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 باسمه تعالي

 

محورهايدانشجوييمسئلهنامةحمايتازهستهشيوه

)طرحشهيداحمديروشن(

 

 مقدمه

-منظاور رربتاو و امااد    با    و «سند راهبردي كشور در امور نخبگاا  » 2-1-3و  9-2-2، 3-2-2، 2-2-2هاي اقدام در اجراي

هاي اقتصاد مقاومتي، بنتااد مّياي نخبگاا  از    مؤلف  پتشبردسازي اثرگذاري انا  بر  سازي نتروهاي مستعد و نخب  با هدف زمتن 

كشاور،  هااي  مسالّ  هاي دانشجويي با محوريو استادا  برجستة دانشگاهي، صنعتي، هناري و ... پتراماو   ال    رشكتل هست 

باراي  « محور )طار  شادتد ا مادي روشان      مسلّ هاي دانشجويي  مايو از هست »نامة  شتو  ،. بر اين اساسكند مي مايو 

 شود:ربتتن مفاد اجرايي موضوع ب  شر  ذيل ردوين مي

 

 : تعاریف1مادّة 

 شود: نام  رعايو مي هاي زير در اين شتو  براي اختصار، رعريف

 منظور بنتاد مّيي نخبگا  اسو.بنياد:  الف.

 سازا  بنتاد مّيي نخبگا  اسو. منظور معاو  ايند  سازان: ب. معاون آینده

 منظور طر  شدتد ا مدي روشن اسو. . طرح:ج

 شوند.   اجرا مي ةوارد مر ّ، شوراي راهبري پس از رأيتدشود ك   هايي گفت  مي ب  هريک از پتشنداد  . پروژه:د

روسا  يكاي از    ا فنياورانا  باراي  ال    اي عّماي  مسلّ منظور هر يک از اشخاص  قتقي يا  قوقي اسو ك  داراي  كارفرما: .هـ

 .نمايد ميبا بنتاد قرارداد منعقد  اين امرو براي  اسو هاي قابل رشكتل در اين طر  هست 

باا   ،كماک با  اجاراي طار     براي  نام  شتو ين ا 4مادّة مطابق اسو ك   اشخاص  قتقي يا  قوقيمنظور هر يک از  . كارگزار:و

 بنتاد همكاري دارند.

 .دنكن مي همكاريبنتاد  باپروژ  منظور هر يک از اشخاص  قتقي يا  قوقي اسو ك  در بررسي عّمي  داور: .ز  

و  پتشانداد  مرباو  با  ياک    پاروژة  اجاراي  مسالولتو  منظور هر يک از اشخاص  قتقي يا  قوقي اسو كا    . استاد خبره:ح

 عدد  دارد. را بر هست راهبري 

هااي عّماي و فرهنگاي دانشاجويا  مساتعد      پشتتباني از فعالتاو نامة  ايتن»منظور هر يک از دانشجويا  مشمول  دانشجو:. ط

 اسو.ورود ب  طر   برايرسد،  ب  رأيتد شوراي راهبري مي ك  سوابق انا شراي  ويژ   دانشجويا  واجدو يا  «رحصتّي كشور

 اسو.    هاي طر  پروژ هر يک از براي همكاري در  شد منظور دانشجوي رأيتد  . برگزیده:ي  

 اسو. پتشنداد هر  با مررب پروژة و استاد خبر  براي اجراي منظور گرو  رشكتل شد  از برگزيدگا   . هسته:ك 
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با  عناوا     ،رأيتد شوراي راهبريسازا  و  پتشنداد معاو  ايند يک از اشخاص  قتقي يا  قوقي ك  با  منظور هر . مدیر طرح:ل 

 شوند. خبر  و بنتاد رعتتن مياستادا  راهبر و راب  متا  

 اسو. نام  شتو  3مطابق مادّة  ،طر گذاري و نظارت بر اجراي صحتح منظور شوراي راهبري، ستاسو . شوراي راهبري:م 

 

 : اهداف2مادّة 

 اهداف اجراي اين فرايند عبارت اسو از:

