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مقدمه

بنياد ملي نخبگان تنها مرجع رسمي و قانوني جهت 
شناسايي ، جذب و حمايت مادي و معنوي از نخبگان است 
كه با حمايت خاص مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( توسط 
تبديل  مركزي  به  و  تأسيس  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي 
شده است كه اولويت اول آن، جذب ، حفظ، به كارگيري و 
پشتيباني از نخبگان در راستاي ارتقاي توليد علم ، فناوري 

و پيشبرد توسعه فرهنگي و علمي كشور است.

مسايل  به  رسيدگي  براي  بنيادي  تأسيس  ايده 
گوناگون نخبگان كشور، براي نخستين بار با رهنمود مدبرانه 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديداري كه ايشان با برخي 
شكل  داشتند؛  دانشگاهي  برتر  استعدادهای  و  نخبگان  از 
گرفت. معظم له در اين ديدار )كه در مهرماه سال 1383 
برگزار شد( خطاب به مسئوالن ارشد كشور فرمودند: »من 
یک  ما  که  مي رسد  نظرم  به  این جور  نخبگان  خاِص  مورد  در 
بنیاد نخبگان الزم داریم... ما باید یک بنیاد درست کنیم که 
زیر نظر ریاست جمهوري باشد؛ چون بهترین جا، آن جاست. 
حتي دستگاه وزارتي هم براي این کار کافي نیست؛ چون این 

کار فراتر از کار یک وزارتخانه است«.

علمي  نخبگان  براي  بنيادي  تأسيس  ضرورت  البته 
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كشور از مدت ها پيش از آن نيز بارها از سوي ايشان مطرح 
شده بود. رهبر معظم انقالب در همان ديدار به اين مسأله 
آقاي  دولت  از  پيش - قبل  فرمودند: »من سال ها  و  اشاره 
خاتمي-  به رئيس جمهوري وقت گفتم دفتري درست كنيد 
كه به مسايل ارتباط دانشگاه با صنعت بپردازد. در يك نگاه 
وسيع تر؛ در واقع مي توانست دفتري باشد براي رسيدگي به 
مسايل گوناگون نخبگان، شنيدن حرف هاي شان، حل كردن 
مشكالت ويژه، نگاه به پيشنهادهاي شان در زمينه پيشرفت 
كار و اصاًل نگاه كلي به نخبه پروري در جامعه. بعد، در زمان 
دولت كنوني هم - دولت آقاي خاتمي - به ايشان يكي دو 
كافي  منتهي  داده اند؛  انجام  هم  كارهايي  كه  گفتم،  مرتبه 

نيست«.

ايشان در ديدار سال بعد از آن هم در ديدار با تعدادی 
»مسأله  فرمودند:  برتركشور  استعدادهای  و  نخبگان  از 
اهميت دادن به علم، اهميت دادن به تحقيق، اهميت دادن 
به فناوري، پرداختن به نخبگان؛ اين كه ما وقتي يك نخبه را 
دل گرم كرديم، هر جاي دنيا هم برود، متعلق به كشور خواهد 
بود و مطالب فراواني كه شما گفتيد و من خالصه اي از آن را 
يادداشت كردم؛ حرف هاي من است. اين ها حرف هايي است 
كه از ده سال پيش، دوازده سال پيش، من دارم مي گويم. 
من امروز نگاه مي كنم، مي بينم شما بدون اين كه بدانيد يا 
يادتان باشد كه اين حرف ها يك روز از سوي مسئوالن نظام 
گفته شده، خودتان داريد اين حرف ها را مي زنيد و حرف 

دل شماست؛ اين پيشرفت است«.
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كشور  مسئوالن  براي  فصل الخطابي  رهنمودها،  اين 
عالي  شوراي  بيانات،  اين  از  پس  مدتي  كه  طوري  به  بود، 
انقالب فرهنگي دست به كار شد تا اساسنامه تأسيس بنياد 
ملي نخبگان را تنظيم نمايد. اساسنامه مذكور در پانصد و 
شصت و دومين جلسه مورخ دهم خردادماه 1384 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي در يك مقدمه ، چهار فصل ، شانزده 

ماده و نه تبصره به تصويب رسيد.

نخبگان  با  ديدار  در  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر 
از  موضوع  اهميت  به  با توجه   1384 در سال  كشور  علمي 
اين  راه اندازي  براي  ايشان  دغدغه حضرت  و  له  معظم  نظر 
بنيا،د به اساسنامه تنظيم شده از سوي شوراي عالي انقالب 
فرهنگي ايراداتي را وارد دانسته، خطاب به اعضاي شوراي 
عالي انقالب فرهنگي فرمودند: »من سال گذشته در همين 
جلسه پيشنهاد تأسيس بنياد ملي نخبگان را مطرح كردم... 
اساسنامه بنياد تصويب شد و آن را پيش ما آوردند. البته به 
نظر ما، اساسنامه نواقصي دارد كه حتماً بايد برطرف شود و 
ان شاءا...  برطرف خواهد شد«. بر همين اساس، پيشنهاد 
اصالح اساسنامه بنياد ملي نخبگان مطرح و اصالحاتي در 

نحوه اداره بنياد منظور شد.

بر اساس آخرين اصالحيه، بنياد ملي نخبگان داراي 
سه ركن است و به شرح ذيل اداره مي گردد .
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ارکان بنیاد ملي نخبگان

الف: هيأت امناء

ركن  سه  نخبگان  ملي  بنياد  براي  اساسنامه،  مطابق 
اصلي »هيأت امناء« ، »رئيس بنياد« و »شوراي نخبگان« 
پيش بيني و بر اساس رهنمود مقام معظم رهبري كه فرموده 
بودند ساز و كار اين بنياد بايد باالتر از سطح يك وزارتخانه 
به  بنياد  اين  امناي  هيأت  رياست  مسئوليت  شود،  تعريف 

رئيس جمهور واگذار شد.

بنياد،  مرجع  باال ترين  عنوان  به  امناء«  »هيأت 
مسئوليت سياست گذاري و تصميم گيري كالن در خصوص 
نخبگان و تعيين و تصويب سياست ها و خط مشي بنياد را 
برعهده دارد و داراي اختيارات قانوني است كه در ماده 9 

اساسنامه به آن پرداخته شده است.

ب: رئيس بنياد ملي نخبگان

دومين ركن بنياد، »رئيس بنياد ملي نخبگان« است 
كه معاون رئيس جمهور و باالترين مقام اجرايي بنياد است. 
وظايف رئيس بنياد در ماده 11 اساسنامه پيش بيني شده 

است.

ج: شوراي نخبگان

نخبگان«  »شوراي  نخبگان،  ملي  بنياد  ديگر  ركن 
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تركيب  مي شود.  محسوب  بنياد  علمي  شوراي  كه  است 
شوراي نخبگان كه در ماده 12 اساسنامه آمده، عبارت است 
از: رئيس بنياد )رئيس شورا( ، قائم مقام و معاونان بنياد و 
هفت نفر عضو اصلي كه از ميان نخبگان با پيشنهاد هيأت 
حكم  مي شوند.  انتخاب  امناء  هيأت  رئيس  تأييد  و  امناء 
براي  بنياد  رئيس  توسط  نخبگان،  شوراي  اعضاي  انتصاب 

مدت پنج سال صادر مي گردد.

بنياد ملي نخبگان از سال 1386 با تصويب ضوابط 
مربوط به اولين تسهيالت خود با عنوان »دستورالعمل ارائه 
استعدادهاي  و  نخبگان  به  وظيفه  نظام  خدمت  تسهيالت 
برتر« )كه در سال 1389 با اصالحاتي به »آيين نامه ارائه 
تغيير  نخبگان«  ملي  بنياد  وظيفه  نظام  خدمت  تسهيالت 
نام داد( به صورت اجرايي وارد عرصه حمايت از نخبگان و 

استعدادهاي برتر شد.
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اساسنامه بنیاد ملي نخبگان

 558،  557،  556،  554،555  ،553  ،552 جلسات  مصوب 
،559، 560، 561، 562 مورخ 83/9/24 ،83/10/22 ، 83/11/6 
 ،  84/1/30،  84/1/16  ،  83/12/18  ،  83/12/4  ،  83/11/20  ،

84/2/13 ، 84/2/27  و 84/3/10
شوراي عالي انقالب فرهنگي

مقدمه
و  صحيح  استفاده  در  رهبري  معظم  مقام  تأكيد  به  نظر 
توسعه  راستاي  در  نخبگان  علمي  ظرفيت هاي  مناسب از 
كشور و لزوم حركت انقالبي در مسير رفع موانع و مشكالت 
توليد دانش و جنبش نرم افزاري در جلسه ديدار برخي از 
نخبگان علمي كشور با ايشان در مهر ماه 1383، بنياد ملي 
نخبگان كشور با اساسنامه اي به شرح ذيل تشكيل مي گردد:

فصل اول: کلیات
ماده 1- نام

كه  كشور”  نخبگان  ملي  از “بنياد  است  عبارت  بنياد  نام 
ناميده  »بنياد«  اختصار  به  اساسنامه  اين  در  پس  اين  از 

مي شود.
ماده 2- هدف

و  برنامه ريزي  از  است  عبارت  بنياد،  تأسيس  از  هدف 
و  مادي  حمايت  هدايت،  شناسايي،  براي  سياستگذاري 
معنوي نخبگان، جذب، حفظ و به كارگيري و پشتيباني از 
آنان در راستاي ارتقاء توليد علم، فناوري و توسعه علمي و 
متوازن كشور و احراز جايگاه برتر علمي، فناوري و اقتصادي 
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در منطقه براساس سند چشم انداز كشور درافق  1404.
ماده 3- وظایف

1ـ سياستگذاري و برنامه ريزي براي: 
الف ـ پشتيباني مادي و معنوي از نخبگان كشور 

ب ـ شناسايي، هدايت و حمايت نخبگان به منظور ارتقاء 
توليد علم در كشور 

از  حمايت  و  استعدادها  پرورش  و  جذب  كشف،  ـ  ج 
شخصيت هاي جامع الشرايط علمي 

د ـ حمايت از نخبگان براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و 
كارآفريني 

با  مرتبط  نهادهاي  و  سازمان ها  ميان  هماهنگي  ايجاد  2ـ 
جهت  در  آنان  به  مربوط  فعاليتهاي  بر  نظارت  و  نخبگان 

اجراي سياستها و برنامه هاي مصوب 
3ـ كمك به فراهم نمودن تسهيالت و امكانات الزم براي 
دسترسي محققان و نخبگان به تحقيقات جهاني و انتقال 
فناوري هاي جديد به كشور در راستاي تحقق اهداف توسعه 

علمي و متوازن كشور
4ـ كمك به فراهم نمودن تسهيالت و امكانات الزم براي 
 حضور نخبگان در همايش هاي علمي در داخل و خارج كشور 
و  ايراني در داخل  نخبگان  ويژه  5ـ تشكيل شبكه جهاني 

خارج از كشور 
ماده 4- تعریف نخبه و احراز نخبگي

اثر  كه  مي شود  اطالق  كارآمدي  و  فرد برجسته  به  نخبه 
فناوري كشور محسوس  و  توليد علم، هنر  گذاري وي در 
در  وي  فكري  نبوغ  و  كارآفريني  هوش، خالقيت،  و  باشد 
راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به 



18

رشد و توسعه علمي و متوازن كشور گردد. احراز نخبگي 
امناء و تصويب  نامه پيشنهادي هيات  آيين  افراد براساس 

شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود.
ماده 5- شكل حقوقي

بصورت  و  است  مستقل  حقوقي  شخصيت  داراي  بنياد 
اساسنامه  اين  مقررات  براساس  منحصراً  و  دولتي  مؤسسه 
تحت نظر رئيس جمهور اداره مي شود. رئيس بنياد معاون 

رئيس جمهور است.1

فصل دوم: ارکان
ماده 6- ارکان

بنياد داراي اركان زير مي باشد:
1ـ هيأت امناء 
2ـ رييس بنياد 

3ـ شوراي نخبگان 
ماده 7- هیات امناء 

زمينه سياستگذاري  بنياد در  عاليترين مرجع  امناء  هيأت 
حدود  در  قانوني  اختيارات  كليه  و داراي  تصميم گيري  و 
اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن مي باشد. رياست هيات 

امناء با رئيس جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
ماده 8- ترکیب هیات امناء2

الف: اعضاي حقوقي 

 1385/08/23 مورخ  سه  و  نود  و  پانصد  جلسه  در  شده  اصالح   -1
شوراي عالي انقالب فرهنگي

 1385/08/23 مورخ  سه  و  نود  و  پانصد  جلسه  در  شده  اصالح   -2
شوراي عالي انقالب فرهنگي
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1ـ رئيس جمهور )رئيس هيات امناء(
2ـ معاون اول رئيس جمهور 

3- معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد
3ـ دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 

4ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
5ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

6ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
7ـ وزير آموزش و پرورش 

8ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
شوراي  مجلس  تحقيقات  و  آموزش  كميسيون  رئيس  9ـ 

اسالمي 
10ـ رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 

11ـ رئيس جهاد دانشگاهي 
12ـ رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 

تبصره 1ـ براي پيشبرد اهداف بنياد، قائم مقام رئيس بنياد 
رعايت  با  و  امناء  هيات  توسط  شده  تصويب  ضوابط  طبق 

شرايط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب مي شود.
تبصره 2ـ احكام اعضاي فوق الذكر توسط رئيس هيات امناء 

صادر خواهد شد.
ب : اعضاي حقیقي3

نه نفر از شخصيت هاي خبره و نخبه علمي كشور به عنوان 
اعضاي حقيقي كه دو نفر از آنها از علماي برجسته حوزه هاي 
علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و دو نفر از 

بانوان نخبه علمي كشور مي باشند. 

3- اصالح شده در جلسه پانصد و هشتاد و هفت مورخ 1385/04/20 
شوراي عالي انقالب فرهنگي
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تبصره 3ـ احكام اعضاي فوق الذكر به پيشنهاد رئيس بنياد 
و با حكم رئيس هيات امناء صادر خواهد شد.

ماده 9- وظایف هیئت امناء 
و خط مشي فعاليت هاي  برنامه ها  و  تعيين سياست ها  1ـ 

بنياد 
2ـ تصويب سياستها و برنامه هاي الزم در ارتباط با نخبگان 

كه توسط رئيس جمهور ابالغ مي شود
3ـ سياستگذاري و تصميم گيري كالن در خصوص نخبگان 

و تصويب آيين نامه هاي داخلي و اجرايي بنياد 
رئيس  مورد پيشنهادهاي  در  تصميم  اتخاذ  و  بررسي  4ـ 
از  سوم  يك  جانب حداقل  از  كه  پيشنهادهايي  يا  و  بنياد 

اعضاء هيات امناء ارائه شده باشد
5ـ تصويب نمودار سازماني و پست هاي مورد نياز بنياد 

6ـ تصويب بودجه و ترازنامه ساليانه بنياد 
و  مادي  كمك هاي  نحوه ارائه  آيين نامه هاي  تصويب  7ـ 

معنوي بنياد به نخبگان
نهادهايي كه  ايجاد هماهنگي بين دستگاهها، مراكز و  8ـ 

متولي امور نخبگان مي باشند
سازماني  و واحدهاي  مؤسسات  ادغام  پيشنهاد  9ـ 
فعاليت   نخبگان  امور  با  رابطه  در  كه  اجرايي  دستگاههاي 

مي نمايند به مراجع قانوني ذي ربط جهت تصويب
ارتباط با  در  اساسنامه صندوق هاي حمايتي  تصويب  10ـ 

نخبگان علمي و دانشمندان و پژوهشگران
به كارگيري نخبگان علمي  11ـ تصويب آيين نامه جذب و 
آنان  به  معنوي  و  مادي  كمك هاي  ارائه  نحوه  و   كشور 

12ـ تصويب آيين نامه  ها و مقررات مورد نياز بنياد 
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13ـ بررسي و اتخاذ تصميم در اموري كه از سوي رئيس 
امناء قرار  امناء يا رئيس بنياد در دستور كار هيات  هيات 
بنياد  انجام وظايف  اهداف و  مي گيرد و در راستاي تحقق 

است.
14ـ پيشنهاد اصالح و يا تغيير اساسنامه به شوراي عالي 

انقالب فرهنگي 
سوي  از  پيشنهادي  ضوابط  كليه  تصويب  و  بررسي  15ـ 

شوراي نخبگان 
تبصره 1- جلسات عادي هيات امناء سالي دوبار به پيشنهاد 
رئيس بنياد تشكيل مي شود. هر جلسه با حضور حداقل دو 
تصميمات با  و  مي يابد  رسميت  امناء  هيات  اعضا  از  سوم 
 رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي باشد. 
تبصره 2- جلسات فوق العاده هيأت امناء برحسب ضرورت با 
 پيشنهاد رئيس بنياد و يا رئيس هيات امناء تشكيل مي شود.

با  با نخبگان  ارتباط  ايجاد هرگونه مؤسسه در  تبصره 3-  
تأييد بنياد به تصويب مراجع قانوني ذي ربط مي رسد.

به  را  از وظايف خود  امنا مي تواند برخي  تبصره 4- هيأت 
از  تعدادي  از  بنياد، مركب  امناي  دائمي هيأت  كميسيون 
اعضاي هيأت امنا، تفويض نمايد. آيين نامه طرز تشكيل و 
تصويب  به  امنا  هيأت  توسط  كميسيون  اين  وظايف  شرح 

خواهد رسيد.4
ماده 10- رئیس بنیاد 

اجرايي  مقام  باالترين  )معاون رئيس جمهور(  بنياد  رئيس 
هيات  ميان اعضاء  از  بنياد  رئيس  مقام  قائم  است.  بنياد 

مورخ  سه  و  هفتاد  و  ششصد  جلسه  مصوبه  اساس  بر  الحاقي   -4
1389/8/4  شوراي عالي انقالب فرهنگي
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علمي و واجد شرايط زير انتخاب مي شود:
امور  در  اجرايي  و  علمي، پژوهشي  توانمندي  داراي  1ـ  

مربوط به نخبگان باشد.
و  بوده  اجرايي درخشان  و  علمي  سوابق  داراي  2ـ 
باشد. آنان  علمي  نيازهاي  و  نخبگان  جامعه  با   آشنا 

3ـ آشنا به معيارهاي استاندارد بين المللي و سازوكارهاي 
بنيادهاي نخبه پرور جهان باشد.

