته
باشد.
 .9دانشجو باید به طور همزمان در یکی از دوره های  )Rapid Research Education( RREمرکز
پژوهش های دانشجویی دانشگاه مشارکت فعال داشته باشد و نامه مربوط به حضور فعال در پروژه خود
را از  Mentorخود ارائه کند و یا پیش از این در یکی از این دوره ها شرکت کرده و آن را به پایان
رسانده باشد.
 .3برای اخذ این اعتبار ،دانشجو باید به عنوان دستیار پژوهشی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل خود
فعالیت کند.
دانشجویانی که درخواست دریافت این اعتبار را دارند ،باید وظایف متعددی همانند موارد زیر را در سال مشمولیت بر عهده داشته
باشند:
 .1دانشجو باید مشارکت فعال و موثر در روند طراحی ،اجرا و گزارش دهی (مثل ارائه در کنگره های علمی -
پژوهشی ،چاپ به صورت مقاله در مجالت معتبر و امثالهم) طرح های پژوهشی داشته باشد.
 .0دانشجو باید مشارکت فعال و موثر در روند برگزاری کنگره های علمی ،پژوهشی داشته باشد.
 .3دانشجو باید (در صورت درخواست مجله) مشارکت فعال و موثر در داوری مقاالت مجالت علمی  -پژوهشی (مثل
تریتا یا سایر مجالت معتبر علمی  -پژوهشی) داشته باشد.
 .9دانشجو باید (در صورت درخواست مرکز تحقیقات) مشارکت فعال و موثر در روند داوری طرح های پژوهشی ثبت
شده در پژوهشیار دانشگاه (مثل طرح های ارسال شده به شورای پژوهشی مرکز پژو هش های علمی دانشجویان)
داشته باشد.
 .5دانشجو باید (در صورت درخواست مرکز تحقیقات) به عنوان  Mentorدر آموزش روش تحقیق و یا تسهیل روند
روش تحقیق برای سایر دانشجویان (مثل  Mentoringدوره های  RREمرکز پژوهش ها  ،مشارکت در آموزش
روش های آزمایشگاهی به دانشجویان جوان تر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه و امثالهم) مشارکت فعال
داشته باشد.
.6

دانشجو باید به عنوان مدرس کارگاه های علمی  -آموزشی (مثل کارگاه های پژوهشی مرکز پژوهش ها و یا
موسسات معتبر دیگر) مشارکت فعال داشته باشد.

 .0دانشجو باید در روند تالیف یا ویراستاری یک کتاب علمی  -پژوهشی با یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه
همکاری داشته باشد.
 .8دانشجو باید در یک فرآیند مرتبط با  Research developmentکه تسهیل کننده فرآیند پژوهش است
(همانند طراحی فرآیند ،سامانه ،نرم افزار و یا مشارکت در فرآیند های علمی اجرایی شبکه  USERNو امثالهم)
مشارکت فعال داشته باشد.
قابل ذکر است ،دانشجویانی که از این جایزه استفاده می کنند نمی توانند همزمان از اعتبار آموزش یاری یا فن یاری نیز استفاده
کنند .روند ،تعداد برگزیدگان ،نوع ،میزان و شرایط اعطای این جایزه بر اساس آیین نامه جایزه های تحصیلی (ماده  ،)4در دو قسط
و پس از عقد قرارداد مابین دانشگاه و دانشجو خواهد بود .الزم است دانشجو پیش از اعالم شرح وظایف خود در قرارداد مربوطه،
موارد را همراه با مستندات مربوطه با مرکز رشد استعدادهای درخشان هماهنگ نماید.
دانشگاه محل تحصیل ،قرارداد آموزش یاری را با دانشجو منعقد و در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاری می کند .نمونه ای از این
قرارداد در پیوست آمده است .این قرارداد برای هر نیمسال تحصیلی باید عقد شود .دانشگاه محل تحصیل ،تأیید کار دانشجو را در
پایان نیمسال در سامانه درج می کند .بنیاد قرارداد را بررسی و درصورت تأیید ،مبلغ قرارداد را در دو قسط (در پایان ماه اول مربوط
به  0ماه اول و در پایان ماه سوم مربوط به  0/5ماه بعد) به حساب دانشجو واریز می کند .چنانچه بنیاد ملّی اعتبارات جایزه ها را در
اختیار دانشگاه قرار دهد ،دانشگاه موظف است مطابق روال فوق ،پرداخت ها را انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنیاد استانی ارسال
کند.