 بستر  ل يک مسلّة واقعي. اموزش دانشجويا  مستعد در 2-1

 هاي اجتماعي و ايجاد  س خودباوري در دانشجويا  مستعد. افزايش مدارت2-2

 هاي راهبردي كشور هدايو دانشجويا  مستعد براي  ل مسلّ  .2-3

 گروهي و  ل مسلّ  كارِ . ايجاد شبكة دانشجويا  داراي روانايي2-4

 عّمي و بخش خصوصي ب  دانشجويا  مستعدهاي اجرايي، مراكز . افزايش اعتماد دستگا 2-5

 

 گذاري و نظارت: شوراي راهبري، سياست3مادّة 
 

باا  « گاذاري و نظاارت  شاوراي راهباري، ستاساو   »نام ، گتري، راهبري و نظارت بر رمامي امور مربو  ب  شتو ب  منظور رصمتم

 شود: رركتب و وظايف زير رشكتل مي
 

 . تركيب3-1

 قائم مقام رئتس بنتاد )رئتس شورا  الف.

 بنتاد  سازا   معاو  ايند  ب.

 معاو  روسع  و مديريو منابع بنتاد  ج. 

   نظرا  مررب  از صا ب رندو  داقل د. 
 

هااي دانشاجويي باا    هاي قبل ياا سااير افاراد متخصا  در اماور هسات        از متا  اسارتد موفق در دور « د»بند  اعضاي: 1تبصرة 

 شوند. اعضاي شوراي راهبري و رأيتد رئتس شورا انتخاب و ب  جّسات دعوت ميپتشنداد 

 شوند و انتخاب و انتصاب مجدد انا  بالمانع اسو.ب  مدت يک سال منصوب مي رئتس شورا با  كم شورا اعضاي :2تبصرة 

 براي شورا وجود دارد.نظر  صا بمندي از رخص  ساير افراد در موارد ضروري و با رشخت  رئتس شورا، امكا  بدر  :3تبصرة 
 
 

 . وظایف3-2

 هاي عّمي و فنياوران  دارند ل ك  نتاز ب  را يي هاها و سازما شناسايي و بررسي دستگا  الف.

   طر براي هاي مناسب  معرفي مسلّ و  انتخابشناسايي،  ب.

  ل مسلّ منظور استادا  خبرة واجد شراي  براي رشكتل هست  ب  انتخاب  و شناسايي ج.

 راهبري و نظارت بر روند اجراي طر  د.



 8 از 3 صفحه

 هاي رشكتل شد   هاي ب  دسو امد  ب  صا با  مسلّ  و پشتتباني از هست  ل را ارائة  رعتتن نحوةها .

   و ارائ  ب  رياسو بنتاد براي رصويب نام  در صورت نتازهاي اجرايي بر مبناي مفاد اين شتو ردوين دستورعملو. 

 و نظارت بر عمّكرد اندا طر  را يمدانتخاب و رأيتد  شناسايي،ز. 

 ها   پروژ از هر يک از   اصلهاي فكري  داراييمالكتو  گتري در خصوص  قوق داوري و رصمتم  .

 

 انكارگزار: 4مادّة 
 

از بارداري مناساب از دساتاوردهاي طار ،      بدر سازي و  رجاريكمک ب   و همچنتن ب  منظور رسدتل امور اجراييرواند  بنتاد مي

   استفاد  نمايد. هاي مختّف در زمتن ، شراي واجد هاي  قتقي و  قوقي  خدمات شخصتو
 

 . شرایط4-1

   ينيكارافر بوم سويز با مررب  يها وتفعالسابق  و شدرت در  سن ُ الف.

 يدولت و يخصوص يندادها و ها شركو ها، دستگا  باو اررباطات مناسب  يانسان يروتن يداراب. 

 

 هاي همكاري زمينه. 4-2

 و صنعوجامع   ةاورانفني يازهاتن شناسايي و معرفي دربا شوراي راهبري  يهمكار الف.

 روافق مورد قالب در اندا ةارائ و صنعو ةاورانفني يازهاتن يا صا ب.