اقتصادي  مالي،  اداري،  علمي،  نظام هاي  به  4ـ نسبت 
باشد. اشراف داشته  كشور  مديريت  و  برنامه ريزي   و 

عنوان سمت  به  ايشان  مقام  قائم  و  بنياد  رياست  تبصره- 
آموزشي و پژوهشي محسوب مي شود.

ماده 11- الف ـ وظایف رئیس بنیاد 
1ـ اجراي كليه مصوبات هيائت امناء 

اجراي  حسن  بر  نظارت  و  بنياد  امور  هدايت  و  اداره  2ـ 
مقررات  و  ضوابط  اساسنامه،  در چارچوب  آن  فعاليت هاي 

مصوب هيات امناء 
3ـ اداره شوراي نخبگان 

ايده هاي  كردن  عملياتي  كار الزم جهت  و  ساز  4ـ تأمين 
نخبگان 

توليدي،  اجرايي،  علمي،  هدايت مراكز  و  هماهنگي  5ـ 
به كارگيري  و  جذب  براي  غيردولتي(  و  )دولتي  خدماتي 

نخبگان كشور 
6ـ پيشنهاد اصالح و يا تغيير در مواد اساسنامه به هيات 
امناء و پس از تأييد هيات امناء جهت تصويب در شوراي 

عالي انقالب فرهنگي 
ديني،  انگيزه هاي  و  روحيه  براي تقويت  برنامه ريزي  7ـ 
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كشور  به  خدمت  جهت  در  نخبگان  ملي  و   اخالقي 
8ـ ارائه گزارش ساالنه از فعاليت هاي بنياد به شوراي عالي 

انقالب فرهنگي 
9ـ اطالع رساني مناسب و ساليانه به افكار عمومي در مورد 

فعاليت هاي بنياد
10ـ نصب و عزل كاركنان بنياد، تعيين حقوق و دستمزد 
كه به  بنياد  استخدامي  نامه   آئين  و  مقررات  طبق  آنان 

تصويب هيات امنا مي رسد. 
11ـ حفظ و حراست اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول 

بنياد 
12ـ تهيه گزارش عملكرد ساالنه بنياد و ارائه آن به هيات 

امناء براي بررسي 
13ـ نمايندگي بنياد در كليه مراجع اداري و قضايي با حق 
توكيل به غير براي استيفاي حقوق بنياد در حدود مقررات 
14ـ ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف تركيبي ساالنه 

هيات امناء براي تصويب 
ماده 12- شوراي نخبگان 

تركيب  كه  است  بنياد  علمي  شوراي  شوراي نخبگان 
اعضاي آن متشكل از رييس بنياد )رئيس شورا(، قائم مقام 
ميان  از  كه  مي باشد  اصلي  عضو  نفر   7 و  بنياد  معاونان  و 
نخبگان با پيشنهاد هيات امناء و تأييد رئيس هيات امناء 
مي گردند.  منصوب  سال   5 مدت  به  بنياد  رييس  حكم  و 
شرايط و ويژگي اعضاي شوراي نخبگان و وظايف آن توسط 

هيات امناء تعيين مي گردد.
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فصل سوم: امور مالي و اداري
ماده 13- بودجه بنياد از محل كمك هاي پيش بيني شده 
در رديف هاي بودجه ساليانه كل كشور و كمك ها و هداياي 
اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تأمين 

مي شود.
تمامي  از  حاصل  منافع  محل  مي تواند از  بنياد   -1 تبصره 
براي  نخبگان  امور  براي  شده  گرفته  نظر  در  موقوفات 

برنامه هاي حمايتي و هدايتي خود استفاده نمايد.
اجرايي مي توانند در قالب مقررات  دستگاههاي  تبصره 2- 
قانوني مورد عمل قسمتي از اعتبارات ساليانه خود را جهت 

كمك به بنياد اختصاص دهند.
و  آيين نامه ها  اساس  بر  نخبگان  ملي  بنياد   –  14 ماده 
تشكيالتي  و  استخدامي  معامالتي،  اداري، مالي،  مقررات 
امناء  هيات  رئيس  تأييد  به  كه  امناء  هيات  مصوب  خاص 
عمومي،  محاسبات  قانون  رعايت  به  الزام  بدون  مي رسد، 
مقررات  و  ساير قوانين  و  مديريت خدمات كشوري  قانون 
عمومي، اداري، مالي و معامالتي و استخدامي اداره خواهد 

شد.5

فصل چهارم :مقررات متفرقه
ماده 15- محل اصلي بنياد در تهران است و عالوه بر آن 
با تصويب هيات امناء مي تواند نمايندگي هايي در داخل و يا 

خارج از كشور داشته باشد.

5- اصالح شده در جلسه هفتصد  مورخ 1390/08/17 شوراي عالي 
انقالب فرهنگي
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ماده 16- اموال منقول و غيرمنقول و حقوق و ساير امكانات 
بنياد متعلق به دولت است كه در صورت انحالل بنياد به 

نهاد رياست جمهوري تحويل خواهد شد.
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آیین نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

مقدمه
رهبري  معظم  مقام  تأكيد  به  بخشيدن  تحقق  منظور  به 
در»استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان 
ماده  اجراي  و در  كشور«  جانبه  همه  توسعه  راستاي  در 
و  نخبه  »تعريف  درباره  نخبگان  ملي  بنياد  اساسنامه   4
احراز  آيين نامه  افراد«  نخبگي  و  استعدادهاي برتر  احراز 

استعدادهاي برتر و نخبگي تصويب مي شود. 
اختصار  به  كشور«  نخبگان  ملي  »بنياد  آيين نامه  در اين 
و  فناوري«  و  وزارتخانه  »علوم، تحقيقات  دو  و  »بنياد« 
»وزارتين  اختصار  به  پزشكي  آموزش  و  درمان  »بهداشت، 

علوم و بهداشت« ناميده مي شود. 
ماده 1- هدف 

منطقي كردن و تعريف شاخص هاي علمي، استانداردسازي 
و  نخبگان  معرفي  و  شناسايي  فرايندهاي  و  معيارها 

استعدادهاي برتر هر بخش. 
ماده 2- تعریف نخبه و استعداد برتر 

فرد  به  بنياد  ماده  4اساسنامه  استناد  به  »نخبه«  1ـ2ـ 
در  وي  اثرگذاري  كه  مي شود  اطالق  كارآمدي  و  برجسته 
توليد و گسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگ سازي و 
مديريت كشور محسوس باشد و هوش، خالقيت، كارآفريني 
و  دانش  گسترش  و  توليد  راستاي  در  وي  فكري  نبوغ  و 
نوآوري، موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و 

اعتالي جامعه انساني كشور گردد. 
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به  كه  مي شود  اطالق  به فردي  برتر«  »استعداد  ـ   2ـ2 
براي  الزم  زمينه هاي  هنوز  ولي  بوده  نخبه  بالقوه  صورت 
شناسايي كامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او فراهم نشده 

است.
نخبگان  و  برتر  استعدادهاي  فوق شامل  تعاريف   :1 تبصره 
آموزشي،  فناوري،  و  علمي  قبيل  از  مختلف  بخشهاي 

فرهنگي، اجتماعي، هنري و مديريتي مي باشد. 
تبصره 2: تعريف و شرايط احراز نابغگي و نحوه حمايت از 
نوابغ توسط بنياد پيشنهاد و پس از تصويب هيات امناء به 

تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي مي رسد. 
پويا است و  فرآيند  و نخبگي يك  برتر  استعداد  تبصره 3: 
در  مشخص  زماني  دوره هاي  در  شرايط  تداوم  مي بايست 

احراز نخبگي معيار قرار گيرد.

در  نخبگي  و  برتر  استعداد  احراز  فرایند   -3 ماده 
حوزه هاي مختلف 

1ـ3ـ در تعيين و احراز شرايط نخبگي، فرآيندهاي تعريف 
و تجربه شده توسط نهادهاي برگزيننده  نخبگان هر بخش 
پذيرفته شده و با جهت گيري علمي و عقاليي سياست هاي 
موجود هماهنگ و معيارهاي وضع شده عنداللزوم تقويت و 

يا اصالح مي گردد.
در  بهترين ها  تعيين  براي  آيين نامه  هاي موجود  2ـ3ـ 
بخش هاي مختلف با رويكرد تقويتي مورد اصالح و تصويب 

بنياد قرار خواهد گرفت. 
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ماده 4- شرایط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي 
استعداد  باشند،  زير  ويژگي هاي  از  يكي  داراي  كه  افرادي 

برتر يا نخبه شناخته مي شوند. 
1ـ4ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي معتبر داخلي و جهاني 
و  جهاني  معتبر  المپيادهاي  سوم  تا  نفرات اول   - الف 
و پرورش  آموزش  وزارت  تأييد  با  دانش آموزي  بين المللي 

به عنوان نخبه 
جهاني  معتبر  المپيادهاي  نهايي  مرحله  راه يافتگان   - ب 
بين المللي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش و پرورش به 

عنوان استعداد برتر 
بين المللي  معتبر  المپيادهاي  سوم  تا  اول  ج - نفرات 
دانشجويي با تأييد وزارتين علوم و بهداشت به عنوان نخبه

د - نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشجويي 
كشور با معرفي وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد 

برتر 
دانش  علمي  معتبر  سوم المپيادهاي  تا  اول  نفرات   - هـ 
آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش به عنوان 

استعداد برتر 
2ـ4ـ برگزيدگان از ميان آزمونهاي سراسري 

سراسري  آزمون هاي  برتر  رتبه هاي  از ميان  برگزيدگان 
براي رشته هاي  اول  نفر   150 ميان  از  كارشناسي  مقطع 
رياضي و فيزيك، 100 نفر اول براي رشته هاي علوم تجربي، 
اول  نفر  و 40  انساني  علوم  براي رشته هاي  اول  نفر   100

براي رشته هاي هنر به عنوان استعداد برتر6 

 6- اصالح شده در جلسه هفتصد و ده  مورخ 1391/2/5 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي
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3ـ4ـ مخترعان و مكتشفان 
معتبر  علمي  جشنواره هاي  و  مسابقات  برگزيدگان   - الف 
خوارزمي،  بين المللي  جشنواره  قبيل  از  خارجي  و  داخلي 
رازي  پزشكي  جشنواره علوم  و  خوارزمي  جوان  جشنواره 
با معرفي وزارتين علوم و بهداشت و تأييد بنياد به عنوان 

استعداد برتر 
ايراني كه  از ميان مخترعان و مكتشفان  برگزيدگان  ب - 
يا  و  داخلي  ذيصالح  مراجع  آنان در  اكتشاف  و  اختراع 
خارجي به ثبت رسيده باشد به عنوان استعداد برتر )بنياد 

تعيين كننده مراجع ذيصالح است( 
تبصره: جشنواره ها و مسابقات علمي با تأييد وزارتين علوم 
و بهداشت و در موارد خاص با تأييد بنياد معتبر شناخته 

مي شود.
4ـ4ـ دانش آموختگان 

رشته هاي  آموخته  دانش  اول  نفرات  ميان  از  برگزيدگان 
حوزه هاي  و  كشور  داخل  باالتر(  و  )كارشناسي  دانشگاهي 
و  علوم  »وزارتين  با معرفي  باالتر(  و  يك  )سطح  علميه 
بهداشت« و »مديريت حوزه علميه قم و خراسان« به عنوان 

استعداد برتر
5ـ4ـ برترين هاي مسابقات علوم قرآني 

برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني داخلي 
به  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تأييد  با  بين المللي  و 

عنوان استعداد برتر 
تبصره: تشخيص اعتبار مسابقه با بنياد است.

و  اجتماعي  اقتصادي،  علمي،  شخصيتهاي برجسته  6ـ4ـ 
فرهنگي كشور 
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اساس  بر  كه  محققان ايراني  ميان  از  برگزيدگان   - الف 
و  بين المللي  علمي  اطالعات  معتبر  مؤسسات  معيارهاي 
يا ساير  و  آنها  مقاالت  به  ارجاعات  لحاظ تعداد  به  داخلي 
و دانشمندان  پژوهشگران  عنوان  به  مرتبط  شاخص هاي 
ملي و بين المللي قرار گرفته اند، با معرفي وزارتين علوم و 

بهداشت به عنوان نخبه
ب - برگزيدگان از ميان افرادي كه براي حل مشكالت ملي 
مناسبي  راهكارهاي  كشور  فرهنگي  و  اقتصادي، اجتماعي 
ارائه كرده اند و اين راهكارها تجربه شده و نتايج حاصل از 
آن به تأييد مراجع ذيربط رسيده باشد، با انتخاب بنياد به 

عنوان استعداد برتر
ج - برگزيدگان از ميان افرادي كه در هر يك از رشته ها 
اسالمي،  معارف  و  انساني  علوم  از  اعم  گروه هاي علمي  و 
علوم پايه، فني مهندسي، پزشكي، كشاورزي و هنر، نظريه 
ملي  معتبر  مراجع  سوي  از  و  كرده  ارائه  جديد  تئوري  يا 
به  باشد  شده  شناخته  تأثيرگذار  بين المللي مربوطه،  و 
 عنوان استعداد برتر )تشخيص مراجع معتبر با بنياد است( 
د - برگزيدگان از ميان مؤلفان و مترجمان كتب، نويسندگان 
مقاالت، واعظان و شاعران كه آثار فاخر ايشان داراي نقش 
يا  فناوري  و  مرزهاي دانش  توسعه  در  ويژه  تأثير  و  مهم 
عنوان  به  است،  بوده  مربوط  حوزه  در  اخالقي  و  تربيتي 

استعداد برتر)تشخيص مراجع معتبر با بنياد است(

7ـ4ـ آفرينندگان آثار بديع و ارزنده ادبي و هنري
ارزنده هنري  و  بديع  آثار  آفرينندگان  ميان  از  برگزيدگان 
در حوزه هاي موسيقي، نقاشي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي 
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نمايشي، معماري و غيره با معرفي مراجع معتبر و انتخاب 
بنياد به عنوان استعداد برتر )تشخيص مراجع معتبر با بنياد 

است(
8ـ4ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي 

و فناوري 
الف - برگزيدگان از ميان اعضاي هيات علمي كه در مراتب 
دانشگاهي كار ممتاز و شاخصي را انجام داده اند به عنوان 

استعداد برتر 
سطح  در  ممتاز  و  نمونه  اساتيد  ميان  از  برگزيدگان  ب- 
عنوان  به  بهداشت  و  علوم  براساس ضوابط وزارتين  كشور 

استعداد برتر 
ج - برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري براساس 

ضوابط وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر 
9ـ4ـ مدرسين و محققين علوم حوزوي 

الف- برگزيدگان از ميان مدرسين حوزه هاي علميه كشور 
كه تدريس مي نمايند، براساس ضوابط شوراي عالي حوزه 

علميه قم به عنوان استعداد برتر 
معرفي  با  حوزوي  برتر  محققين  ميان  از  برگزيدگان  ب- 

شوراي عالي حوزه علميه قم به عنوان استعداد برتر 
ذكر  مرجع  »برگزيدگان«  براي  كه  مواردي  در   :1 تبصره 

نشده است، مرجع گزينش بنياد است. 
به عنوان  برگزيدگان  ميان  از  مي تواند  بنياد   :2 تبصره 
معرفي  »نخبه«  عنوان  به  را  افرادي   » برتر  »استعدادهاي 

نمايد.
از  برتر و نخبگي مي تواند هم  ماده 5- پيشنهاد استعداد 
سوي افراد واجد شرايط و هم از سوي نخبگان و استعدادهاي 
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برتر شناخته شده و هم از سوي نهادها و سازمان ها به بنياد 
صورت گيرد.

و  نخبگان  و  برتر  استعدادهاي  از  حمايت  نحوه  ماده 6- 
براساس آيين نامه ها و ضوابطي خواهد بود كه  ساير موارد 
امناء  بنياد توسط هيأت  اساسنامه  بند 11 ماده 9  مطابق 

بنياد ملي نخبگان پيشنهاد و به تصويب مي رسد. 
ماده 7- موارد خاص و همچنين موارد پيش بيني نشده 
يا داراي ابهام در شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي 
و مراجع تأييد كننده بنا به تصويب هيات امناي بنياد ملي 

نخبگان خواهد بود. 
ماده 8- اين آيين نامه در 8 ماده و 7 تبصره در جلسه 589 
فرهنگي  عالي انقالب  شوراي  تصويب  به   85/6/14 مورخ 
رسيد و هرگونه تغيير در مفاد آن منوط به پيشنهاد هيات 
عالي  شوراي  تصويب  و  كشور  نخبگان  بنياد ملي  امناي 

انقالب فرهنگي خواهد بود.
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آیین نامه پشتیباني و حمایت از نخبگان و استعدادهاي 
برتر

مقدمه 
نخبگان از جمله سرمايه هاي ارزشمند كشورها در عرصه هاي 
مختلف علمي و فرهنگي به شمار مي روند . بديهي است در 
اين  از  استفاده  ديني  متعالي  باورهاي  و  ارزش ها  با  ايران 
كشور  سازندگي  روند  به  مي تواند  ارزشمند  سرمايه هاي 
با نظريه ها و طرح هاي  كمك قابل توجهي نمايد. نخبگان 
توسعه  و  توانمندسازي  به  بزرگي  كمك  مي توانند  خود 
چشمگير كشور بنمايند،  ليكن ممكن است از امكانات الزم 
به نحو مناسب براي آزمايش و به اثبات رساندن نظريه هاي 
خود برخوردار نباشند. از طرف ديگر جذب يا به كارگيري 
از نظريه هاي  افراد توسط كشورهاي بيگانه و استفاده  اين 
علمي يا توان تحقيقاتي آنها ضمن آنكه محروميتي را براي 
كشور ايجاد مي نمايد سبب ايجاد فاصله علمي بيشتر آن با 

كشورهاي توسعه يافته مي گردد.
براي  اقدام  و  برنامه ريزي الزم  با  اين رو شايسته است  از 
بالندگي هر چه بيشتر آنها، اين استعدادهاي ارزشمند را در 
جهت منافع كشور سامان داد و زمينه هاي بهره مندي كشور 
را از اين ذخاير گران سنگ فراهم آورد. بنابر اين بر اساس 
بند الف ماده 3 اساس نامه بنياد ملي نخبگان و به منظور 
حمايت و پشتيباني مادي و معنوي از نخبگان كشور اين 

آيين نامه تدوين گرديده است.
ماده 1- هدف



34

تبيين ساز و كاهاي حمايت هاي مادي و معنوي از نخبگان 
و استعدادهاي برتر جهت تحقق اهداف از پيش تعيين شده 

در اساسنامه بنياد.
ماده 2- جهت گیري هاي اساسي 

حمايت از ايجاد مراكز ويژه با ساز و كار مناسب براي - 1
جذب نخبگان و استعدادهاي برتر.

