
 
 اطالعیة مهم دربارة اعطای اعتبار فرصت مطالعاتي 

های تخصص و فوق های دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره دانشجویان دوره
 5961-69هاي تحصیلي سال های پزشکی و مشمول جايزهتخصص رشته

مندي از اعتبار  هاي خود را براي بهرهتوانند با مراجعه به سامانه ثریا درخواست می
 فرصت مطالعاتي در سامانه بارگذاری کنند.

در مرحلة دوم دریافت  رسانی بنیاد ملی نخبگان،به گزارش پایگاه اطالع
-مندی از اعتبار فرصت مطالعاتی، دانشجویان دورههای متقاضیان بهرهدرخواست

-های تخصص و فوق تخصص رشتههای دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره

توانند از تاریخ می 5961-69هاي تحصیلي سال جايزههای پزشکی و مشمول 
مندي از  هاي خود را براي بهره، درخواستhttp://soraya.bmn.irبا مراجعه به پایگاه اطالعاتی بنیاد ملّي نخبگان به نشاني،  7/51/5961

مند شوند. برخي نكات مربوط به اعتبار  جايزه بهره اعتبار فرصت مطالعاتي در سامانه بارگذاری کنند تا پس از بررسي، در صورت تأيید، از این
هاي تحصیلي به دانشجويان صاحب  راهنماي اعطاي جايزه»توانند به  فرصت مطالعاتی به شرح زير است )متقاضیان براي اطالع بیشتر مي

 مراجعه كنند(:در وبگاه بنیاد ملّي نخبگان يا بنیادهاي نخبگان استاني « 5961-69استعداد برتر در سال تحصیلي 

 اعتبار فرصت مطالعاتی داخلي

شود كه پس از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در  . اين تسهیالت به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة كشور اعطا مي5
مندي  شود. در صورت بهره پرداخت مي ماه به دانشجوي مشمول مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداكثر به مّدت نُه

، «ياري فن»، «ياري پژوهش»، « ياري آموزش»، «راتبة دانشجويي»از اين اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دورة فرصت مطالعاتي از اعتبارات 
 كند. هستة پژوهش/ هستة فنّاوری و کارآفرینی استفاده

ورة فرصت مطالعاتي به همراه مدارک الزم مشتمل بر: نامة موافقت استاد راهنما، . الزم است دانشجو درخواست خود را برای گذراندن د1
 نامة موافقت مؤسسۀ مبدأ و نامۀ پذیرش مؤسسة مقصد در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاری کند.

 م كند:. الزم است دانشگاه محل تحصیل دانشجو، عالوه بر موارد فوق، موارد زير را به بنیاد نخبگان استان اعال9

 الف. دلیل انتخاب نهاد مقصد به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي

 هاي علمي کشور هاي برتر بودن نهاد مقصد نسبت به ساير مؤسسه ب. شاخص

 ج. نام و سوابق علمی استاد میزبان دانشجو و آزمایشگاه تخصصی میزبان

 فرصت مطالعاتی و تعهدات مبدأ و مقصدنامه میان دانشگاه مبدأ و نهاد مقصد برای پذیرش  د. تصویر تفاهم

 شود. الحساب پرداخت مي هزينة سه ماه )بدون توجه به وضعیت تأهل دانشجو( به صورت علي در مرحلة اول، مبلغ كمك  .4

 شود. هزینة متأهلي پرداخت می التفاوت کمک. در صورت ارائة مدارک مبنی بر همراهي همسر در سفر، مابه1

 شود. هزینة متأهلي پرداخت نمیکمک التفاوت ه مؤسسة مبدأ و مقصد در یک شهر باشد مابه: درصورتی کیادآوری

 شود. ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت میهاي بعدي با دریافت گزارش سه ماهه هزينة سه  . کمك9

 هزينه پرداخت خواهد شد. ك. پس از اتمام زمان فرصت و با اعالم مدت كل فرصت و تأیید دانشگاه، باقیماندة كم7

كمتر از سه ماه باشد، الزم است مبلغ اضافه پرداخت را به  كه دانشجو از فرصت مطالعاتي استفاده نكند يا مدت استفادة وي . در صورتي8
 بنیاد برگرداند.

 است.حداکثر نه ماه طول دورة فرصت مطالعاتی داخلی يادآوري: 

 اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

شود كه پس از تصويب فرصت مطالعاتي در  .اين تسهیالت به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة خارج ازكشور اعطا مي5
شود. در صورت  به دانشجوي مشمول پرداخت مي ماه مّدت ششدانشگاه متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداكثر به 

، «ياري آموزش»، «راتبة دانشجويي»ين اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دورة فرصت مطالعاتي از اعتبارات مندي دانشجو از ا بهره



 كند. استفاده« هستة پژوهشی/ هستة فنّاوری و کارآفرینی»، «ياري فن»، «ياري پژوهش»

م مشتمل بر: نامة موافقت مؤسسه مبدأ و . الزم است دانشجو درخواست خود را برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتي به همراه مدارک الز1
 نامۀ پذیرش نهاد مقصد را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاری کند.

باشد. بدین منظور رتبة دانشگاه در سه نظام  122: نهاد مقصد باید دانشگاهی باشد که در سال میالدی جاری دارای رتبة زیر یادآوری مهم
رتبة دانشگاه و رتبة دانشگاه مقصد شود. انتظار آن است  ( بررسی ميQS( و كیو.اس. )Timesایمز )(، تShanghaiبندی: شانگهای ) رتبه

 باشد. 122بندی کمتر از  كم دو نظام رتبهدر دستمقصد در رشتة تخصصِی متقاضي 

ير را دربارة نهاد مقصد . چنانچه مقصد دانشجو یکی از مراکز پژوهشی )نه دانشگاهی( باشد، الزم است دانشگاه مبدأ، اطالعات ز9
 مشخص و به بنیاد استان اعالم کند:

 . دلیل انتخاب مرکز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي9-5

 هاي علميهاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسه. شاخص9-1

 ژة مؤسسة مقصد . امكانات و تجهیزات وي9-9

 است.ماه  اکثر ششحدطول دورة فرصت مطالعاتی خارجی يادآوری: 

 