 انعقاد قرارداد با كارفرما يبرا ب  شوراي راهبري گزارش ةارائطر  و  پتشتن يها دور  يرصد دستاورها ج.

 ها هست  فعالتودر مدت  يرجار گري مربي خدمات ةارائد. 

 شوراي راهبريب   دتاسار ها وهست  يها و معرف طر  ب  دانشگا  يرسان در اطالع يهمكار ها .

 مربو  ب  طر   هاي مراسمدستاوردها و  يها شگا ينما يبرگزار و.

 از طر   اصل روانمند يها متر انعقاد قرارداد باو  يمعرف ،ييو كارفرما جدو شناسا ادتبا بن يهمكار ز.

 كارفرما و ادتبن ،يمجر ةجانبانعقاد قرارداد س   قياز طر ها پروژ  ياجرا يزارتو رجد يانسان يروتن يها ن يهزبخشي از  نتمأر  .

 و كارفرما ادتب  بنا  ارائة و  ها هست  و نتايج  اصل از وتماه  از وضع س گزارش  تةرد  .

 كارفرما ندگا يو نما گذارا   ي ضور سرماو هماهنگي براي  ها هست  ييندا ةارائجّسات  برگزاري همكاري در ي.

 كارگزاركارفرما، هست  و و مشترك با  ديشركو جد جاديا اي ها هست  هايدستاورد سازي رجاري يبرا يرتگتپك. 
 

در ياک ياا دناد     روانناد  قارارداد، ماي   مفاد بر اساس د با بنتاد همكاري خواهند داشو ودر قالب انعقاد قراردا كارگزارا تبصره: 

 با بنتاد همكاري داشت  باشند.  زمتن 

 : فرایند پشتيباني5مادّة 
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ناماة پشاتتباني از   شاتو  »مفااد  از سوي بنتاد و بر اساس  ،برگزيدگا  اوران / فنييمحور پژوهش اعتبار هستة مسلّ . پرداخو 5-1

 پذيرد.  صورت مي «هاي عّمي و فرهنگي دانشجويا  مستعد رحصتّي كشورفعالتو

هااي منادرج در    ب  جز پرداختي) و موارد مشاب  هاي مصرفي، رجدتزات، خدماري مشتمل بر هزين هاي هست  . سقف هزين 5-2

 محاور  هساتة مسالّ    اعتباار و در قالاب  رعتاتن  از سوي شوراي راهبري الز مة اسارتد ،  هاي دانشجويي و  ق پشتتباني جدول

 .شود پرداخو مي / فنياوران پژوهشي

كرد ب  همرا  گزارش عمّكرد و مدارك مثبتة مالي از سوي استاد خبر ، رأيتد مدير طار    هزين  ساب  صورتپس از ارائة . 5-3

- ساب ب  اساتاد خبار  پرداخاو ماي     صورتو دستور پرداخو معاو  روسع  و مديريو منابع بنتاد، مبّغ  سازا  ايند يا معاو  

 .شود

منعقاد شاد     قارارداد مفااد  بر اساس  ،كنندمي ي نقشها ايفااسارتد خبر  ك  ب  عنوا  مربي در هست  ةمشاور الز مة  ق .5-4

 شود.مي، پرداخو بنتاد و اندا متا 

 
 

 و نظارت مفاد تفسير: 6مادّة  
 

و رشاخت  و   اساو  ساازا   نام  بر عددة معاو  ايند  شتو  نظارت بر اجراي صحتح مفادو  رفستر مفاد ،شر  موارد مسكوت

 اجراي از گزارشي، سال هر در سازا  معاو  ايند  اسو الزم وگتري در موارد خاص، بر عددة شوراي راهبري اسو  رصمتم

 .كند ارائ  ب  شوراي مذكور و  ردت  را نام  شتو 
 

 

 : تصویب و اجرا7مادّة 
 

ب  رصويب رئتس بنتااد مّياي    15/4/1399ربصر  و يک پتوسو در راريخ ددار نام  مشتمل بر يک مقدم ، هفو مادّ ،  اين شتو 