رعايت شان علمي و اجتماعي نخبگان و استعدادهاي - 2
برتر در ارائه هر گونه حمايت مادي و معنوي.

تناسب پشتيباني ها با گروه هاي نخبگان و استعدادهاي - 3
برتر.

متناسب سازي حمايت ها با توجه به شرايط.- 4
تامين حداقل نيازهاي مادي .- 5
با - 6 منطبق  و  سازگار  كاري  مقررات  و  ضوابط  تدوين 

روحيه نخبگان و استعدادهاي برتر.
رتقاي - 7 و  بخشي  اثر  بر  تكيه  با  حمايت ها  تنظيم 

قابليت هاي نخبگان و استعدادهاي برتر.
استفاده مطلوب از توانمندي هاي نخبگان و استعدادهاي - 8

برتر.
توجه به ويژگي هاي فردي عالوه بر مشخصات عمومي - 9

در ارائه حمايت هاي خاص.
جامع - 10 پوشش  و  تكامل  سير  توسعه،   به  توجه 

تخصص هاي تحت پوشش بنياد.
حمايت حتي المقدور مستقيم و بدون واسطه و تسريع - 11

در هر گونه اقدام.
و - 12 اكتشافات  ، ابتكارات،  نظريه ها  از  حمايت  بر  تاكيد 

اختراعات نخبگان و استعدادهاي برتر.
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فعال - 13 و  مرتبط  سازمان هاي  و  مؤسسات  از  حمايت 
تصدي  كاهش  براي  برتر  استعدادهاي  و  نخبگان  امور  در 

مستقيم بنياد.
ماده 3 - انواع حمایت و کمک هاي بنیاد

داراي  برتر  استعدادهاي  و  نخبگان  از  و پشتيباني  حمايت 
زير  روش هاي  به  كه  مي باشد  معنوي  و  مادي  جنبه هاي 

انجام مي شود:
3-1- حمایت هاي مادي

بخشي - 1 يا  تمام  تامين  و  اقتصادي  و  مالي  حمايت هاي 
بالعوض،  كمك  صورت  به  طرح ها  نياز  مورد  هزينه  از 

قرض الحسنه و سرمايه گذاري مشترك.
پژوهش - 2 به  كمك  شامل  تخصصي  علمي  حمايت هاي 

ايده هاي تحقيقاتي، هماهنگ در  از طرح ها و  و پشتيباني 
مورد  منابع  و  مدارك  به  نخبگان  ايجاد دسترسي  راستاي 
به  كمك  و  فني  و  علمي  مشاوره  و  راهنمايي  ارائه  نياز، 
از  استفاده  امكان  همچنين  و  مختلف  مقاطع  در  تحصيل 
تحصيل جهشي و چند رشته اي و راه يابي آسان در ورود به 

دانشگاه در  كليه مقاطع تحصيلي.
اجراي - 3 پروژه   اعطاي  در  نخبگان  به  دادن  اولويت 

طرح هاي تحقيقاتي و توسعه اي و همچنين استقرار آنها در 
پارك هاي فناوري و مراكز رشد علمي.

به - 4 را  نخبگان  كه  سازمان هايي  و  مؤسسات  از  حمايت 
كار مي گيرند.

هماهنگي - 5 طريق  از  آزمايشگاهي  و  كارگاهي  حمايت 
آزمايشگاه ها  از  نخبگان  بهره برداري  و  دسترسي  براي 
به  كمك  كشور،  صنعتي  و  علمي  مراكز  كارگاه هاي  و 
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تامين مواد اوليه و قطعات كمياب مورد نيز طرح يا پروژه 
هاي  كمك  ساير  و  علمي  نشرمدارك  و  وچاپ  تحقيقاتي 

ضروري متناسب با امكانات.
كمك مالي و خدمات رفاهي براي اشتغال و كارآفريني، - 6

اسكان،  سفر، تغذيه، سفر، سالمت، بهداشت و درمان، حمل 
و نقل، كمك به ازدواج، بهره مندي از پوشش بيمه تامين 
برتر و  اجتماعي و بيمه عمر براي نخبگان و استعدادهاي 
قانون  بواسطه  كه  موارد  ساير  و  آنها  تكفل  تحت  بستگان 

بصورت عمومي و اختصاصي به وجود مي آيد.
حقوقي، - 7 مشاوره  شامل  حقوقي  و  اداري  حمايت هاي 

و  ملي  سطح  در  طرح  نتيجه  رساندن  ثبت  به  در  كمك 
بين المللي، مساعدت در برقراري ارتباط با مراكز دولتي و 

غير دولتي مربوط.
و - 8 نمايشگاه  برگزاري  شامل  تشويقي  حمايت هاي 

جشنواره و اعطاي جوايز به نظريه ها و طرح هاي ممتاز و 
خالقانه و كمك به سفر هاي علمي داخلي و خارجي.

حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر در انجام وظايف - 9
و... ماليات  بيمه،  سربازي،  خدمت  مانند  اجتماعي  قانوني 

به نحو مناسب و منطبق بر بهره گيري بهينه از قابليت هاي 
به  مشمول  ذكور  افراد  سربازي  خدمت  انجام  مانند  آنها 
صورت امريه و خدمت در محل هاي متناسب با تخصص و 

درخواست آنها.
جایگاه  و  شان  ارتقاي  جهت  معنوي  حمایت هاي   -2-3

اجتماعي شامل: 
طريق - 1 از  نخبگان  اجتماعي  منزلت  و  شان  تقويت 

برگزاري مراسم بزرگداشت نخبگان و استعدادهاي برتر.
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و - 2 نخبگان  نام  با  متناسب  اماكن  برخي  نامگذاري 
استعدادهاي برتر منتخب.

و - 3 مقامات  حضور  با  مرتبط  رسمي  مراسم  در  دعوت 
تعيين جايگاه مناسب براي تخبگان.

 نظرخواهي در امور تخصصي كشور و تاكيد بر مشاركت - 4
تخبگان و استعدادهاي برتر در پروژه هاي ملي كشور.

اعطاي جوايز ملي و نشان هاي علمي.- 5
 اعزام به سفرهاي زيارتي و معنوي.- 6

تغيير  به  توجه  با  نخبگان  از  : ساير موارد حمايت  تبصره1 
شرايط و امكانات و متناسب با زمان توسط بنياد تعيين و 

اعالم مي گردد.
تبصره 2 : در كليه مواردي كه در آيين نامه حاضر از نخبه يا 
نخبگان ذكر گرديده، شامل استعدادهاي برتر نيز مي گردد.

و  مادي  حمايت هاي  انواع  مصاديق  و  جزئيات  ماده 4-  
اين  مفاد  چارچوب  در  اجرايي  دستورالعمل هاي  و  معنوي 
جلسه  اولين  در  و  تعيين  كارگروه  اعضاء  توسط  آيين نامه 
دائمي  عنوان كميسيون  به  كه  مورخ 85/2/5  امناء  هيات 
مي گردد. تصويب  و  تهيه  شده اند  تعيين  هم  امناء  هيات 

ضمناً جناب آقاي محمديان عضو محترم هيات امناء هم به 
اين كارگروه كميسيون دائمي اضافه گرديد.

ماده 5- اين آيين نامه مشتمل بر 5 ماده و دو تبصره در 
سومين جلسه هيات امناء بنياد ملي نخبگان كشور مورخ 

85/5/23 به تصويب رسيد. 
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و  نخبگان  وضعیت  بهبود  راهكارهاي  مصوبه 
استعدادهاي برتر

و  نخبگان  وضعیت  بهبود  راهكارهاي  مصوبه 
استعدادهاي برتر كه در جلسه 706 مورخ 1390/11/11 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد معاون علمي 
وفناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان به تصويب 

رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي شود:
1-  بنياد ملي نخبگان مي تواند براساس ضوابط و معيارهاي 
مصوب وزارتين علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان 
دانش آموختگان  از  تعدادي  ساله  هر  پزشكي  آموزش  و 
و  دانشگاه  سهميه  بر  مازاد  صورت  به  را  كارشناسي ارشد 
بدون آزمون ورودي متمركز به دانشگاه ها معرفي و بورس 

نمايد.
جذب(  عالي  هيئت  )ذيل  نخبگان  جذب  دبيرخانه   -2
فرآيند  بررسي  مسئوليت  نخبگان،  ملي  بنياد  در  مستقر 
هيئت هاي  و  داشته  را  نخبگان  معرفي  و  جذب  و  جايابي 
جذب هيئت علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، موظفند بعد 
هيئت  توسط  معرفي شدگان  عمومي  صالحيت  تأييد  از 
بررسي  نتيجه  ماه  دو  مدت حداكثر  مركزي جذب، ظرف 
تقاضاي جايابي بورس و استخدام افراد معرفي شده را همراه 

با اقامه دليل به دبيرخانه جذب نخبگان اعالم نمايند.
3- بنياد ملي نخبگان مكلف است جهت تسهيل جذب و 
كارآمدي نخبگان و استعدادهاي برتر نسبت به تهيه آئين 
نامه مربوطه و بازنگري و اصالح بعضي از بندهاي قوانين و 
مقررات از قبيل قانون مديريت خدمات كشوري و...، ظرف 
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مدت حداكثر سه ماه، جهت بررسي و تصويب در مراجع 
مربوطه اقدام نمايد.

4- براي جذب و فراهم شدن بسترهاي اشتغال و كارآفريني 
و  بخش خصوصي  در  تكميلي  تحصيالت  دانش آموختگان 
شركت هاي دانش بنيان، بسته هاي حمايتي تدوين و جهت 

تصويب به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه خواهد شد.
آزمايشگاهي  تجهيزات  خريد  جهت  الزم  بودجه   -5
به  داخلي(  توليدات  از  )ترجيحاً  نخبه پذير  دانشگاه هاي 
 1391 سال  بودجه  قالب  در  ريال،  ميليارد   2000 ميزان 
پيش بيني شده تا پس از تصويب، طبق نظارت  بنياد ملي 
نخبگان و براساس برنامه ارائه شده از سوي دانشگاه و تأييد 

بنياد نسبت به خريد تجهيزات مزبور اقدام گردد.
درمان  بهداشت،  و  فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارتين   -6
و  رتبه بندي  تعيين  به  نسبت  موظفند  پزشكي  آموزش  و 
پژوهشي  و  آموزشي  زير ساختي  و  رفاهي  استانداردهاي 
دانشگاه هاي كشور ظرف مدت شش ماه اقدام و نتيجه را به 
شوراي عالي انقالب فرهنگي جهت بررسي و تصويب ارائه 

نمايند.
تبصره- پس از اين تاريخ هر گونه افزايش كمي وتعيين 
ظرفيت در دوره هاي تحصيالت تكميلي براي دانشگاه هاي 

نخبه پذير منوط به رعايت اين استاندارد مي باشد.
7- بنياد ملي نخبگان بعنوان متولي اصلي سياستگذاري و 
بعنوان  مديريت امور نخبگان و استعدادهاي برتر و ماهيتاً 
مؤسسه پژوهشي محسوب مي شود و ساير نهادهاي ذيربط 
و  مقررات  و  سياست ها  اجراي  در  همكاري  به  موظف 
مصوبات  خصوص  در  بودجه ريزي  و  برنامه ريزي  همچنين 
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آن مي باشند.
توسط  كه  نخبگان  ملي  بنياد  امناي  هيأت  مصوبات   -8
رئيس جمهور ابالغ مي شود، براي نهادهاي زيربط الزم االجرا 

خواهد بود.
مورخ  در جلسه 706  تبصره  و يك  بند   8 در  اين مصوبه 
تصويب  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي   1390/11/11

رسيد.
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طرح شناسایي و هدایت استعداهاي برتر )شهاب(

مقدمه
نظر به ضرورت شكوفاكردن استعدادهاي  خدادادي اشخاص 
سرآمد به عنوان ذخاير ملي و با عنايت به اهميت، نقش و 
جايگاه انسانهاي برتر و نخبه در توسعه كشور، به خصوص 
در زمينه توليد علم، هنر و فناوري، اين طرح در چارچوب 
اساسنامه بنياد ملي نخبگان و آيين نامه هاي مربوط و به 
منظور انجام مأموريت آن بنياد در حوزه دانش آموزي اجرا 

مي شود.

ماده 1- چشم انداز
برخورداري كشور از دانش پيشرفته و توانايي در توليد - 1

علم و فناوري با تكيه بر منابع انساني سرآمد و برتر
دستيابي به جايگاه برتر علمي، فناوري و اقتصادي در - 2

سطح منطقه و رشد سريع و مستمر در جهت افزايش سهم 
كشور در توليدات علمي جهان با بهره گيري از استعدادهاي 

خدادادي كشور
در - 3 برتر  استعدادهاي  صاحبان  نيازهاي  به  پاسخگويي 

ابعاد معنوي و ارضاي روح جستجوگر و ذهن خالق و نقاد 
آنان در زمينه هاي مختلف در راستاي ارتقاء جايگاه كشور 
به   ... و   كارآفريني  نوآوري،  پژوهشي،  هاي  يافته  نظر  از 

منظور توسعه همه جانبه كشور.
ماده 2- مأموریت

شناسايي، هدايت و حمايت آموزشي، تربيتي و معنوي آنان 
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از دوره ابتدايي تا پايان دوره پيش دانشگاهي و زمينه سازي 
براي استمرار حمايتها در مراحل مختلف آموزش عالي.

ماده 3- اهداف
پرورش استعدادهاي برتر و سرآمد و ايجاد ساز و كارهاي - 1

مناسب براي رشد و بالندگي آنان به عنوان سرمايه هاي ملي 
و خدادادي

واجدان - 2 ملي  و  ديني  هويت  كردن  دروني  و  تقويت 
آموزش  مختلف  تحصيلي  دوره هاي  در  برتر  استعدادهاي 
نقش  ايفاي  براي  مسئوليت  احساس  منظور  به  عمومي 

سازنده در اعتالي كشور 
حمايت تربيتي و معنوي از دانش آموزان داراي استعداد - 3

برتر به منظور بهره مندي از توانمندي ها و قابليت هاي آنها 
در تعالي و پيشرفت كشور

ماده 4- اصول حاکم بر برنامه ها
حمايت و هدايت صاحبان استعدادهاي برتر از آغاز دوره - 1

ابتدايي تا پايان دوره پيش دانشگاهي بايد به نحوي صورت 
گيرد كه محدوديت ها و محروميت هاي محيطي، اقتصادي، 
اجتماعي و آموزشي مانع رشد قابليت ها و استعدادهاي آنان 

نشود.
استعداد - 2 با  آموزان  دانش  ابتدايي  و شناسايي  امر كشف 

برتر براساس ارزشيابي مستمر، ممتد و مستند معلمان از 
دانش آموزان كالس خود در طول سال و بدون لزوم شركت 
آنان در امتحانات و آزمون ها و مسابقات خارج از مدرسه 

آغاز مي شود. 
به - 3 آموزان  دانش  از  تربيتي  و  آموزشي  عوامل  ارزشيابي 
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منظور شناسايي و انتخاب مشموالن طرح، بر اساس خالقيت 
ها، استعدادها و توانمندي هاي مختلف و نيز وي  ژگي هاي 
شخصيتي آنان انجام مي شود و لزوما به انتخاب دانش آموز 

پرحافظه و درسخوان منجر نمي شود.
با - 4 طرح  مشمول  آموزان  دانش  سازي  شكوفا  و  پرورش 

تاكيد بر ارتقاء خالقيت ، استعداد و توانايي هاي مختلف و 
عمدتا تحت هدايت و تربيت ويژه معلمان معمول ايشان و 
بدون جداسازي دانش آموزان از كالس و مدرسه آنان انجام 

مي شود.
تعليم و تربيت دانش آموزان استعدادهاي برتر و برنامه - 5

رشد  كه  شود  اجرا  و  تدوين  اي  گونه  به  بايد  آنان  هاي 
متعادل آنان را در محيط مدرسه محقق سازد.

در - 6 طرح  مشمول  آموزان  دانش  عواطف  و  ذوق  تلطيف 
بايد  آنان  هنري  هاي  خالقيت  پرورش  و  تحصيل  مراحل 

متناسب با استعداد آنها مورد توجه قرار گيرد.
هدايت تحصيلي واجدان استعدادهاي برتر بايد در كليه - 7

مراحل تحصيل و با روشهاي مناسب و با محوريت معلمان، 
كالس و مدرسه معمول آنان انجام گيرد و استمرار يابد.