 .1-9جوایز فناوری
این جایزه با هدف توانمندسازی دانشجویان در حوزة فنّاوری و سوق دادن آنان به سمت کارآفرینی به دانشجویان اعطا می شود.
 .1-9-4اعتبار فن یاری
وظایف تعریف شده در آیین نامه جایزه های تحصیلی برای اعتبار فن یاری ،برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی قابل اجرا
نیست .به همین دلیل این اعتبار برای دانشجویان این رشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر گرفته نشده و ظرفیت و
اعتبارات آن برای جوایز آموزش یاری و پژوهش یاری در نظر گرفته خواهد شد.

چنانچه بر اساس موارد مندرج در آیین نامه جایزه های تحصیلی بنیاد (ماده  )4شرایط بهره مندی از این جایزه و وظایف مطرح
شده برای آن دارد و قصد اقدام برای دریافت این جایزه را دارد ،می تواند از طریق ماده  5این شیوه نامه اقدام کند.

 .1-1جوایز فرهنگ
این جایزه با هدف ارتقای فرهنگ اسالمی ایرانی ،هویت بخشی ملّی و رفع بخشی از نیازهای مادی و اجتماعی دانشجویان ،به
برگزیدگان اعطا می شود.
 .1-1-4راتبه دانشجویی
دانشجویانی که درخواست خود را برای دریافت این اعتبار تحویل معاونت مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران می کنند ،باید
واجد شرایط زیر باشند:
 .1دانشجو باید در سال تحصیلی که متقاضی استفاده از این اعتبار است ،به عنوان دانشجوی مشمول جایزه های
تحصیلی برگزیده شده باشد.
 .0دانشجو باید در یکی از ادارات ،واحد ها یا دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران به کار دانشجویی اشتغال
داشته باشد و بتواند نامه مربوط به آن را ارائه کند.
 .3نامه باید به تایید معاونت مرکز رشد استعدادهای درخشان برسد.
 .9دانشجو در مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب باید ماهانه  04 ،14و  6ساعت کار دانشجویی
در دانشگاه محل تحصیل خود داشته باشد.
روند ،تعداد برگزیدگان ،نوع ،میزان و سایر شرایط اعطای این جایزه بر اساس آیین نامه جایزه های تحصیلی بنیاد (ماده  ،)4خواهد
بود .دانشگاه محل تحصیل ،دانشجو را به عنوان متقاضی کار دانشجویی به بنیاد معرفی می کند .این معرفی برای هر نیمسال
تحصیلی باید انجام شود .دانشگاه محل تحصیل ،تأیید کار دانشجو را در پایان نیمسال در سامانه درج می کند .بنیاد درصورت تأیید،
مبلغ قرارداد را در دو قسط (در پایان ماه اول مربوط به  0ماه اول و در پایان ماه سوم مربوط به  0/5ماه بعد) به حساب دانشجو واریز

می کند .چنانچه بنیاد ملّی اعتبارات جایزه ها را در اختیار دانشگاه قرار دهد ،دانشگاه موظف است مطابق روال فوق ،پرداخت ها را
انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنیاد استانی ارسال کند.
یادآوری  :4چنانچه دانشجو از اعتبار مربوط به آموزش یاری ،پژوهش یاری و فن یاری استفاده کند راتبه به وی پرداخت نمی شود.

ماده 1
 .1موارد خاص
این آیین نامه همواره حامی ایده های نو دانشجویان برای نوآوری در عرصه های آموزشی ،پژوهشی و فناوری مرتبط است .چنانچه
دانشجو فاقد شرایط ذکر شده در این آیین نامه برای یکی از جوایز تحصیلی است ،اما در خواست بهره مندی از آن جایزه را دارد،
باید فرم درخواست خود به صورت کتبی همراه با دالیل خود برای دریافت جایزه را به معاونت مرکز رشد استعدادهای درخشان
دانشگاه علوم پزشکی تحویل نماید تا به صورت فردی درباره درخواست وی در کمیته مشورتی مربوطه تصمیم گیری شود .نمونه
ای از فرم درخواست مربوطه در پیوست آمده است ( .لینک شود به فرم موارد خاص )