)موضاوع  « محاور )طار  شادتد ا مادي روشان       هاي دانشجويي مسلّ  ز هست نامة  مايو ا شتو »جايگزين  نخبگا  رستد و

 اجراي ا  از راريخ رصويب الزم اسو.  شود و  مي  رئتس بنتاد 29/11/1391خ /د مور55215/5ّابالغتة شمارة 





ستاريسورنا

يجمهوررئيسفناوريوعلميمعاون

نخبگانمليبنيادرئيسو
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 پيوست
 

  طرح شهيد احمدي روشن اجراي فرایند

 پذيرد: صورت ميزير  ب  شر  اجراي طر ،فرايند   

 با  ي اناا ،  هاا  ييرواناا  و سوابق ب  روج  بارا  «طر  مدير» عنوا  ب  بنتاد با همكاري براينتاز افراد مورد سازا معاو  ايند  .1

 .  دهد مي پتشنداد راهبري شوراي

 .  كنديمو معرفي  انتخاب را طر  ا ريمداز متا  افراد پتشنداد شد ،  راهبري، شوراي .2
 

 بود.خواهند رب   ذيمدير طر  در استا   ،فرض صورت پتش ب  ،استانيرؤساي بنتادهاي نخبگا   :1یادآوري 
 

اماوزش  مؤسسات طر ، كارگزارا ،  ا مدير فكريِ با هم رااستادا  خبر   اساميمتناسب با اهداف طر ،  ،سازا  ايند معاو    .3

ماررب  باا موضاوع    مؤسسات  و ندادها و ساير ا تبن دانش يها شركو ،اوري رياسو جمدوريمعاونو عّمي و فنيستادهاي  ،عالي

 .كند يم و ب  شوراي راهبري پتشنداد ا صا ،طر 

، رعتاتن  هاي مختّاف  متناسب با منابع بنتاد و رعداد دانشجويا  در رشت  و گرايشرا  منتخب ةخبراستادا  شوراي راهبري،  .4

 كند. مي
 

 باشد. قبّي مي هاي منو  ب  نتايج ارزيابي عمّكرد ايشا  در دور  طر  ضور مجدد اسارتد در  :2یادآوري 

 يهاا  شاركو  اوري رياسو جمداوري، ستادهاي معاونو عّمي و فنيرايزني با  و با كمک كارگزارا  منتخب بنتادطر   ا مدير .5

 ارائا   يراهبار  يشاورا  با   را ا  گزارش و ا صا را انا  هايمسلّ  ،مررب  با موضوع طر مؤسسات  و ندادها و ساير ا تبن دانش

 .دنكنمي

 كند. مياعالم ب  بنتاد هاي منتخب را رعتتن و  مسلّ  هاي مختّف،  وز شوراي راهبري با كمک داورا  رخصصي در  .6

 :كنندمي ارائ  ادتبن ب  راخود هاي  پتشنداد  ،بندي زير دست و  نام  شتو مفاد بر اساس  استادا  خبر ، .7

قارار  نتاز  و كارفرماا   ادتا بن رشيماورد پاذ   شاد  از ساوي بنتااد كا      موردرأيتد و معرفي مسائلبراي  پتشنداد اول: دستة  الف. 

هار اساتاد    .باشاند  ماي بنتااد  رأيتد  مورد ،زما  فراخوا  طر  قبل ازها در صورت انعقاد قرارداد  پتشنداد اين دست  از  .رندتگ يم

 رواند  داكثر ددار پتشنداد  در اين دست  ارائ  نمايد. مي

، جّسة انتخاب پتشانداد  باا   نام   شتو  4مادّة  2ا4بخش « ز»براي انعقاد قرارداد )بند  در صورت عدم وجود كارگزار: 3 یادآوري

  ضور نمايندة بنتاد برگزار خواهد شد.

 

بر  خود راپتشندادة ولي استاد خبر   ،بنتاد ارائ  شد رأيتد ل مورد ئمسا ،ها  وز هايي ك  در ا   پتشنداد دوم: دستة  ب.