تعليم و تربيت واجدان استعداد برتر بايد از حيث اهداف، - 8
اصول و برنامه ها در دوره هاي آموزش عمومي و آموزش 
معمول  الزم  هماهنگي  و  بوده  هم جهت  يكديگر  با  عالي 

گردد.
تحصيلي - 9 و  مادي  اولويت  و  امتياز  از  طرح  مشموالن 

خاصي برخوردار نمي شوند جز آنكه تحت هدايت و تربيت 
اين طرح  ويژه علمي و معنوي قرار مي گيرند. در اجراي 

بايد از تبليغات نا مناسب و منفي اجتناب شود.
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بايد - 10 برتر  استعداد  صاحبان  رواني  و  روحي  ابعاد  به   
مبتني بر اصول علم روانشناسي و مباني و روشهاي تعليم 
در  متداول  آسيب هاي  از  تا  توجه شود  اسالمي  تربيت  و 

جريان نخبه پروري مصون بمانند.
مستعد - 11 دانش آموزان  هدايت  و  شناسايي  كه  آنجا  از   

در محيط تحصيلي معمول آنها انجام مي پذيرد، معلمان و 
ديگر عوامل آموزشي و تربيتي مدرسه بايد صالحيت هاي 
شروع  از  قبل  و  باشند  دارا  را  الزم  اي  حرفه  و  تحصيلي 
همكاري و در ادامه آن از آموزش ها و مشاورتهاي خاص 

بهره مند شوند.
مأموريتها، - 12 چارچوب  در  بايد  طرح  به  مربوط  امور   

وظايف، ساختارها و ساز وكارهاي اصلي و جاري آموزش و 
پرورش كشور نهادينه شود و به عنوان فعاليتهاي اضافي و 

جنبي در نيايد.
ماده 5- ارکان

شوراي راهبري طرح شهاب در بنياد ملي نخبگان- 1
اجرايي در حوزه ستادي وزارت آموزش - 2 ستاد مركزي 

و پرورش
ستاد اجرايي استاني طرح شهاب در سازمان آموزش و - 3

پرورش هر استان
ملي  بنیاد  در  شهاب  طرح  راهبري  شوراي   -6 ماده 

نخبگان

6-1- اعضاء شوراي راهبري:
1- معاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد ملي نخبگان )رئيس 

شورا(



45

رئيس ستاد مركزي اجرايي در وزارت آموزش و پرورش- 2
3- مديركل دفتر پژوهش و برنامه ريزي آغازگران بنياد ملّي 

نخبگان )دبير شورا(
4- سه تن از صاحب نظران تعليم و تربيت و امور نخبگان 
تن  و يك  از شخصيت هاي حوزوي  آنان  از  تن  - كه يك 
در  مذكور  عضو  دو  مشترك  پيشنهاد  به   ، باشد-  زنان  از 

بندهاي 1و 2 و تأييد بنياد ملي نخبگان
تبصره: در موارد راي گيري در شورا، چنانچه آرا به تعداد 

برابر بود، راي رئيس شورا مالك تصميم  مي باشد.
6-2- وظایف شوراي راهبري:

تدوين و تصويب سياست ها و برنامه هاي راهبري طرح - 1
شهاب و ارايه به بنياد ملي نخبگان

براي - 2 نياز  مورد  اعتبارات  و  ساالنه  برنامه هاي  تصويب 
اجراي آنها

نظارت و ارزيابي مستمر بر اجراي طرح به منظور تحقق - 3
مأموريت و اهداف طرح و اصول حاكم بر برنامه ها

و  آموزش  وزارت  در  اجرایي  مرکزي  ستاد   -7 ماده 
پرورش

7-1- اعضاي ستاد مرکزي:
استعدادهاي - 1 پرورش  ملي  مركز  رئيس  و  وزير  معاون 

درخشان و دانش پژوهان جوان )رئيس ستاد(
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش- 2
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش- 3
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش- 4
دو نفر از صاحب نظران تعليم و تربيت به انتخاب رئيس - 5



46

ستاد و تأييد بنياد ملي نخبگان
بنياد - 6 انتخاب  به  نخبگان  امور  از صاحب نظران  نفر  دو 

ملي نخبگان
بنياد - 7 آغازگران  ريزي  برنامه  و  پژوهش  دفتر  مديركل 

ملي نخبگان
استعدادهاي - 8 پرورش  ملي  مركز  تخصصي  معاون 

پرورش  و  آموزش  وزارت  پژوهان جوان  دانش  و  درخشان 
)دبير ستاد(

تبصره: يك تن از اعضاي بندهاي 5 و 6 از ميان شخصيتهاي 
حوزوي و يك تن از بين زنان انتخاب مي شوند.

7-2- وظایف ستاد مرکزي:
و - 1 آموزش  مختلف  واحدهاي  دائمي  وظايف  تعيين 

پرورش و سازوكارهاي الزم براي اجراي طرح و پيشنهاد آن 
به وزير آموزش و پرورش جهت تصويب و ابالغ

و - 2 نياز  مورد  بودجه  برآورد  و  ساالنه  برنامه هاي  تهيه 
براي تصويب و پيگيري  پيشنهاد به شوراي راهبري طرح 

تامين و تخصيص بودجه
چارچوب - 3 در  اجرايي  هاي  برنامه  تصويب  و  تدوين 

سياستها و برنامه  هاي ابالغي شوراي راهبري طرح
وزارت - 4 در  طرح  به  مربوط  امور  راهبري  و  مديريت 

هاي   برنامه  و  سياستها  چارچوب  در  پرورش  و  آموزش 
مصوب شوراي راهبري طرح

و - 5 آموزش  وزارت  در  مختلف  هاي  حوزه  با  هماهنگي 
پرورش و ساير دستگاههاي ذي ربط
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نظارت بر حسن جريان امور و اجراي دقيق سياستها و - 6
برنامه هاي مصوب شوراي راهبري طرح و ابالغيه هاي ستاد 

مركزي اجرايي در استانها
و - 7 اجرايي  واحدهاي  عملكرد  ارزيابي  برنامه  تدوين 

عملياتي و ابالغ آن به ستادهاي اجرايي استاني جهت اجرا 
و اعالم نتايج

توانمندي - 8 و  ظرفيت  از  گيري  بهره  براي  ريزي  برنامه 
طراحي  طريق  از  طرح،  اهداف  تحقق  جهت  در  معلمان 
از  ارزشيابي  و  معلمان  آموزش  ويژه  هاي  برنامه  تدوين  و 

خدمات و فعاليتهاي آنان.
ماده 8- ستاد اجرایي استاني طرح شهاب

 
8-1- اعضاي ستاد اجرایي استاني:

مديركل آموزش و پرورش استان )رئيس ستاد(- 1
رئيس بنياد نخبگان استان )نايب رئيس(- 2
معاونان آموزشي و پرورشي آموزش و پرورش استان - 3
دو نفر از صاحب نظران تعليم و تربيت به پيشنهاد رئيس - 4

ستاد استاني و تاييد رئيس ستاد مركزي
بنياد - 5 انتخاب  به  نخبگان  امور  از صاحب نظران  نفر  دو 

نخبگان استان
معاون بنياد نخبگان استان- 6
كارشناس مسؤول استعدادهاي درخشان )دبير ستاد(- 7

تبصره: ابالغ رسمي اعضاي حقيقي و حقوقي ستاد استاني 
توسط رييس ستاد مركزي  با تاكيد بر ضرورت اهتمام به 
اجراي مطلوب اين طرح مهم و تعامل سازنده دو نهاد صادر 

خواهد شد.
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8-2- وظایف ستاد اجرایي استاني:
و  آموزش  مختلف  واحدهاي  دائمي  وظايف  تعيين   -1
پرورش و سازوكارهاي الزم براي اجراي طرح و پيشنهاد آن 

به وزير آموزش و پرورش جهت تصويب و ابالغ
و  نياز  مورد  بودجه  برآورد  و  ساالنه  برنامه هاي  2-تهيه 
براي تصويب و پيگيري  پيشنهاد به شوراي راهبري طرح 

تأمين و تخصيص بودجه
چارچوب  در  اجرايي  برنامه هاي  تصويب  و  3-تدوين 

سياست ها و برنامه هاي ابالغي شوراي راهبري طرح
4- مديريت امور مربوط به طرح در وزارت آموزش و پرورش 
در چارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب شوراي راهبري 

طرح
و  آموزش  وزارت  در  مختلف  حوزه هاي  با  5-هماهنگي 

پرورش و ساير دستگاه هاي ذيربط
6-نظارت بر حسن جريان امور و اجراي دقيق سياست ها و 
برنامه هاي مصوب شوراي راهبري طرح و ابالغيه هاي ستاد 
مركزي اجرايي در استانها و ارايه گزارش ماهانه به كميته 

نظارت و ارزيابي
و  اجرايي  واحدهاي  عملكرد  ارزيابي  برنامه  7-تدوين 
عملياتي و ابالغ آن به ستادهاي اجرايي استاني جهت اجرا 

و اعالم نتايج
توانمندي  و  ظرفيت  از  گيري  بهره  براي  8-برنامه ريزي 
طراحي  طريق  از  طرح،   اهداف  تحقق  جهت  در  معلمان 
از  ارزشيابي  و  معلمان  آموزش  ويژه  برنامه هاي  تدوين  و 

خدمات و فعاليت هاي آنان.
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ماده 9 نحوه تأمین اعتبارات و منابع مالي مورد نیاز
بودجه فعاليتهاي موظف شوراي راهبري طرح از سوي - 1

بنياد ملي نخبگان تأمين مي شود.
واحدهاي - 2 معمول  وظايف  به صورت  طرح  هاي  برنامه 

استفاده  با  و  شد  خواهد  تدوين  پرورش  و  آموزش  وزارت 
از بودجه هاي جاري آن وزارتخانه به اجرا در خواهد آمد. 
اعتبارات و منابع مالي الزم براي اجراي آن دسته از برنامه 
ها و فعاليتهاي اين طرح كه خارج از روال موجود آموزش و 
پرورش در زمان ابالغ اين طرح است، در سال اول اجرا ، با 
كمك بنياد ملي نخبگان تأمين و به منظور اجراي طرح  به 
آموزش و پرورش تخصيص مي گردد. اين اعتبارات در سال 
پرورش   و  آموزش  وزارت  بودجه هاي ساالنه  در  بعد  هاي 
به منظور اجراي طرح لحاظ خواهد شد و با تاييد شوراي 

راهبري طرح در بنياد ملي نخبگان تخصيص خواهد يافت.
سه  و  ماده  ده  بر  مشتمل  طرح  اين  اصالحيه   -10 ماده 
كميسيون  جلسه  چهارمين  و  پنجاه  مصوبه  وفق  تبصره 
به   91/4/7 مورخ  نخبگان  ملي  بنياد  امناي  هيات  دايمي 

تصويب رسيد و از تاريخ تصويب،  قابل اجرا است.
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آیین نامه شرایط مورد نیاز جشنواره ها براي حمایت 
بنیاد ملي نخبگان از برگزیدگان آنها

مقدمه
احراز  آيين نامه   4 ماده   3 بند  به  استناد  با  آيين نامه  اين 
مورخ   589 جلسه  مصوب  نخبگي،  و  برتر  استعدادهاي 
85/6/14 شوراي عالي انقالب فرهنگي براي تعيين شرايط 
ملي  بنياد  حمايت  از  آنها  برگزيدگان  كه  جشنواره هايي 
شرايط  تا  مي گردد  تدوين  مي شوند،  برخوردار  نخبگان 
برگزاركنندگان، شركت كنندگان و داوران و فرآيند انتخاب 
به گونه اي باشد كه انتخاب برجسته ترين  افراد در موضوع 
الزم  نمايد.  تضمين  را  جهاني  يا  ملي  سطح  در  جشنواره 
برگزاري  و  آمادگي  فضاي  و  بر جشنواره  روح حاكم  است 
آن به گونه اي باشد كه موجب تعميق خودباوري و معنويت 
جهت  در  بيشتر  چه  هر  تالش  به  اميد  و  ايمان  اسالمي، 
توسعه دانايي محور مبتني بر فرهنگ بومي ايراني_اسالمي 

گردد. 
ماده1- موضوع

كه  بين المللي  و  ملي  جشنواره هاي  از  نخبگان  ملي  بنياد 
پيرامون موضوعات ديني، فرهنگي، هنري، ادبي، مديريتي، 
در  مي شوند،  برگزار  نوآوري  و  كارآفريني  فناوري،  علمي، 
كميسيون  تشخيص  با  آيين نامه  اين  شرايط  احراز  صورت 
برگزيدگان  و  مي كند  حمايت  بنياد  امناي  هيئت  دائمي 
آنها با معرفي جشنواره و انتخاب بنياد مورد حمايت واقع 

مي شوند.
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ماده2- قابليت و گستره: جشنواره هاي مورد حمايت بايد 
از قابليت الزم در گزينش و رتبه بندي برترين ها در سطح 
ملي و يا بين المللي برخوردار باشند و از اختصاص هرگونه 
سهميه و يا محدود نمودن آن به مناطق كشوري، دستگاه 
به همه  مساوي  فرصت  و  نمايند  اجتناب  تشكل خاص  يا 

واجدين شرايط جهت شركت در جشنواره داده شود. 
از  يكي  حداقل  بايد  ها  جشنواره  شاخص ها:  ماده3- 

شاخص هاي زير را اساس انتخاب برگزيدگان قرار دهند:
خالقيت و نوآوري- 1
ارزش ديني، اجتماعي، فرهنگي، ادبي و هنري- 2
تامين استقالل و امنيت كشور- 3
اعتبار علمي و فناوري- 4
ارزش اقتصادي- 5

تبصره- الزم است نحوه انتخاب برگزيدگان مدون باشد و 
حداقل كيفيت و كميت براي هر سطح انتخاب تعيين شود 

و انتخاب ها صرفاً مقايسه اي نباشند.
ماده4- شرایط شرکت کنندگان

شركت كنندگان الزم است كه داراي سوابق علمي و كاري و 
سني متناسب با جشنواره باشند و به عنوان شخص حقيقي 
سهم معين و تعيين كننده در موضوع داشته و اين سهم 
قبل از شركت در جشنواره به صورت كتبي مشخص و مورد 
توافق همكاران مجري طرح قرار گرفته باشد و بايد شخصاً  
توان دفاع تخصصي از موضوع را داشته باشند. ضروري است 
ساير افراد حقيقي و حقوقي نيز كه از انجام طرح پشتيباني 

كرده اند معرفي گردند. 
ماده5- شیوه داوري
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داوري آثار در هر جشنواره بايد حداقل داراي دو مرحله به 
شرح زير باشد:

محرمانه  مستقل  داوري  شامل  تخصصي  داوري  الف- 
توسط حداقل دو نفر از برجستگان رشته در سطح ملي يا 
اوليه  بندي  با سطح جشنواره و جمع  بين المللي متناسب 

نظرات داوران در كميته داوري تخصصي،
از متخصصان و  نهايي توسط شورايي متشكل  ب- داوري 
صورت  به  كه  جشنواره  موضوعات  با  مرتبط  صاحبنظران 

مستقل از مرحله قبل انجام مي شود.
مرحله  در  نمي توانند  مراحل  از  يك  هر  داوران  تبصره- 
بعدي نيز داوري نمايند. حضور روساي كميته هاي داوري 

تخصصي بدون حق راي بال مانع است. 
ماده6- شرایط داوران

از اعضاء هيئت علمي يا از متخصصان شناخته شده و - 1
برجسته در رشته خود باشند.

از مراكز و مؤسسات مختلف باشند. - 2
با - 3 منافع  تضاد  يا  سازماني  و  شخصي  نفع  هيچگونه 

شركت كنندگان يا موضوع داوري نداشته باشند.
به  مربوط  موضوعات  در  نظر  اظهار  حق  داوران   - تبصره 

سازمان متبوع خود را ندارند.
ماده7- مكتوب و مستند بودن فرآیندهاي جشنواره

ضوابط و آيين نامه ها و ساختار و كميته برگزاركننده و - 1
نحوه داوري و گردش كار آن بايد بصورت مدون، مستند و 

شفاف بوده و به اطالع عموم برسد. 
داوري - 2 و  كارشناسي  به  مربوط  مستندات  كليه 

جشنواره  مراحل  كليه  پايان  تا  حداقل  وصورت جلسات 
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نگهداري شود.
ماده8- برگزاركننده جشنواره دستگاه ملي مربوط باشد و 
يا با موضوع آن ارتباط تخصصي و تناسب كاري داشته و 

داراي تأييد از دستگاه ملي مربوط باشد.
ماده 9- اطالع رساني

اطالع رساني مربوط به جشنواره متناسب با سطح آن صورت 
داده شود  كنندگان  همه شركت  به  كافي  فرصت  و  گيرد 
الكترونيكي هم  و  به صورت شفاف، كامل  و اطالع رساني 

باشد. 
اين آيين نامه در نه ماده و سه تبصره در مورخ 1387/10/30 
در سي امين جلسه كميسيون دائمي هيئت امناء بنياد ملي 

نخبگان به تصويب رسيده است. 
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میان  از  برگزیدگان  پشتیباني   و  انتخاب  آیین نامه 
مخترعان

مقدمه
به استناد بند 3-4 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي 
مصوب پانصد و هشتاد و نهمين جلسه مورخ 1385/6/14 
شورايعالي انقالب فرهنگي، اين آيين نامه  جهت ارزيابي و 
تعيين برگزيدگان از ميان مخترعان و پشتيباني از آنان به 

اجرا در مي آيد.
ماده1- تعاریف

تعاريف آيين  نامه مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرحهاي 
مصوب  اسالمي  شوراي  مجلس  تجاري  عالئم  و  صنعتي 

86/11/23 عبارت است از:
اختراع

الف- اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار 
فرآيند يا فرآورده هاي خاص را ارائه مي كند و مشكلي را در 
يك حرفه،  فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد.

ب- اختراع قابل ثبت: اختراعي قابل ثبت است كه حاوي 
ابتكار  جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. 

تبصره1: ارزيابي و پشتيباني از دستاوردهاي نوآورانه مبتني 
بر كشف، نظريه هاي علمي، روش هاي رياضي و آثار هنري، 
روش هاي تشخيص و معالجه بيماري ها و روش هاي انجام 
تصويب  به  و  تهيه  اي  جداگانه  آيين نامه  در  تجاري  كار 

خواهد رسيد. 
ج- مراجع ارزيابي : سازما ن ها و موسسات دولتي و غيردولتي 
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صاحب صالحيت مي باشند كه بنياد بررسي و تاييد علمي و 
نوآوري اختراعات را به آنها واگذار مي نمايد.

ثبت اختراع:
صورت  قانون  مطابق  كشور  داخل  در  اختراع  ثبت  د-  
المللي اختراع، در دفاتر ثبت اختراع  مي گيرد و ثبت بين 
بنياد است؛  تاييد  از كشور كه مورد  معتبر برجسته خارج 

انجام مي شود.
هـ- تاييد علمي اختراع: تاييد علمي اختراع تنها در موارد 

قابل ثبت و مطابق شرايط زير صورت مي گيرد : 
1- نو بودن اختراع در سطح بين المللي

2- قابليت كاربردي و صنعتي شدن
ماده 2- امتیازات مكتسبه

و  تعيين  ذيل  محدوده  در  مورد  هر  در  مخترعين  امتياز 
امتيازات كل از جمع آنها حاصل مي شود.                          

تاييد علمي و نوآوري هر اختراع ثبت شده در كشور از - 1
سوي مراجع ارزيابي                                       8-4

انبوه هر اختراع كه مطابق بند 2-1 تأييد شده - 2 توليد 
است توسط مخترع در داخل كشور يا فروش حق

 استفاده از اختراع به ديگري كه منجر به توليد در داخل 
شده باشد.                                                   6-3

3 -Fi(تشكيل هر پرونده  ثبت اختراع در خارج از كشور
 3-1                                                        )ling

4 -                                                                                     )Granting( اختراع    هر  بين المللي  ثبت 
 10-6

خارج                                                                                   - 5 در  اختراع  هر  از  استفاده  حق  فروش 
6-3



56

صادرات كاال يا خدمات ناشي از هر اختراع به خارج از - 6
كشور توسط مخترع يا ديگري                   6-3

تبصره 2: حداكثر مجموع امتيازات براي بند 2-3 برابر ده 
مي باشد.

تبصره 3: در صورت مشاركت دو يا چند تن در يك اختراع، 
در  زير  ضرايب  حاصلضرب  از  مخترعان  امتياز  مجموع 
امتيازات مندرج در ماده 2 حسب مورد تعيين مي شود و 
امتياز هريك از مخترعان به نسبت مشاركت وي در اختراع 
و حداكثر تا 0/8 امتيازات مندرج در ماده 2 حسب مورد 
بدست مي آيد. الزم است كليه همكاران  هر اختراع قبل از 
اختصاص امتيازات رسماً سهم خود را در آن اعالم نمايند.

الف- 2 تن با ضريب 1/6
ب- 3 تن با ضريب 1/8
ج- 4 تن با ضريب 1/9 

د- 5 تن و بيشتر با ضريب 2
بندهاي  به  امتياز  تبصره 4: مالك هاي اختصاص حداكثر 

ماده 2 به شرح زير است:
از - 1 ناشي  شده  محقق  اقتصادي  افزوده  ارزش  ميزان 

اختراع و آثار فرهنگي و اجتماعي مترتب بر آن
ميزان نوآوري اختراع در سطح بين المللي- 2
طول عمر فناوري حاصل از اختراع- 3
نحوه تدوين و مستندسازي اختراع- 4
از اختراع در شرايط كنوني - 5 برداري  بهره  امكان پذيري 

علمي- فناوري – اقتصادي كشور
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ماده3- تعیین برگزیدگان
مراجع  توسط  آيين نامه  اين  اساس  بر  متقاضيان  امتياز 
احراز  با  برگزيدگان  و  مي شود  پيشنهاد  بنياد  به  ارزيابي 

امتياز كل به ميزان زير تعيين مي شوند:
1- سطح سه: كسب حداقل 6 امتياز از ماده 2 براي اختراع 

ثبت شده و تأييد شده در كشور.
2- سطح دو: كسب حداقل 24 امتياز  از ماده2، مشروط به 

داشتن امتياز از بند 2-2 يا 2-5 يا 6-2.
3- سطح يك:از بين كساني كه بر مبناي فعاليت هاي داخل 
داشته  بين المللي  شده  ثبت  اختراع  چهار  حداقل  كشور، 
باشند و يا داراي 2 اختراع بين المللي ثبت شده باشند و 
كاال يا فرآورده مبتني بر اختراع ثبت شده آنها در الاقل سه 
آثار مثبت فرهنگي و اجتماعي  با خوشنامي و  كشور دنيا 

داراي بازار شده باشد.
 ماده 4- اعطاء اعتبار پژوهش و نوآوري بنیاد

و  تكميل  پيشنهاد  مي توانند  آيين نامه  اين  برگزيدگان   
افتخار  با  مطابق  را  خود  اختراع  و  نوآوري  سازي  تجاري 
كسب شده تا سقف معين در سه سطح به بنياد ارائه نمايند 
ملي  بنياد  نوآوري  و  پژوهش  اعتبار  تصويب،  در صورت  و 

نخبگان بنابر ماده واحده مربوط به آنان اعطا مي شود.
تبصره 5: هر فرد در هر سه سال يك بار مي تواند از مزاياي 
اين آيين نامه استفاده نمايد و اختراعات مورد بررسي سطح 

سه مي تواند فقط تا پنج سال قبل ثبت شده باشد.
تبصره 6: براي هر اختراع ثبت شده فقط يك اعتبار پژوهش 
و نوآوري قابل واگذاري است. اين اعتبار طبق ضوابط براي 
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قانوني  نماينده  اختيار  در  اختراع  سازي  تجاري  و  تكميل 
صاحبان آن قرار مي گيرد.

اين آيين نامه با چهار ماده و شش تبصره در بيست و نهمين 
نخبگان  ملي  بنياد  امناي  هيأت  دائمي  كميسيون  جلسه 
مورخ 87/3/6 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا 

است.
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بنیاد  نوآوري  و  پژوهشي  اعتبار  اعطاي  واحده  ماده 
ملي نخبگان به نوآورن و مخترعان برگزیده

ماده واحده- به  استناد بند 3-4 آيين نامه احراز استعدادهاي 
برتر و نخبگي، مصوب جلسه مورخ 1385/6/14 شورايعالي 
انقالت فرهنگي، به برگزيدگان جشنواره هاي معتبر داخلي 
اعتبار  بنياد،  تاييد  مورد  برگزيده  مخترعان  و  خارجي  و 
پژوهشي و نوآوري بنياد ملي نخبگان براي فعاليت دركشور 
در جهت توسعه پژوهش يا تكميل و تجاري سازي نوآوري 

آنان بر مبناي طرح مصوب واگذار مي شود.
تبصره 1-  به ازاي هر طرح برگزيده در جشنواره، صاحبان 
طرح مي توانند يك پيشنهاد ادامه طرح در مرحله پژوهش و 
يا تجاري سازي به بنياد ارائه نمايند كه در صورت تصويب، 

اعتبار پژوهشي و نوآوري بنياد به آن تعلق مي گيرد.
بنياد  در  مربوطه  آيين نامه  بنابر  كه  مخترعاني   -2 تبصره 
تجاري  و  تكميل   پيشنهاد  مي توانند  مي شوند،  برگزيده 
ارائه دهندكه  بنياد  به  از طرح هاي خود  يكي  براي  سازي 
در صورت تصويب،  اعتبار پژوهشي و نوآوري بنياد برخوردار 

مي گردد.
تبصره 3- ميزان اعتبار پژوهشي و نوآوري تا سقف معين 
در سه سطح بر طبق طرح پيشنهادي و افتخار كسب شده 
هر ساله با توجه به اعتبارات بنياد توسط رئيس بنياد ملي 

نخبگان تعيين و ابالغ مي شود.
نوآوران جوان  و  مخترعان  عمومي  براي سطح   – تبصره 4 
جشنواره  دانشجويي  بخش  و  خوارزمي  جوان  جشنواره  و 
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رازي سطح چهارمي توسط بنياد تعريف مي شود كه بنياد 
مي تواند تا سقف تعيين شده از آنان حمايت كند.

تبصره 5 – اعتبار پژوهشي و نوآوري طبق ظوابط هزينه كرد 
اعتبار پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، يا صندوق 
از پژوهشگران كشور يا ضوابط ديگر مراكز علمي  حمايت 

پژوهشي كه بنياد معين مي كند، هزينه مي گردد.
جشنواره  برگزيدگان  شامل  آيين نامه  اين   –  6 تبصره 
رازي  جشنواره  محققان  بخش  و  خوارزمي  بين المللي 
مي گردد و در مورد ساير جشنواره ها تصميم گيري خواهد 

شد.
تبصره 7 – دستورالعمل اجرايي به تصويب رئيس بنياد ملي 

نخبگان مي رسد.
اين ماده واحده با هفت تبصره د ر بيست و نهمين جلسه 
مورخ  نخبگان  ملي  بنياد  امناي  هيئت  دائمي  كميسيون  
87/3/6 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.
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آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان فعالیت های 
قرآنی
مقدمه

در راستای اجرای بند 1 ماده 3 اساسنامه بنياد ملی نخبگان و 
تحقق اهداف سند راهبردی كشور در امور نخبگان و به منظور 
حمايت از نخبگان و استعدادهای برتر قرآنی، آيين نامه شناسايی 
و پشتيبانی از برگزيدگان فعاليت های قرآنی با استناد به  بند 
5-4 آيين نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب شورای 

عالی انقالب فرهنگی مطابق مفاد زير تدوين می شود:
ماده 1: مشموالن

اين آيين نامه جهت شناسايی و حمايت  از برگزيدگان مسابقات 
علوم قرآني تدوين شده است. افراد مشمول اين آيين نامه بايد 

حداقل واجد يكي از افتخارات زير باشند:
در  قرآنی  بين المللی  معتبر  مسابقات  سوم  تا  اول  نفرات  الف- 

رشته های حفظ )زيرگروه های مختلف(، قرائت و تفسير 
تبصره 1: تشخيص اعتبار مسابقات بين المللی قرآنی با شورای 

توسعه فرهنگ قرآنی می باشد.
ب- نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری سازمان اوقاف و امور 
خيريه در رشته های حفظ، قرائت و تفسير و نفرات اول مسابقات 
و حفظ كل  قرائت  رشته های  در  دانشجويان كشور  قرآن  ملی 

قرآن كريم
ج- دارندگان مدرك تخصصی حفظ درجه يك )موضوع مصوبه 
درجه  قرائت  يا  و  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای   573 جلسه 
يك )موضوع مصوبه جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی - 

مصوبه جلسه 643 شورای عالی انقالب فرهنگی(
ماده 2: شیوه شناسایی و حمایت

از برگزيدگان فعاليت های  از برخي  به منظور حمايت هدفمند 
قرآنی و تشويق به فعاليت بيشتر، به هر افتخار قرآنی امتيازی 
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كسب  امتيازات  مجموع  اساس  بر  افراد  و  شده  داده  تخصيص 
آيين نامه  اين  موضوع  حمايت های  می گردند.  سطح بندی  شده 
به صورت يك بسته هدفمند و متناسب با امتياز كسب شده به 

تعدادی از برگزيدگان حائز باالترين امتياز اعطا می گردد. 
برگزيدگان  از  حمايت  و  شناسايی  نامه  شيوه   :2 تبصره 
قرآنی  فعاليت های  امتيازات  جدول  شامل  قرآنی  فعاليت های 
امتياز  اساس مجموع  بر  و حمايت ها  تسهيالت  اعطای  نحوه  و 
بنياد  توسط  قرآنی  فعاليت هاي  امتيازات  از جدول  كسب شده 

تدوين و اعالم می گردد.
و  آيين نامه  طريق  از  تسهيالت  از  يك  هر  اعطاي   :3 تبصره 

شيوه نامه مربوط به آن تسهيالت خواهد بود.
به طور  از تسهيالت  تعداد و سقف هر يك  تبصره 4: ميزان، 

ساليانه توسط رئيس بنياد تعيين می شود.
ماده 3: تصویب و اجرا

تبصره  و چهار  ماده  مقدمه، سه  بر يك  آيين نامه مشتمل  اين 
در تاريخ 1392/4/5 به تصويب كميسيون دائمی هيأت امنای 
از  پشتيبانی  »آيين نامه  جايگزين  و  رسيد  نخبگان  ملی  بنياد 
برگزيدگان مسابقات قرآنی« )موضوع مصوبه جلسه كميسيون 
دائمی در تاريخ 1388/3/11( می شود و از تاريخ تصويب قابل 

اجراست و كليه مقررات مغاير با آن لغو می شود.
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آیین نامه شناسایي برگزیدگان هنري کشور
مقدمه

زمينه  در  نخبگان  ملّي  بنياد  هدف  تحقق  منظور  به 
سياستگذاري و برنامه ريزي براي شناسايي، هدايت، حمايت 
و  به كارگيري  و  حفظ  جذب،  نخبگان،  معنوي  و  ماّدي 
پشتيباني از آنان در جهت توسعه علمي و متوازن كشور و با 
توجه به بند 4-7 ماّده 4 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر 
برگزيدگان هنري  براي شناسايي  آيين نامه  اين  و نخبگي، 

كشور تدوين مي شود:
ماّده 1: تعریف برگزیدگان

1-1- نخبه هنري: از زمره افرادي است كه بر اساس ذوق، 
خالقيت سرشار و تالش خود و به تشخيص جامعه متعهد 
هنري به جايگاهي واال و يكتا در بين همگنان دست يافته 

است. مهمترين شاخصه هاي نخبه هنري عبارت است از:
الف- حركت پيشرو و معطوف به كمال و تعالي اسالمي در 

آثار او در طول زمان مشهود باشد.
ب- به تأييد جامعه هنري در آفرينش آثار هنري، صاحب 
سبك و قريحه منحصر به فرد باشد و در حال حاضر در آن 

شاخه هنري جريان ساز و الگو باشد.
التزام  به ادب اسالمي،  او متضمن تخلق  آثار  ج- احوال و 

عملي به نظام اسالمي و آيين ملّي باشد.
د-  در محدوده سني باالتر از 35 سال باشد.

استعدادي  واجدان  زمره  از  هنري:  برتر  مستعد   -2-1
آتيه درخشان  از  آثار وي نشان  فعاليت هنري و  است كه 
الهي،  لطف  مدد  به  استعداد  اين  بايد  ليكن  دارد،  هنري 
تالش فردي و پشتيباني مراجع ذي ربط از قّوه به فعل در 
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به هنرمندي متعهد و نخبه تبديل شود. مهمترين  تا  آيد 
شاخصه هاي مستعد برتر هنري عبارت است از:

الف-  در آثار هنري وي، به تشخيص اهل هنر، نشانه هايي 
بديع  ارزش هاي  واجد  و  عموم  كار  با  متفاوت  و  خالقانه 
هنري متعهد وجود دارد كه با هدايت آن مي توان به تربيت 

هنرمندي سرآمد اميد داشت.
ب- احوال و آثار او متضمن تخلق به ادب اسالمي، التزام 

عملي به نظام اسالمي و آيين ملّي باشد.
ج- جوان )در محدوده سني 15 تا 35 سالگي( باشد.

ماّده 2: شناسایي برگزیدگان
2-1- بنياد ملي نخبگان همه ساله تعدادي از برگزيدگان 
مشمول ويژگيهاي »نخبه هنري« و »مستعد برتر هنري« 
را در گروه هاي هشت گانه هنري )شامل: هنرهاي نمايشي، 
هنرهاي  موسيقي،  سينمايي،  هنرهاي  تجسمي،  هنرهاي 
هنرهاي  و  شهرسازي  و  معماري  دستي،  صنايع  سنتي، 

چندرسانه اي( شناسايي مي كند.
2-2- نخبگان هنري از ميان افراد حائز شرايط زير انتخاب 

مي شوند:
ارزشيابي  شوراي  از  هنري«  يك  »درجه  حائزان  الف- 
نويسندگان و شاعران كشور )كه بنا به مصوبه هاي شماره 
477 و 569  شوراي عالي انقالب فرهنگي در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي تشكيل شده است(
ميراث  )سازمان  يونسكو  اصالت  مهر  حائزان  ب- 

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري(
ج- برگزيده فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي 

بنياد و  به پيشنهاد  اين مصاديق  تغيير  تبصره: تصحيح و 
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تصويب كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد انجام مي شود.
برگزيدگان  ميان  از  هنري  برتر  استعدادهاي   -3-2
اين  فهرست  مي شوند.  انتخاب  هنري  معتبر  رويدادهاي 

رويدادها همه ساله با تأييد بنياد اعالم مي شود.
ماّده 3: فرایند شناسایي

 براي شناسايي نخبگان و مستعدان برترهنري موضوع بند 
در  كشور«  هنري  برگزيدگان  شناسايي  »كارگروه   ،1-2
بنياد ملي نخبگان تشكيل مي شود و بر اساس »شيوه نامه 
آنان«  از  پشتيباني  و  كشور  هنري  برگزيدگان  شناسايي 
تعيين  را  آنها  از  پشتيباني  چگونگي  و  برگزيدگان  تعداد 

مي كند. 
اين  در  مذكور  شيوه نامه  مفاد  و  كارگروه  تركيب  تبصره: 

ماّده به تصويب رئيس بنياد مي رسد.
ماّده 4: تصویب و اجرا

دو  و  ماّده  چهار  مقدمه،  يك  بر  مشتمل  آيين نامه  اين 
دائمي  كميسيون  تصويب  به   1390/5/5 تاريخ  در  تبصره 
 1390/7/13 تاريخ  در  و  نخبگان   ملي  بنياد  امناء  هيات 
نخبگان  ملّي  بنياد  امناء  هيات  جلسه  هفتمين  تاييد  به 
رسيد و اجراي آن از تاريخ تصويب الزامي است و جايگزين 
»آيين نامه شناسايي و پشتيباني از هنرمندان برتر كشور« 
ملّي  بنياد  امناي  هيئت  دائمي  كميسيون  مصّوبه  موضوع 

نخبگان در تاريخ 1388/3/25 مي شود.
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و  ملي  مسابقات  برگزیدگان  از  پشتیباني  آیین نامه 
بین المللي مهارت

مقدمه  
به استناد ماده 7 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي 
مصوب جلسه 1385/06/14 شوراي عالي انقالب فرهنگي،  
آيين نامه زير جهت حمايت از برگزيدگان مسابقات مهارت 

تصويب مي گردد.
دو  مسابقات  سوم  تا  اول  رتبه هاي  برگزيدگان   -1 ماده 
ساالنه جهاني مهارت و نيز مسابقات سراسري ملي  مهارت 
برگزار  كشور  فني وحرفه اي  آموزش  سازمان  توسط  كه 
مي شوند، پس از تاييد بنياد به شرح زير مشمول حمايت  

قرار مي گيرند.
تاييد  به  بايد  ملي  مسابقات  برگزاري  آيين نامه   -1 تبصره 

بنياد برسد. 
صورتي  در  بين  المللي  مسابقات  برگزيدگان   -2 تبصره 
داخلي  مسابقات  در  كه  بود  خواهند  آيين نامه  مشمول 
كشور  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  توسط  و  برگزيده 

معرفي شده باشند. 
ماده 2-  برگزیدگان مسابقات ملي

الف- اعتبار نوآوري و شكوفايي جهت به كارگيري، تكميل و 
ارتقاي مهارتهاي خود 

ب- كمك هزينه عمره مفرده 
پ- تسهيالت نظام وظيفه در قالب معرفي به مراكز فني 

و صنعتي 
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ماده 3-  برگزیدگان مسابقات جهاني
و شكوفايي  نوآوري  اعتبار  شامل   1 ماده  الف- حمايتهاي 

سطح بين المللي
ب- كمك هزينه شركت در يك دوره آموزشي مهارت در 

سطح عالي 
هر  به  بار  يك  صرفاً  مفرده  عمره  هزينه  كمك  تبصره- 

برگزيده تعلق مي گيرد. 
ارتقاء  به  كمك  براي  اعطايي  اعتبار  30درصد   -4 ماده 
مهارت ها به صورت نقدي به برگزيدگان داده مي شود و در 
صورت صدور گواهي از وزارت كار در مورد شروع كسب و 
كار مرتبط و طي مقدمات الزم نظير اخذ وام هاي زود بازده 
اندازي  راه  جهت  )70درصد(  اعتبار  مابقي  محل،  تهيه  و 

كسب و كار پرداخت خواهد شد.
مراكز  نظارت  با  را  اعتبار  مي توانند  برگزيدگان   -5 ماده 
مورد تاييد بنياد از قبيل مراكز فني و حرفه اي و صنعتي 

هزينه  نمايند. 
ماده 6- ميزان اعتبار براي رتبه هاي اول تا سوم و تعداد 
تعيين  بنياد  رئيس  توسط  ساله  هر  پوشش  تحت  افراد 

مي گردد. 
اين آيين نامه در شش ماده و سه تبصره در تاريخ 1388/3/25 
به تصويب كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد ملي نخبگان 

رسيد و از اين تاريخ  قابل اجراست. 
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پذیرش  آزمون هاي  اول  نفرات  از  حمایت  مصوبه 
دستیاري تخصصي بالیني پزشكي

كميسيون دائمي هيأت امناي بنياد ملي نخبگان در پنجاه 
و هشتمين جلسه خود به تاريخ 1391/12/16 مصوب كرد:

دستياري  پذيرش  آزمون هاي  اول  نفرات  گرديد  مقرر 
برتر مورد  به عنوان استعدادهاي  باليني پزشكي  تخصصي 

حمايت بنياد قرار گيرند.
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آموزشي-  برتر  دانش آموختگان  انتخاب  آیین نامه 
پژوهشي- نوآوري

احراز  آيين نامه   7 و   4 مواد  اساس  بر  آيين نامه  اين 
مورخه   589 جلسه  مصوب  نخبگي  و  برتر  استعدادهاي 
به منظور حمايت  انقالب فرهنگي  85/6/14 شوراي عالي 
از استعدادهاي برتر از ميان دانش آموختگان دانشگاه هاي 
تاييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  مورد 

درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تدوين مي گردد.
ماده1- پیش نیاز الزم براي بررسي پرونده متقاضیان

1-1- دانش آموختگان مقطع کارشناسي
معدل حداقل 17 در دوره كارشناسي يا دانش آموخته - 1

رتبه اول رشته. 
ارائه معرفي نامه از 2 عضو هيات علمي دانشكده محل - 2

تحصيل با رتبه حداقل استادياري.
احراز يكي از شرايط زير: الف- مشاركت موثر در انتشار - 3

يا پذيرش نهايي حداقل يك مقاله كامل در مجالت علمي – 
پژوهشي داراي نمايه معتبر و مورد تأييد بنياد. ب- داشتن 
نقش موثر در حل يك معضل كاربردي و مورد نياز كشور با 

اعالم دانشگاه و تأييد مراجع ذيصالح و بنياد.
1-2- دانش آموختگان مقطع کارشناسي ارشد

» معدل حداقل 16 در دوره كارشناسي و حداقل 17 در - 1
دوره كارشناسي ارشد« يا »دانش آموخته رتبه اول رشته«. 