رواند يک پتشنداد  در  ميهر استاد  كند. مينتاز بود  نتتج  و درامدزا بود  ا  را رضمتن  موردل مطر  ررجتح داد  و ئمسا

 اين دست  ارائ  نمايد.

رواناد  اداكثر سا  پتشانداد       ميهر استاد  نكرد  اسو. يمعرف اي ّ لمسدر ا   ادتك  بن يياه  وز در  پتشنداد  سوم: ةدستج. 

 اين دست  ارائ  نمايد.در 
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 شود. در قرارداد منعقد شد  متا  بنتاد و استاد خبر ، شراي  استثنا براي انصراف استاد از ادامة فعالتو، درج مي :4یادآوري 

 در نظرگرفت  شوند:ها  پتشنداد موارد زير نتز بايد در ردوين  .8

 باشد.  مستعدا  مؤثر هاي  روانمنديدر افزايش . 1-1

 محور باشد. دانش .1-2

 . شفافتو كافي براي دانشجويا  داشت  باشد.1-3

 ساعو در هفت  رعدد كاري داشت  باشد. 21الي  15ب  طور متوس  . هر دانشجو 1-4

 ما  را داشت  باشد. طيّ نُ قابّتو پتگتري و ثمردهي . 1-5

ضامن جاامع باود      ضروريساو  ،باراي انتخااب   دانشاجويا   ب  ها پتشنداد  عمومي رساني ارسال و اطالع باروج  ب  :5یادآوري 

 .  اطالعات محرمان  از سوي استاد خبر  منتشر نشود ،پتشنداد در مندرج اطالعات 

شاود باراي    نام در طر ، روصت  مي دانشجويا  براي انتخاب پروژ  و ثبو از سويها  پتشنداد مفاد  بررسي با روج  ب   :6یادآوري 

 بخش مانند عكس، فتّم و ... استفاد  گردد. رر هدف، از عناصر جذاب و انگتز  ارائة هر د  بدتر و شفاف

ز نظرات داورا  امندي  بدر ، شوراي راهبري با   5بند )هاي دوم و سوم  دست در  هاي استادا  خبر  پتشنداد پس از وصول  .9

  .كند مي انتخاب بنتاد ها، امكانات و منابع مالي ستاسورا با روج  ب  از هر استاد پتشنداد   داكثر يک هر  وز ، در رخصصي 

 كند. مي منتشر يفراخوان را طيّ اولدستة هاي  پتشنداد  و منتخبهاي  پتشنداد بنتاد،  .11

رواناد  اداكثر    كنند. هار دانشاجو ماي   ب  بنتاد ارائ  مي ،نظرموردهاي  پروژ براي همكاري در را درخواسو خود  ،دانشجويا  .11

 .كند با قتد اولويو، درخواسورا  پروژ  ددار

را با  منظاور   ، وي هااي   اولويوبا ذكر )هاي منتخب و دانشجويا  متقاضي براي همكاري در هر پروژ   پروژ اطالعات بنتاد،  .12

   كند. ميب  استاد خبر  ارسال  رشكتل هست 

باراي   دانشجويا  منتخاب را باا ذكار اولوياو    ، و مصا ب  با ويبر اساس سوابق دانشجو و معتن  زمانيبازة در  ،استاد خبر  .13

 در اين مر ّ  روج  ب  نكات زير ضروري اسو: كند.، ب  بنتاد اعالم ميرشكتل هست 

 ارشاد و  كارشناساي دانشاجو در مقااطع كارشناساي،     5و  اداقل   15 داكثر  ،ب  ازاي هر پروژ رواند  ميهر استاد خبر   .1ا13

 كارگتري كند.   ب دكترا را ب  عنوا  برگزيد  

سااماندهي و اررباا  اداري باا بنتااد،     اجتمااعي،   ا  هااي فرهنگاي   براي بررسي مسلّ  داقل يک نفر  شود ميپتشنداد  . 2ا13

 گرفت  شود.سازي، كنترل پروژ  و نظاير ا  در نظر  رجاري

   باشند. «كارشناسي»مقطع دانشجويا  از بايد هست  اعضاي از  درصد 31 داقل . 3ا13

 روانند دانشجوي مقطع معادل دكتراي رخصصي باشند. ميي هست  اعضااز  درصد 31 داكثر . 4ا13

ياک نفار را خاارج از     اموختگاا ،  از متا  دانشجويا  ياا داناش   روانند مي  5هاي دست  اول )مندرج در بند  هست اسارتد . 5ا13

، مانناد  وي رحصاتّي  اخرين مقطاع و رأهل وضعتو بر اساس  ،مذكورب  هست  اضاف  كنند. پرداخو ب  فرد ظرفتو رعتتن شد  

 گترد. ميصورت پروژ   ساير اعضاي
 

   شركو كنند.روانند  ميدور  از طر   دو داكثر در  ،در هر مقطع غترمشمولدانشجويا   :7یادآوري 
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نتاز ب  جذب نتروي انساني باشد، با پتشنداد استاد خبر  و رأيتد مديرا  طار ، امكاا     ،دنانچ  در زما  اجراي پروژ : 8یادآوري 

 وجاود   داكثر يک نفار دانشاجوي واجاد شاراي     براي جذب سازا   گتري ندايي از سوي معاو  ايند بررسي موضوع و رصمتم

 دارد.
 

در صاورت  رواناد   ماي  دانشجويي از  ضور و فعالتو در هست  انصراف دهد، استاد خبار   ،دنانچ  هنگام اجراي طر  :9یادآوري 

 انتخاب كند. ،سوي بنتاد معرفي شد  ازدانشجويا   فرد ديگري را از فدرسو ،نتاز
 

هااي   پاروژ  هاا، فدرساو    پاروژ  هاي استادا  خبر  و دانشجويا  و با رالش براي رشاكتل  اداكثري    اولويوبنتاد بر اساس   .14

 نمايد. ميمنتخب، دانشجويا  منتخب و استادا  خبر  را ردت  و اعالم 
 

 همكاري كند. رواند يممنتخب  هاي پروژ مربو  ب   هاي هست از  يكيهر دانشجو صرفاً در  :11یادآوري 
 

 :شوند ميهاي بنتاد برخوردار  از  مايو ،1شمارة جدول هاي رشكتل شد  بر اساس  هست  .15

 

 1جدول شمارة 

 دسته

 حمایت
1 2 3 

 بر اساس روافق كارفرما و مجري يا مصرفي رجدتزاتهزينة سقف 

 251بدر  را سقف  كمبراي دريافو رسدتالت 

هاي عامل  ها يا صندوق ب  بانک ،متّتو  ريال

 گردند. ميمعرفي 

 متّتو  ريال 251 داكثر 

 متّتو  ريال 51 داكثر  متّتو  ريال 51 داكثر  متّتو  ريال 51 داكثر  اجتماعي -هاي فرهنگي  فعالتواعتبار 

سقف متانگتن ضرايب ماهتان  دانشجويا  

 گرو 
121% 111% 111% 

 سقف  ق مشاور  استاد
برابر  ساعو بر اساس دو 211 داكثر 

 21استاد پاي  التدريس   ق

ساعو بر اساس  ق التدريس  211 داكثر 

 21استاد پاي  

ساعو بر اساس دوبرابر  ق التدريس  211 داكثر 

 21استاد پاي  

 نتروي انساني
يک نفر ب   + پتشنداد نفر بر اساس  15 را 5

 خبر اختتار استاد 
 پتشنداد نفر بر اساس  15 را 5 پتشنداد نفر بر اساس  15 را 5

 .كندمي منعقد قراردادي راهبري، با استاد خبر  رأيتد شد  از سوي شورا پروژة ويبراي هدا بنتاد .16

هااي مانظم خاود باا اعضااي       داكثر پس از يک هفت  از اعالم نتتجة ندايي، استاد خبر  براي رعتتن زما  و مكاا  جّسا    .17

 كند.  هست  اقدام مي

را كا  باا همكااري اعضااي هسات       پروژ  ، نقشة را  و زمانبندي اجراي پروژ در ما  نخسو اجراي موظف اسو استاد خبر   .18