ارائه يك معرفي نامه از استاد راهنماي دوره كارشناسي - 2
ارشد و يك معرفي نامه از يك عضو هيات  علمي دانشكده 
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محل تحصيل با رتبه حداقل دانشياري.
احراز يكي از شرايط زير: الف- انتشار يا پذيرش نهايي - 3

يك مقاله كامل مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد كه در 
يا پذيرش  انتشار  يا مشاركت موثر در  باشد  نفر اصلي  آن 
نهايي دو مقاله كامل مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد، 
نمايه  معتبر و مورد  پژوهشي داراي   – در مجالت علمي 
تأييد بنياد. ب- مشاركت در  نظريه پردازي با اعالم مراجع 
ذيصالح و تاييد بنياد. ج- داشتن نقش موثر در حل يك 
رشته  با  مرتبط  نياز كشور  مورد  و   مهم  كاربردي  معضل 

تحصيلي با اعالم دانشگاه و تاييد مراجع ذيصالح و بنياد.
1-3- دانش آموختگان مقطع دکتري

دوره - 1 و  ارشد  كارشناسي  دوره  در   17 حداقل  معدل 
دكتري و كسب امتياز عالي از رساله دكتري.

ارائه يك معرفي نامه از استاد راهنماي دوره دكتري و - 2
يك معرفي نامه از يك عضو هيات علمي با رتبه استادي.

 احراز يكي از شرايط زير:الف- انتشار يا پذيرش نهايي - 3
سه مقاله كامل مرتبط با رساله دكتري در مجالت علمي - 
پژوهشي داراي نمايه معتبر و مورد تأييد بنياد كه حداقل 
در دو مقاله به عنوان نفر اصلي باشد. ب- مشاركت موثر 
بنياد.  تأييد  و  ذيصالح  مراجع  اعالم  با  پردازي  نظريه  در 
يا  و  راهبردي  معضل  يك  در حل  موثر  نقش  داشتن  ج- 
كاربردي مهم  و مورد نياز كشور مرتبط با رشته تحصيلي با 

اعالم دانشگاه و تاييد مراجع ذيصالح و بنياد.
تبصره1- دانش آموختگان هر مقطع تا حداكثر دوسال بعد 
از فارغ التحصيلي با ضوابط آن مقطع و بعد از آن با ضوابط 

مقطع بعدي ارزيابي خواهند شد.
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تبصره2- در ارزيابي مقاالت دانشجويان نام اساتيد راهنما، 
و مشاور حذف مي شود.

ظرف  كه  نيز  كشور  از  خارج  دانش آموختگان  تبصره3-  
از دانش آموختگي در كشور  مدت حداكثر سه سال پس 
مشغول به تحصيل ياكار شده باشند با تأييد بنياد مشمول 

اين آيين نامه مي گردند.
تبصره 4- مشاركت موثر ) نفر اصلي( در اختراع مرتبط با 
پايان نامه و تاييد شده توسط بنياد مي تواند جايگزين يك 

مقاله با مشاركت موثر )نفر اصلي( شود.
ماده2- امتیازات پژوهشي، فناوري و نوآوري 

توسط  نوآوري  و  فناوري  پژوهشي،  هاي  فعاليت  امتيازات 
كميته اي تخصصي از اساتيد رشته با انتخاب بنياد و طبق 

جدول زير محاسبه مي شود:

حداکثر امتیاز براي هرعنوانفعالیتردیف

7مقاالت كامل با نمايه معتبر بين المللي1

4مقاالت كوتاه با نمايه معتبر بين المللي2

5مقاالت علمي – پژوهشي داخلي3

مقاالت همايش هاي ملي و بين المللي 4
2معتبر و مجالت علمي و ترويجي

مطابق آيين نامه حمايت از مخترعان در امتياز اختراع با تأييد علمي5
بنياد مصوب87/3/6
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فروش دانش فني مرتبط با پايان نامه 6
10با تأييد دانشگاه و بنياد

7

نظريه پردازي برجسته با تأييد 
كرسي هاي نظريه پردازي و مراجع 

ذيصالح مربوط و بنياد )فراتر از سطح 
معمول رساله ها و پايان نامه ها(

10

8

ارائه نقادي وتحليل بديع از نظريه 
هاي موجود با تأييد كرسي هاي نظريه 

پردازي و مراجع ذيصالح مربوط و 
بنياد

4

9

كاربردي شدن مؤثر نظريه بديع و 
نوآورانه در سطح جامعه توسط نظريه 
پرداز يا ديگران با تأييد كرسي هاي 
نظريه پردازي و مراجع ذيصالح و 

مرجع به كارگيرنده و بنياد

5

10تأليف كتب پژوهشي برجسته10

11
تشكيل شركت دانش بنيان موفق و 
ارائه محصول بر مبناي دستاوردهاي 

تحصيلي
10

12

داشتن نقش موثر در حل يك معضل 
راهبردي يا كاربردي مهم و مورد نياز 
كشور مرتبط با رشته تحصيلي با تأييد 

دانشگاه مربوط و بنياد

10

20درصد  اندازه  به   4 بند  امتياز  جمع  حداكثر  تبصره1- 
قابل    3 تا    1 بندهاي  در   شده  اخذ  امتيازات  مجموع 

محاسبه مي باشد.
تبصره2- امتياز هر مقاله پس از  حذف نام اساتيد راهنما و 
مشاور براي دانشجوي منفرد با ضريب يك و براي مقاالتي 
كه مولفين ديگري نيز داشته باشند، امتياز مولفين بنا بر 

دستورالعمل بنياد محاسبه مي شود.
تبصره3- الزم است مقاالت و كتب مرتبط با پايان نامه يا 

رساله دانشجويان كارشناسي ارشد يا دكتري باشد.
ماده3- امتیازات آموزشي- فرهنگي
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فعاليتهاي آموزشي- فرهنگي و ميزان امتياز با تاييد بنياد 
برطبق جدول زير محاسبه مي شود:

حداکثر امتیازفعالیتردیف

رتبه هاي آزمون سراسري كارشناسي ارشد به 1
5 امتيازازاي هر هزار نفر شركت كننده يك نفر

5دانشجوي نمونه كشوري2

4رتبه اولي حداقل بين 15 نفر3

هر مورد حداكثر 1 امتياز تا سقف فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي و ديني4
5 امتياز

از هفده به باال هر نمره 1 امتيازتأثير امتيازي معدل در هر مقطع5

3دو رشته اي خواندن6

تا رتبه ده  2 امتيازرتبه هاي برتر المپيادهاي دانشجويي7

رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها8
صد نفر اول، دوم، سوم، چهارم و 
پنجم به ترتيب 5، 4، 3، 2 و1 

امتياز

مسابقات و جشنواره هاي علمي معتبر ملي 9
و بين المللي

نفرات اول ، دوم و سوم به ترتيب 3 
، 2 و 1 امتياز

هر مورد حداكثر 1 امتياز تا سقف ساير فعاليتهاي علمي،  هنري و ورزشي10
5 امتياز

3 امتيازايثارگران11

ماده4- حداقل امتیاز
و  ارشد  كارشناسي  كارشناسي،  مقطع  آموختگان  دانش 
دكتري به ترتيب با كسب حداقل 10، 20 و 35 امتياز از 
مجموع مواد 2 و 3 به عنوان داوطلبان مجاز براي بررسي 
شناخته  نوآوري  پژوهشي-  آموزشي-  برتر  استعداد  احراز 

مي شوند.
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و  مستندات  ارائه  شرايط،  حائزين  پرونده  اوليه  بررسي 
معرفي آنها به بنياد توسط دانشگاه يا دفاتر استاني صورت 

مي پذيرد.
كليه افتخارات و امتيازات آن الزم است توسط بنياد تاييد 

شوند. 
ماده5- تعداد انتخاب شوندگان و جوایز

هرساله بنياد با توجه به سقف اعتبارات خود از ميان حائزين 
داراي  كه  را  تعدادي  مجاز(  )داوطلبان   4 ماده  در  شرايط 
آموزشي-  برتر  استعداد  عنوان  به  هستند  امتياز  بيشترين 
پژوهشي- فناوري معرفي مي كند كه مشمول آيين نامه  هاي 
مزاياي  ساير  و  نخبگان  ملي  بنياد  تحصيلي  جوايز  اعطاي 

تعلق گرفته به آن افراد، خواهد شد. 
از  نبايد  رشته  عنوان  هر  در  برگزيدگان  تعداد  تبصره1- 

10درصد كل برگزيدگان در هر سال بيشتر باشد.
ماده 6- استثنائات

 در صورت بروز استثنائاتي كه توسط يك هيات شامل رئيس 
و معاونين و 2 عضو هيات علمي دانشكده )كه يكي از آنها 
حداقل رتبه استادي و يكي حداقل رتبه دانشياري داشته  
باشند( با ذكر داليل به تاييد رسمي برسد، صورتجلسه اين 

هيات جايگزين ماده 1 مي شود.
ماده7-  داوطلبان مجاز براي بررسي پرونده بايد مشهور 
به رعايت شئون دانشجويي و اخالقي و ارزش هاي علمي و 

اسالمي باشند.
در جلسه  تبصره    8 و  ماده   8 در  آيين نامه  اين  ماده8- 
بنياد  امناي  هيأت  دائمي  كميسيون    89/1/25 مورخه  

مورد تصويب قرار گرفت.
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ارائه تسهیالت خدمت نظام وظیفه بنیاد  آیین نامه 
ملي نخبگان

مقدمه
به منظور تحقق تاكيدات مقام معظم رهبري و فرمانده 
كل قوا در استفاده بهينه از ظرفيتهاي علمي نخبگان براي 
توسعه و تعالي كشور و به استناد ماده 3 اساسنامه بنياد 
ملي نخبگان، آيين نامه ارائه تسهيالت خدمت نظام وظيفه 

به نخبگان و استعدادهاي برتر به شرح زير ابالغ مي شود:
ماده - 1در اين آيين نامه منظور از بنياد، بنياد ملي نخبگان 
و منظور از وزارتين، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
ماده - 2مشموالن 

به استناد مواد2 ،3 ، 4 و 7 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر 
شوراي  و نخبگي، مصوب جلسه  589مورخ 1385/6/14 

عالي انقالب فرهنگي مشموالن اين آيين نامه عبارتند از: 
1- نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشجويي 

كشوري و بين المللي با معرفي وزراتين و تاييد بنياد.
2- نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانش آموزي 
كشوري و بين المللي با معرفي وزارت آموزش و پرورش و 

تاييد بنياد.
3- نفرات داراي مشاركت موثر علمي در طرح هاي برگزيده 
مسابقات و جشنواره هاي علمي معتبر داخلي و خارجي مورد 
تاييد بنياد از قبيل جشنواره بين المللي خوارزمي، جشنواره 
بخش هاي  جوان خوارزمي، جشنواره علوم پزشكي رازي، 
شيخ  جشنواره  فنافريني  بخش  رقابتي جشنواره فارابي و 
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بهايي با  معرفي وزارتين و تاييد بنياد.
4- برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان ايراني ) داراي 
ضوابط  طبق  اكتشاف(  و  اختراع  در  علمي  موثر  مشاركت 

بنياد.
5- برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني 
فرهنگ و ارشاد  معرفي وزارت  داخلي و بين المللي با 

اسالمي و تاييد بنياد.
6- رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري مقطع كارشناسي 
شامل 100 نفر اول گروه آزمايشي رياضي و فني، 50 نفر 
اول گروه آزمايشي علوم تجربي، 50 نفر اول گروه آزمايشي 

علوم انساني و 20نفر اول گروه آزمايشي هنر.
پزشكي،  پايه  علوم  آزمون جامع  دوره  برتر هر  نفر  دو   -7
دندانپزشكي و داروسازي با معرفي وزارت بهداشت و تاييد 
ملي  بنياد  تحصيلي  جوايز  اعطاي  آيين نامه  )حسب  بنياد 

نخبگان به دانشجويان نخبه و استعداد برتر(. 
تاييد  و  وزارتين  معرفي  با  كشوري  نمونه  دانشجويان   -8

بنياد.
9- برگزيدگان مسابقات ملي و بين المللي مهارت با معرفي 

سازمان آموزش فني و حرفه اي و تاييد بنياد.
آموزشي-  برتر  دانش آموختگان  10- برگزيدگان از ميان 
پژوهشي - فناوري داخل كشور كه واجد شرايط مندرج در 

جدول زير باشند.
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شرايطمقطع

كارشناسي

معدل حداقل 17 در دوره كارشناسي يا دانش آموخته رتبه اول رشته. - 1
ارائه توصيه نامه از 2 عضو هيات علمي دانشكده محل تحصيل با رتبه حداقل - 2

استادياري.
احراز يكي از شرايط زير:- 3

3-1- مشاركت موثر در انتشار يا پذيرش نهايي حداقل يك مقاله در مجالت داراي 
نمايه معتبر و مورد تأييد بنياد.

3-2- داشتن نقش موثر در حل يك معضل راهبردي و يا كاربردي و مورد نياز كشور 
با اعالم دانشگاه و تأييد مراجع ذيصالح و بنياد.

كارشناسي 
ارشد

معدل حداقل 16 در دوره كارشناسي و حداقل 17 در دوره كارشناسي ارشد يا - 1
دانش آموخته رتبه اول رشته. 

ارائه يك  توصيه نامه از استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد و يك  توصيه - 2
نامه از يك عضو هيات  علمي دانشكده محل تحصيل با رتبه حداقل دانشياري.

احراز يكي از شرايط زير:- 3
3-1- انتشار يا پذيرش نهايي يك مقاله كامل به عنوان نفر اصلي مرتبط با پايان نامه 

كارشناسي ارشد در مجالت داراي نمايه معتبر و مورد تأييد بنياد
3-2-  مشاركت در نظريه پردازي با اعالم مراجع ذيصالح و تاييد بنياد.

3-3- داشتن نقش موثر در حل يك معضل راهبردي و يا كاربردي مهم و  مورد نياز 
كشور در پايان نامه خود با اعالم دانشگاه و تاييد مراجع ذيصالح و بنياد

دكتري

معدل حداقل 17 در دوره كارشناسي ارشد و دوره دكتري.- 1
ارائه يك توصيه نامه از استاد راهنماي دوره دكتري و يك  توصيه نامه از يك - 2

عضو هيات علمي با رتبه استادي.
احراز يكي از شرايط زير:- 3

3-1-  انتشار يا پذيرش نهايي دو مقاله كامل مرتبط با رساله دكتري در مجالت 
داراي نمايه معتبر و مورد تأييد بنياد كه حداقل در يك مقاله به عنوان نفر اصلي 

باشد.
3-2-  مشاركت  موثردر نظريه پردازي با اعالم مراجع ذيصالح و تاييد بنياد.

3-3-  داشتن نقش برجسته در حل يك معضل راهبردي و يا كاربردي مهم  و مورد 
نياز كشور در رساله خود با اعالم دانشگاه و تاييد مراجع ذيصالح و بنياد.

برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده   -11
هنري در حوزه هاي موسيقي، نقاشي، هنرهاي تجسمي، 
هنرهاي نمايشي، معماري و غيره با معرفي مراجع ذيربط 

و انتخاب بنياد.
تبصره 1-  در شرايط خاص، مشموالن در چارچوب آيين نامه 
احراز نخبگي و استعدادهاي برتر، با تاييد شوراي نخبگان 
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انتخاب مي شوند.
تبصره2- دانش آموختگان هر مقطع تا دو سال بعد از فارغ 
التحصيلي با ضوابط آن مقطع و بعد از آن با ضوابط مقطع 

بعدي ارزيابي خواهند شد.
تبصره3- در ارزيابي مقاالت دانشجويان نام اساتيد راهنما و 

مشاور حذف مي شود.
تبصره4-  دانش آموختگان خارج از كشور نيز كه ظرف 
از دانش آموختگي در كشور  مدت حداكثر سه سال پس 
مشغول به تحصيل يا كار شده باشند با تأييد بنياد مشمول 

اين بند مي شوند.
تبصره 5-  مشموالن بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي 
بوده و در زمان درخواست استفاده از اين تسهيالت داراي 

شرايط پويايي مندرج در ضوابط بنياد باشند. 
ماده3- تسهیالت نظام وظیفه

1- معافيت تحصيلي در تمامي مقاطع تحصيلي كه توسط 
مشمول گذرانده مي  شود. 

2- طي خدمت نظام وظيفه با انجام دوره آموزش نظامي 
به اضافه پژوهش در قالب پروژه تحقيقاتي براي نيروهاي 
مسلح يا موضوعات مورد نياز كشور و دريافت كارت پايان 

خدمت.
تبصره1 - موضوع و مدت زمان الزم براي انجام پروژه هاي 
تحقيقاتي تا سقف مدت خدمت نظام وظيفه توسط ستاد 
كل نيروهاي مسلح با توجه به رشته تحصيلي و سوابق 
علمي مشموالن، با هدايت يا همكاري استادان متخصص و 

مبرز دانشگاهي تعيين مي شود.
انجام پروژه هاي تحقيقاتي توسط مشموالن  تبصره2 - 
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همزمان با تحصيل در دوره تحصيالت تكميلي و به شرط 
تاييد استاد راهنما مجاز است.

انجام پروژه هاي تحقيقاتي در طول دوران  تبصره3 -  
پسادكتري به شرط تاييد استاد ميزبان مجاز است.

3-  مجوز خروج از كشور براي شركت در همايشها و 
مسابقات علمي بدون سپردن وديعه.

براي طي  وديعه  مجوز خروج از كشور بدون سپردن    -4
از تصويب  دوره فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري پس 

رساله. 
ماده 4- داوطلبان بايد مشهور به رعايت شئون دانشجويي 

و اخالقي و ارزش هاي علمي و اسالمي باشند.
و  چهل  آيين نامه در چهار ماده و هشت تبصره در   اين 
هيأت امناي بنياد ملي  جلسه كميسيون دائمي  يكمين 
3/19/ 1389به تصويب رسيد و از تاريخ  نخبگان مورخ 

تصويب قابل اجرا است.



80

آیین نامه  اعطاي جوایز تحصیلي بنیاد ملي نخبگان 
به دانشجویان نخبه و استعداد برتر

اين آيين نامه بر اساس مواد 4 و7 آيين نامه احراز استعدادهاي 
برتر و نخبگي مصوب جلسه 589 مورخ 85/6/14 شوراي 

عالي انقالب فرهنگي به شرح زير تدوين مي گردد.
ماده 1- تعاریف

در اين آيين نامه بنياد ملي نخبگان »بنياد«، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري »وزارت علوم«، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي »وزارت بهداشت« و دانشگاه ها و مراكز 

آموزش عالي و پژوهشي »موسسه« ناميده مي شود.
ماده 2-

معتبر  موسسات  در  كه  برتري  استعدادهاي  و  نخبگان   
كشور در حال تحصيل هستند از جوايز تحصيلي بنياد ملي 
نخبگان كه به نام مشاهير علمي ايران نامگذاري خواهد شد 

بهره مند مي شوند.
افتخارات  واجد  آيين نامه  اين  طبق  كه  افرادي  تبصره: 
مشمول دريافت جوايز تحصيلي باشند، در صورت اشتغال 
به تحصيل در حوزه هاي علميه معتبر با تاييد رئيس بنياد 

مي توانند از تسهيالت اين آيين نامه برخوردار گردند.
ماده 3-جوایز

جوايز اعطايي شامل موارد زير است: 
كمك هزينه يك بار سفر عمره مفرده- 1
مقاطع - 2 در  مشموالن  براي  تحصيلي  هزينه  كمك 

سه  در  مقطع  هر  دكتري  و  ارشد  كارشناسي  كارشناسي، 
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سطح 
كمك هزينه مسافرتهاي علمي مورد تاييد بنياد، دوبار - 3

مقاطع  در  كشور  از  خارج  به  بار  يك  و  كشور  داخل  در 
كارشناسي و كارشناسي ارشد و چهار بار در داخل كشور و 

دو بار به خارج از كشور در مقطع دكتري
كمك هزينه فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري- 4
نامه - 5 پايان  كارشناسي،  پروژه  انجام  براي  پژوهانه 

كارشناسي ارشد و رساله دكتري تنها براي خريد تجهيزات 
و مواد مصرفي )هزينه هاي غير پرسنلي(

و - 6 آيين نامه ها  مطابق  نخبگان  وظيفه  نظام  تسهيالت 
دستورالعمل هاي مربوط 

ماده 4- مدت دریافت جایزه
از زمان شروع تحصيل  حداكثر مدت زمان دريافت جايزه 
براي دانشجويان كارشناسي چهار سال، كارشناسي ارشد دو 

سال و دكترا چهار سال است. 
تا  اين مدت  بنياد  با نظر رئيس  تبصره1: در شرايط خاص 

حداكثر يكسال قابل تمديد است.
تبصره2: دانشجويان دكتري حرفه اي از زمان شروع تحصيل 
كارشناسي  دانشجويان  و  سال  چهار  مدت  به  حداكثر 
ناپيوسته حداكثر به مدت دو سال معادل كارشناسي تلقي 

خواهند شد.
ماده 5- شرایط پویایي

استمرار اعطاي جوايز منوط به احراز پويايي دانشجويان در 
طول تحصيل به شرح زير است: 

معدل كل حداقل 17- 1
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آيين نامه هاي - 2 مطابق  تحصيل  به  وقت  تمام  اشتغال 
موسسه

پيشرفت رضايت بخش تحصيلي با تاييد معاونت ذيربط - 3
در موسسه

رعايت شئون دانشجويي و اخالق و ارزشهاي علمي و - 4
اسالمي 

پيشرفت  تكميلي،  تحصيالت  دانشجويان  براي   -1 تبصره 
رضايت بخش در انجام پژوهش پايان نامه يا رساله از طريق 
انتشار مقاالت علمي در همايش ها و نشريات معتبر، ثبت 
راه اندازي  در  كمك  شده،  تاييد  بين المللي  و  ملي  اختراع 
مجموعه آزمايشگاهي جديد براي انجام پايان نامه يا رساله، 
مشاركت در اجراي پروژه هاي كاربردي موفق و مانند آن و 

با تاييد استاد راهنما احراز مي شود.
تبصره 2- شوراي نخبگان مي تواند در موارد خاص، پويايي 
با  نيستند،   )1-5 )بند  معدل  شرط  داراي  كه  را  افرادي 
توجه به مجموع فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي- 

اجتماعي، نوآوري و ساير شرايط، بررسي و احراز نمايد.
داليل  به  سفارش دهنده  كه  پژوهش هايي  در   -3 تبصره 
به  را  اختراع  ثبت  يا  علمي  مقاالت  انتشار  اجازه  موجه 
پژوهشگران نمي دهد، با اعالم نظر موسسه ذيربط در مورد 
كيفيت و كميت همكاري اشخاص و تائيد بنياد فعاليت هاي 
انجام شده مي تواند در بنياد معادل سازي و امتيازدهي شود.

ماده 6- مشموالن
مشموالن اين آيين نامه كه با تاييد نهايي بنياد انتخاب مي 

شوند عبارتند از:
بين المللي - 1 معتبر  المپيادهاي  سوم  تا  اول  نفرات 
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عنوان  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  معرفي  با  دانش آموزي 
سطح يك 

برگزيدگان رتبه اول )دارندگان مدال طالي( المپيادهاي - 2
آموزش  وزارت  معرفي  با  كشور  دانش آموزي  علمي  معتبر 

پرورش به عنوان سطح دو 
برگزيدگان رتبه هاي دوم و سوم )دارندگان مدال هاي - 3

نقره و برنز( المپيادهاي معتبر علمي دانش آموزي كشور با 
معرفي وزارت آموزش و پرورش به عنوان سطح سه

رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري ورود به دانشگاهها - 4
شامل 100 نفر اول آزمون رياضي و فني، 50 نفر اول آزمون 
علوم تجربي، 50 نفر اول آزمون علوم انساني و 20 نفر اول 
به  فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  معرفي  با  هنر  آزمون 

عنوان سطح دو
با - 5 دانشجويي  معتبر  المپيادهاي  سوم  تا  اول  نفرات 

معرفي وزارت علوم به عنوان سطح دو
پايه - 6 علوم  جامع  آزمونهاي  از  دوره  هر  برتر  نفر  دو 

پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي با معرفي وزارت بهداشت 
به عنوان سطح دو

حداكثر سي نفر برتر دانشجويان نمونه كشوري با معرفي - 7
با  با معرفي وزارت بهداشت  وزارت علوم و پانزده نفر برتر 

تاييد بنياد به عنوان سطح دو
برگزيدگاِن داراي مشاركت موثر علمي در جشنواره هاي - 8

بين المللي خوارزمي، بخش دانشجويي و آزاد جشنواره جوان 
خوارزمي، جشنواره علوم پزشكي رازي، بخش هاي رقابتي 
جشنواره فارابي و بخش فن آفريني جشنواره شيخ بهايي 
به عنوان سطح دو و بخش دانش آموزي و كارداني جشنواره 
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جوان خوارزمي به عنوان سطح سه با معرفي وزارتين علوم 
و بهداشت

و - 9 آيين نامه ها  مطابق  قرآني  مسابقات  برتر  نفرات 
دستورالعمل هاي مربوط

ماده 7- تمدید یا ارتقاي سطح جایزه:
دانش آموختگاني كه در يك مقطع از جايزه تحصيلي بنياد 
با تشخيص  استفاده كرده اند، در صورت احراز شرايط زير 
يا  باالتر  مقطع  در  جايزه  تمديد  مشمول  نخبگان  شوراي 

ارتقاي سطح آن مي شوند.
7-1- دانشجویان کارشناسي

انجام پروژه كارشناسي در سطح عالي- 1
داشتن تاييديه علمي و آموزشي از معاونت مربوط در - 2

موسسه 
وضعيت تحصيلي مطلوب و رعايت شئون دانشجويي و - 3

اخالق و ارزشهاي علمي و اسالمي 
7-2- دانشجویان کارشناسي ارشد

انجام پايان نامه كارشناسي ارشد در سطح عالي- 1
جهت - 2 در  ارزنده  فن آفريني  يا  پژوهشي  دستاوردهاي 

گسترش مرزهاي دانش يا حل مشكالت اساسي كشور
داشتن تاييديه علمي و آموزشي از معاونت مربوط در - 3

موسسه 
وضعيت تحصيلي مطلوب و رعايت شئون دانشجويي و - 4

اخالق و ارزشهاي علمي و اسالمي 
آموختگي  دانش  فاصله  نبايد  تمديد جايزه  براي  تبصره1- 
تا شروع تحصيل در مقطع باالتر بيش از يكسال تحصيلي 

باشد.
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تبصره2- دانشجويان دكتري حرفه اي پس از چهار سال از 
شروع تحصيل و در صورت احراز شرايط اين ماده حداكثر 
ارشد  كارشناسي  مقطع  جايزه  مشمول  سال  دو  مدت  به 

خواهند شد. 
تبصره3- مشموالن جايزه سطح دو در صورتي كه قباًل حائز 
افتخار مشمول جايزه سطح يك شده باشند همچنان جايزه 

سطح يك را دريافت خواهند كرد.
آيين نامه شامل سقف  اين  اجرايي  ماده 8- دستورالعمل 
جوايز در هر سطح، ميزان كمك هزينه مسافرت هاي علمي، 
ميزان مشاركت  و كمك هزينه فرصت مطالعاتي،  پژوهانه 
موثر علمي در طرحهاي برگزيده جشنواره ها و موارد مشابه 
هر ساله توسط رئيس بنياد تعيين خواهد شد. همچنين تا 
تشكيل شوراي نخبگان اختيارات آن به رئيس بنياد داده 

مي شود.
حمايت  »دستورالعمل  جايگزين  آيين نامه  اين   -9 ماده 
به  علمي  جوايز  اعطاي  برتر:  استعدادهاي  و  نخبگان  از 
مورخ  جلسه  مصوب  تكميلي«  تحصيالت  دانشجويان 
»دستورالعمل  بعدي،  الحاقات  و  اصالحات  و   86/4/18
حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر: اعطاي جوايز علمي 
مورخ  جلسه  مصوب  كارشناسي«  مقطع  دانشجويان  به 
آيين نامه حمايت  بعدي،  الحاقات  و  اصالحات  و   86/4/18
از برگزيدگان از ميان دانشجويان نمونه و آزمونهاي جامع 
دوره هاي پزشكي مصوب جلسه مورخ 87/3/6 و ماده واحده 
مقاطع  در  ادامه تحصيل  براي  بنياد  علمي  »تمديد جوايز 
دائمي  كميسيون   88/1/24 مورخ  جلسه  مصوب  باالتر« 

هيات امناي بنياد مي گردد.
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در جلسه  تبصره  و 9  ماده  در 9  اين آيين نامه  ماده 10- 
هيات  دائمي  كميسيون   88  /1/28 مورخ  هفتم   و  سي 
تصويب  تاريخ  از  و  گرفت  قرار  تصويب  مورد  بنياد  امناي 

قابل اجراست. 
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مسافرتي  هزینه هاي  کمک  پرداخت  دستورالعمل 
بنیاد

كمك  پرداخت  نحوه  و  شرايط  بر  ناظر  دستورالعمل  اين 
هزينه هاي بنياد است كه به عنوان قسمتي از جوايز نخبگان 

به ايشان اهدا مي شود.
جايزه سفر  كه  : كساني  عمره  معنوي حج  ماده 1- سفر 
عبادي حج به ايشان اعطا شده است، جهت اعزام به مراجع 
ذيربط معرفي و بر اساس اولويت به حج عمره اعزام خواهند 

شد.
كمك  ساير  دريافت  براي  علمي:  مسافرت هاي  ماده2- 
زمان  در  متقاضي  است  الزم  بنياد  مسافرتي  هزينه هاي 
قبول مقاله يا اعالم پذيرش فرصت مطالعاتي واجد شرايط 
دريافت جوايز بنياد باشد و مدارك تقاضاي خود را به بنياد 

تسليم نمايد.
براي  تحصيلي  پذيرش  يا  مقاله  پذيرش  نامه  ارائه  الف- 

فرصت مطالعاتي 
تأييديه معاون پژوهشي مؤسسه محل تحصيل مبني  ب- 
بر تأييد اعتبار علمي كنفرانس و برقراري شرايط و ضوابط 

معمول مسافرت هاي علمي دانشجويان
ج- گواهي اشتغال به تحصيل 

آن  در  كه  تحقيقاتي  گزارش  يا  مقاله  از  نسخه  يك  د- 
حمايت بنياد ملي نخبگان ذكر شده باشد.

علمي  سفرهاي  آيين نامه هاي  به  توجه  با  سفر  مبلغ  هـ- 
تخصيص و در دو نوبت به متقاضي پرداخت مي شود. قسط 
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و  مي يابد  اختصاص  ميزان 60 درصد  به  اعزام  هنگام  اول 
قسط دوم در قبال ارائه گزارش سفر و ارائه مقاله و گواهي 

زمان حضور پرداخت و تسويه خواهد شد.
اين دستورالعمل در دو ماده تدوين و در تاريخ 86/9/20 
به تاييد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد 

ملي نخبگان رسيده است و از اين تاريخ قابل اجرا است.
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به  نخبگان  ملي  بنیاد  پژوهانه  اعطاي  شیوه نامه 
دانشجویان نخبه و استعداد برتر

پژوهانه بنياد ملي نخبگان به دانشجويان نخبه و استعداد 
برتر، براي پيشبرد پروژه كارشناسي، پايان نامه كارشناسي 

ارشد و رساله دكتري طبق شرايط زير پرداخت مي گردد:
اين پژوهانه صرفاً جهت خريد مواد مصرفي و تجهيزات - 1

مواد  يا  نرم افزارو  لپ تاب،  از  غير  به  سخت افزار  )شامل 
پايان نامه  با  آزمايشگاهي، و هم چنين كتب درسي مرتبط 

دانشجو( مي باشد.
مركز ناظر اين شيوه نامه، معاونت پژوهشي دانشگاه و يا - 2

معاونت آموزشي )به تشخيص دانشگاه( و يا موسسه محل 
به  بايد  تمامي هزينه هاي فوق  اشتغال دانشجو مي باشد و 

تاييد استاد راهنما برسد.
دانشجو مي تواند حداكثر تا 50درصد از اين پژوهانه را - 3

جهت استفاده از امكانات و تجهيزات در ساير موسسات در 
ارتباط با پايان نامه هزينه كند.

تجهيزات خريداري شده )به جز كتاب( از محل اعتبار - 4
پژوهانه دانشجو، جزو اموال دانشگاه محسوب مي شود.

هزينه - 5 هيچ گونه  مشمول  مذكور،  كمك هزينه  پژوهانه 
باالسري نمي شود.

تأييد - 6 و  دانشجو  تقاضاي  اساس  بر  نخبگان  ملي  بنياد 
از  شده  مشخص  حساب  به  را  كمك هزينه  راهنما،  استاد 

سوي دانشگاه واريز مي كند.
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بنیاد  احدي  شهید  داخل  بورس  اعطاي  واحده  ماده 
ملي نخبگان به استعدادهاي برتر و نخبگان

و  برتر  استعدادهاي  از  حمايت  منظور  به  واحده-   ماده 
نخبگان، بنياد ملي نخبگان هر ساله تعدادي از متقاضيان 
جزو  و  بوده  ارشد  كارشناسي  مدرك  داراي  كه  را  بورس 
بنياد  تحصيلي  و  علمي  جوايز  مشمول  افتخارات  حائزين 
هستند، از طريق معرفي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي تحصيل در 
مقطع دكتراي تخصصي و دوره تخصص در رشته هاي داراي 

دكتراي حرفه اي، بورس مي نمايد.
تبصره 1- اعطاي بورس مازاد بر سهميه دانشگاه، همراه با 
پرداخت هزينه شهريه توسط بنياد و بدون گذراندن آزمون 

ورودي.
يا  پويايي  شرايط  داراي  بايستي  متقاضيان    -2 تبصره 

تمديد جوايز علمي و تحصيلي بنياد باشند. 
تبصره 3-  تعداد و سقف مبلغ اعتبارات بورس، هر ساله 

توسط رئيس بنياد تعيين مي گردد.
 تبصره 4-  موارد استثناء در شوراي نخبگان بنياد بررسي 

خواهد شد. 
اين ماده واحده با چهار تبصره در جلسه مورخ 1390/7/12 
هيات امناي بنياد ملي نخبگان به تصويب رسيد و از اين 

تاريخ قابل اجراست.
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الحاقیه به ماده واحده بورس داخل شهید احدي به 
نخبگان و استعدادهاي برتر

كميسيون دائمي هيأت امناي بنياد ملي نخبگان در پنجاه 
الحاقيه اي   ،1391/9/15 تاريخ  به  خود  جلسه  ششمين  و 
به  بورس داخل شهيد احدي  ماده واحده  به  اين شرح  به 

نخبگان و استعدادهاي برتر افزود:
اعتبار مربوط به بسته حمايتي شهيد احدي، تأمين كننده 
مقطع  ايراني  دانشجويان  انتقال  هزينه  تمام  يا  و  بخش 
بود.  خواهد  كشور  داخل  دانشگاه هاي  از  يكي  به  دكتري 

استفاده از اين تسهيالت مشروط به موارد زير است:
و - 1 برتر  استعدادهاي  احراز  آيين نامه  شرايط  بودن  دارا 

نخبگي بنياد و پويايي در آن
تأييد اعتبار دانشگاه مبدأ توسط بنياد ملي نخبگان- 2



92

شیوه نامه اعطاي بورس داخل شهید احدي به  نخبگان 
و استعدادهاي برتر  

 به استناد  تبصره 1 ماده واحده اعطاي بورس داخل براي 
و  برتر  استعدادهاي  به  دكتري  مقطع  در  تحصيل  ادامه 
نخبگان مصوب جلسه مورخ 1390/7/12 هيات امناي بنياد 
اعطاي  نحوه  و  مبلغ  شيوه نامه  اين  مطابق  نخبگان،  ملي 

بورس و ساير شرايط آن  تعيين مي گردد. 
مراحل و شرایط اعطاي بورس	•

1- بنياد در پاييز هر سال از طريق مناسب، فراخوان اعطاي 
اين تسهيالت را در اعالم مي نمايد.