 طر  اعالم كند. ا ب  مدير ،شودردوين مي

باراي رادوين    ،شود و استاد خبر  با همكاري اعضاي هسات  ها با  ضور همة اعضاي هست  برگزار ميهاي منظم هست جّس  .19

ايان  شاود   ميروصت  كند. اندا و مستندسازي ا  اقدام ميگذشتة ها، رعتتن وظايف اري افراد، درج گزارش فعالتو جّس  صورت

 بارگذاري شود.، سامانة مررب شد  در رعتتن قالب ها ب  صورت هفتگي در گزارش

شاود.  خبار  رعتاتن ماي   اساتاد  ، از ساوي  هاي هر يک از برگزيدگا  براي رستد  ب  اهداف هسات  شر  وظايف و خروجي .21

 رعددات كّي برگزيدگا  ب  شر  زير اسو:
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ساعو در هفتا  متعداد با  همكااري باا هسات         21 را 15 ب  طور متانگتن بتن ،. هر برگزيد  با روج  ب  نظر استاد خبر 21-1

 اسو.

گازارش عمّكارد    ن ارائةضم كنند وشركو مي ،شودرشكتل مياجراي پروژ  هاي منظمي ك  براي در جّس  ،. برگزيدگا 21-2

 گذارند.ب  اشتراك ميبا يكديگر نظريات خود را  ،خود

اي بخواهد از هست  خارج شود، ضروري اسو موضاوع را از ياک ماا     ، برگزيد پتشنداد پذيرش ندايي صورري ك  پس از  . در21-3

 .گردد مي محروم در بنتاد خود هاي  مايواز ساير  اين دانشجو ،در غتر اين صورت قبل ب  استاد خبر  اطالع دهد.

 ضور و همكاري خود را ب  اطالع استاد راهنماي خاود در دانشاگا    نحوة . برگزيدگا  بايد پتش از اغاز همكاري با هست ، 21-4

 د.  نمحل رحصتل برسان

و  ماديرا  طار   هايي متا  جّس ، بار  يکما   س )هر  طول اجراي طر افتتا ت   و در جّسة ابتداي شروع ب  كار طر  )در  .21

 هاا جّسا   ضور استادا  خبار  در ايان    .شودفكري  همها شود را در مورد پتشرفو كار و شراي  هست استادا  خبر  برگزار مي

 ارائا   ا پاتش روي  برناماة  شاامل پتشارفو هسات  و    مكتاوب  گزارشاي   ،اسارتد خبر  پتش از  ضور در جّسات الزامي اسو.

 گذارا  خارج از بنتاد برگزار خواهد شد. سرماي با  ضور داورا  رخصصي و  ،سومماهة س  جّسة  د.ننماي مي

و فعالتو هر يک از اعضاي هست  را ب  صاورت ماهتانا  و از طرياق اعاالم ضاريب      و و كتفتّاستاد خبر  موظف اسو، كمتّ .22

 كند.اعالم رب   سامانة ذي درعمّكرد مستعد 

/ يمحاور پژوهشا   اعتباار هساتة مسالّ    در متازا   5/1 صفر را ضريبي ازرواند خبر  مياز ما  دوم اجراي پروژ ، استاد  .23

 بر اساس جدول سقف متانگتن ضرايب ماهتان  گرو  خود اعمال كند.هستة يک از برگزيدگا   دريافتي ماهانة هر فناوران 

 .باشد مي1شمارة 

باا  پاروژ   در اناا    بر اساس عمّكرد و متزا  مشاركو ،بنتادجدو استفاد  از رسدتالت مستعدا  امتتاز مربو  ب  هر يک از  .24

 شود. شوراي راهبري رعتتن مي رأيتد وپتشنداد استاد خبر  
 

 ها از سوي بنتاد رأمتن و در اختتاار اساتاد خبار  قارار    هست استفادة فضاهاي كاري مشترك براي  ،در صورت امكا  :11یادآوري 

 شود.داد  مي