افتخارات مشمول جوايز  بايد جزو حائزين  2-  متقاضيان 
علمي و تحصيلي بنياد بوده و كمتر از 30 سال سن داشته 

باشند.
3-  بنياد پس از بررسي رزومه و  امتيازات علمي و پژوهشي 
مقطع  شروع  زمان  از  متقاضيان    از  تعدادي  به  متقضيان 

دكتري، بورس اعطا مي كند.
4- بنياد گيرندگان بورس را به دانشگاه هاي مورد نظر وي 
دريافت  جهت  نياز  صورت  در  همچنين  مي نمايد،  معرفي 

معرفي نامه به ساير نهادها معرفي مي كند.
و سهميه هر  در هر سال  بورس  گيرندگان  تعداد كل   -5
رشته در هر سال توسط رئيس بنياد تعيين مي شود. تعداد 
نفر   100 برابر   1391 سال  در  بورس  كنندگان  دريافت 

تعيين شده است.
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از  استفاده  به  مجاز  احدي  شهيد  بورس  دارندگان   -6
از  پس  خدمات  انجام  در  تعهد  به  منجر  كه  بورس هايي 
فارغ التحصيلي در پژوهشگاه ها  و دانشگاه هاي مورد تاييد 

وزراتين علوم و بهداشت مي شود، هستند.
تسهیالت بنیاد ملي نخبگان و نحوه اعطا 	•

توسط  ساله  هر  حمايتي  بسته  مبلغ  حمايتي:  بسته   -7
بنياد  حمايتي  بسته  اعطاي  مي شود.  تعيين  بنياد  رئيس 
در  دكتري  مقطع  در  نفر  هر  ازاي جذب  به  دانشگاه ها  به 

سرفصل هاي پيشنهادي زير هزينه مي شود: 
الف- 25درصد مبلغ به دانشگاه
ب- 25درصد مبلغ به دانشكده 

ج- 25درصد مبلغ استاد )پرسنلي(
پژوهشي  هزينه هاي  ساير  و  تجهيزات  د- 25درصد خريد 

)در اختيار استاد(
مبلغ  بسته حمايتي پس از پذيرش قطعي در 4 مرحله به 

شرح زير به دانشگاه پرداخت مي شود: 
الف- 25درصد همزمان با شروع به تحصيل دانشجو 

ب- 25درصد پس از پايان دوره آموزشي
ج- 25درصد پس از طي امتحانات جامع و پروپوزال 

د- 25درصد  پس از دفاع رساله دكتري
تبصره-  در رشته هايي كه مراحل پرداخت طبق تقسيم 
مراحل  رشته  آن  حسب  نيست،  اجرا  قابل  فوق  بندي 

پرداخت تغيير خواهد كرد. 
تسهيالت  از  احدي  شهيد  بورس  دارنده  دانشجوي   -8
به  نخبگان  ملي  بنياد  تحصيلي  جوايز  اعطاي  آيين نامه 

دانشجويان نخبه و استعداد برتر بهره مند مي شود. 
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اين شيوه نامه  در 8 بند و يك تبصره در تاريخ 1390/11/25  
به تصويب رئيس بنياد ملي نخبگان رسيد و از اين تاريخ 

قابل اجراست. 
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آیین نامه اعطاي جایزه علمي شهید چمران بنیاد ملي 
نخبگان به محققین دوره هاي پسا دکترا و دوره هاي 

فلوشیپ علوم پزشكي
و  برتر  استعدادهاي  احراز  آيين نامه   7 ماده   استناد  به 
عالي  شوراي   85/6/14 مورخ  جلسه 589  مصوب  نخبگي 
نخبگان  از  حمايت  جهت  زير  آيين نامه  فرهنگي،  انقالب 
دوره هاي  و  دكترا  پسا  دوره هاي  در  برتر  استعدادهاي  و 

فلوشيپ علوم پزشكي تدوين مي گردد.
ماده 1 - مشمولين : 

حائزين افتخارات مشمول جوايز علمي و تحصيلي بنياد به 
شرط حفظ پويايي هرگاه با تعيين موضوع تحقيق و استاد 
راهنماي برجسته از يكي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
فلوشيپ  يا  دكترا  پسا  دوره   در  كشور  معتبر  پژوهشي  و 
پذيرش دريافت كنند، با تاييد بنياد ملي نخبگان از جايزه 

علمي شهيد چمران برخوردار مي شوند. 
ماده 2- جوايز :

جايزه علمي شهيد چمران شامل موارد زير است:
مزاياي  و  حقوق  معادل  حداكثر  ماهيانه  مقرري  الف- 
استخدامي  مقررات  و  قوانين  اساس  بر  يك  پايه  استاديار 

اعضاي هيات علمي.
ب- كمك هزينه شركت در همايش بين المللي و دو همايش 

ملي.
پ-كمك هزينه عمره مفرده طبق ضوابط بنياد.

تبصره 1- مدت اعطاي جوايز بندهاي الف و ب يك سال 
است كه در صورت داشتن افتخارات و عملكرد برجسته با 
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تاييد استاد راهنما و موافقت بنياد براي يك دوره يك ساله 
ديگر قابل تمديد است. 

  تبصره 2- اين جايزه با نظارت و تاييد استاد راهنما اعطا 
خواهد شد.

ماده 3- شيوه نامه:
شيوه نامه اين آيين نامه مشتمل بر تعداد مشمولين، ميزان 
كمك هزينه ها، اولويت هاي تخصيص جايزه، رشته هاي مورد 
حمايت، شرايط و ضوابط اخذ پذيرش و ساير موضوعات هر 

سال به تصويب رئيس بنياد ملي نخبگان خواهد رسيد. 
جلسه  در  تبصره  دو  و  ماده   4 در  آيين نامه  اين   -4 ماده 
بنياد  امناي  هيات  دائمي  كميسيون  مورخ1392/4/5 
تصويب شد و جايگزين مصوبه مورخ 1388/10/9 گرديد و 

از تاريخ تصويب قابل اجراست. 
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شیوه نامه اعطاء جایزه علمي شهید چمران بنیاد ملي 
نخبگان به محققین دوره هاي پسا دکترا

)مصوب یكصد و سي و هشتمین جلسه شوراي معاونین بنیاد 
مورخ 1389/9/23(

اين شيوه نامه به استناد ماده 3 آيين نامه حمايت از دوره هاي 
پسا دكتري مصوب جلسه 35 مورخ 88/10/9 كميسيون 
شرايط  تعيين  براي  نخبگان  ملي  بنياد  امنا  هيات  دايمي 
پذيرش، اولويت ها و ميزان كمك هزينه ها تدوين مي گردد.

ملي  بنياد  دكتري  پسا  دوره هاي  مشمولين    -  1 ماده 
فاصله حداكثر 3 سال  بار در  براي يك  نخبگان مي توانند 
اعطاي  آئين نامه  تسهيالت  از  دكتري  دوره  اتمام  از  بعد 
برخوردار  نخبگان  ملي  بنياد  چمران  شهيد   علمي  جايزه 

شوند.
ماده 2 - متقاضيان بايد به صورت تمام وقت در دانشگاه يا 
موسسه پژوهشي مربوطه مشغول به انجام فعاليت پژوهشي 
پسا  دوره  طول  در  نمي توانند  و  باشند  دكتري  پسا  دوره 
داشته  استخدامي  رابطه  موسسه اي  هيچ  با  خود  دكتراي 

باشند.
 تبصره : داشتن درآمد در چارچوب فعاليت هاي آموزشي و 
پژوهشي مازاد بر دوره پسا دكتري در دانشگاه و موسسه 
استخدامي،  رابطه  نداشتن  به  مشروط  مربوطه  پژوهشي 

مجاز است.
پيشنهاد  به همراه  را  تقاضاي خود  متقاضيان  ماده 3 -  
تحقيقاتي كه به تاييد دانشگاه يا موسسه پژوهشي رسيده 
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باشد و پذيرش استاد راهنما به بنياد ارائه مي  نمايند.
استاديار  مزاياي  و  حقوق  برابر  ماهيانه  مقرري   -  4 ماده 
پايه يك در ابتداي همان سال تحصيلي است. حداكثر 100 

جايزه شهيد چمران در سال قابل اعطا خواهد بود.
ماده 5  - پيشنهاد تحقيقاتي متقاضيان با توجه به مالك 
قرار  بررسي  مورد  جايزه  اين  داوري  كميته  در  زير  هاي 

مي گيرد: 
الف- اهميت و توجيه پذيري پيشنهاد در ارتباط با سياست 

هاي علم و فناوري كالن كشور 
از  نوآوري هاي متقاضي قبل  ب- دستاوردهاي پژوهشي و 

دوره پسا دكتري 
نفر   3 حداقل  طرح  اين  داوري  كميته  اعضاي   : تبصره 
بنياد  برنامه ريزي  و  پژوهش  معاون  توسط  كه  هستند 

انتخاب مي شوند.
ماده 6 - مقرري ماهيانه محقق پسا دكتري پس از تصويب 
در بنياد و آغاز دوره در سه ماهه اول به صورت ماهيانه در 
وجه محقق پرداخت مي شود. ادامه پرداخت مقرري ماهيانه 
در سه ماهه هاي بعدي منوط به ارايه تاييديه فعاليت هاي 
علمي و تحقيقاتي توسط استاد راهنما و تاييد دانشگاه يا 

موسسه پژوهشي ذيربط خواهد بود.
ماده 7 - كمك هزينه شركت در همايش ها و كنفرانس هاي 
و  همايش ها  و  ريال  ميليون   15 سقف  تا  بين المللي 
كه  است  ريال  ميليون  دو  ميزان  به  داخلي  كنفرانس هاي 
حسب تقاضاي محقق پسا دكتري و ارائه اسناد شركت در 
همايش و تاييد معاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد در وجه 

وي توسط بنياد پرداخت خواهد شد. 
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و  سي  و  يكصد  در  تبصره   2 و  ماده   7 در  شيوه نامه  اين 
هشتمين جلسه شوراي معاونين بنياد ملي نخبگان مورخ 
89/9/23  به تصويب رسيد و جايگزين دستورالعمل اجرايي 
آيين نامه اعطاء جايزه علمي شهيد چمران به محققين دوره 
معاونين  پسا دكترا مصوب يكصدمين جلسه شوراي  هاي 

بنياد مورخ 89/1/31 گرديد.
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علمي  صالحیت  بررسي  در  نخبگان  اولویت  مصوبه 
عالي  آموزش  مراکز  و  دانشگاهها  در  جذب  جهت 

کشور

هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز 
آموزش  عالي در جلسه شصت و دوم مورخ 1389/7/19، 
در خصوص اولويت نخبگان در بررسي صالحيت علمي به 

شرح ذيل تصويب نمود: 
»نظر به سياست استفاده از نخبگان به عنوان اعضاي هيأت 
هيأت هاي  پژوهشي،  و  عالي  آموزش  مؤسسات  در  علمي 
به  يافته  اختصاص  امتياز  بر  عالوه  موظفند  اجرائي جذب 
شرايط  ساير  داشتن  صورت  در  آنان  پرونده  به  نخبگان، 
مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و همچنين معرفي نخبگي 

از بنياد ملي نخبگان، با اولويت رسيدگي نمايند.« 
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ملي  بنیاد  پژوهشي  ویژه  اعتبار  اعطاي  واحده  ماده 
نخبگان ویژه پژوهشگران )استادیاران( جوان

)اعتبار مرحوم دکتر سعید کاظمي آشتیاني(7

و  دانشگاه ها  استادياران  از  دسته  آن  به  واحده-  ماده 
مؤسسات پژوهشي كشور كه كمتر از چهل سال داشته و 
بيش از سه سال از دريافت درجه دكتري و شروع به كار آنان 
در اين مراكز سپري نشده باشد و قبل از آن واجد شرايط 
نخبگي و استعداد برتر مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي و 
هيئت امناء بنياد ملي نخبگان بوده باشند و يا در حين اين 
مدت مشمول شرايط مذكور گردند، اعتبار پژوهشي ويژه اي 
به نام اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان ويژه پژوهشگران 
جوان به منظور پيشبرد و ارتقاء پژوهش هاي آنان در رشته 

تخصصي مربوط اعطا مي شود.
اين  تعداد مشموالن  به  با توجه  اعتبار  اين  تبصره 1: مبلغ 
ماده و بودجه بنياد ملي نخبگان، هر ساله به تصويب رئيس 

بنياد ملي نخبگان مي رسد.
تبصره 2: اين اعتبار طبق ضوابط نحوه هزينه كرد اعتبارهاي 
ابالغ  بنياد  بنياد ملي نخبگان كه توسط رياست  پژوهشي 

مي شود هزينه خواهد شد.
تبصره 3- در صورتي كه متقاضيان يكي از دو شرط حداكثر 
40 سال يا گذشتن حداكثر سه سال از شروع استادياري 

بنياد  امناي  دائمي هيات  و دومين جلسه كميسيون   7- در چهل 
مورخ 89/4/9 ناِم اعتبار تعيين ، تبصره 2 اصالح و تبصره 3 الحاق 

شد.
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نداشته باشند با موافقت شوراي علمي نخبگان مشمول اين  
آيين نامه خواهند شد.

بيست و ششمين جلسه  تبصره در  با دو  واحده  ماده  اين 
مورخ  نخبگان  ملي  بنياد  امناي  هيأت  دائمي  كميسيون 
اجرا  قابل  تصويب  تاريخ  از  و  رسيد  تصويب  به   86/8/12

است. 
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اعتبار پژوهشي  شیوه نامه شرایط و نحوه هزینه کرد 
پژوهشگران  ویژه  آشتیاني  کاظمي  دکتر  مرحوم 

)استادیاران( جوان

به استناد ماده واحده اعطاي اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان 
ويژه پژوهشگران جوان مصوب جلسه مورخ 1386/8/12 و 
اصالحيه بعدي مصوبه جلسه مورخ 1389/4/9 كميسيون 
دائمي هيأت امناي بنياد ملي نخبگان،  اين شيوه نامه براي 
چگونگي  و  اعتبار  اين  هزينه كرد  نحوه  و  شرايط  تعيين 

نظارت بر آن تدوين مي گردد.
ماده 1- تعاریف: 

بنياد ملي نخبگان و كليه بنيادهاي نخبگان استاني آن - 1
در اين شيوه نامه بنياد ناميده مي شود. 

ويژه - 2 آشتياني  كاظمي  دكتر  مرحوم  پژوهشي  اعتبار 
پژوهشگران جوان در اين شيوه نامه اعتبار ناميده مي شود.

شيوه نامه - 3 اين  در  اعتبار  دريافت  مشمول  استاديار 
استاديار ناميده مي شود.

دانشگاه يا مؤسسه پژوهشي اي كه توسط استاديار براي - 4
در  مي شود  تأييد  بنياد  توسط  و  انتخاب  اعتبار  هزينه كرد 

اين شيوه نامه  مؤسسه ناظر ناميده مي شود. 
ناظر - 5 اين شيوه نامه  در  ناظر  پژوهشي مؤسسه  معاونت 

ناميده مي شود. 
تبصره: در صورتي كه مؤسسه انتخاب شده فاقد معاونت 
شناخته  ناظر  عنوان  به  مؤسسه  رياست  باشد  پژوهشي 

مي شود.
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سخت افزار و نرم افزار، مواد آزمايشگاهي مصرفي و غير - 6
مصرفي، كتب و نشريات، در اين شيوه نامه تجهيزات ناميده 

مي شود. 
پروژه تحقيقاتي نظري و عملي ، تأليف كتاب  يا طراحي - 7

و پياده سازي نرم افزار، در اين شيوه نامه طرح ناميده مي شود. 
ماده 2- مراحل دریافت اعتبار از بنیاد و پرداخت به 

استادیار:
 بنياد طي نامه رسمي، تعلق اعتبار اعطايي و ميزان آن - 1

را به همراه اين شيوه نامه به استاديار ابالغ مي نمايد. 
استاديار بايد با ارائه نامه بنياد )بند 1( به مؤسسه ناظر - 2

مورد نظر خود، موافقت خود را براي هزينه كرد اعتبار مورد 
و مؤسسه  نمايد  اعالم  كتباً  آن مؤسسه  نظارت  نظر تحت 
مورد نظر نيز بايد طي نامه اي موافقت خود مبني بر نظارت 
بر هزينه كرد اعتبار بر اساس اين شيوه نامه را به بنياد اعالم 

نمايد.
مبلغ - 3 ناظر،  مؤسسه  صالحيت  تأييد  صورت  در  بنياد 

و  مي دهد  قرار  ناظر  مؤسسه  اختيار  در  را  اعطايي  اعتبار 
مؤسسه و استاديار را از پرداخت اعتبار مطلع مي نمايد.

خدمت  محل  مؤسسه  به  اعتبار  كه  صورتي  در  تبصره- 
به   مؤسسه  آن  از  استاديار  و  باشد  پرداخت شده  استاديار 
مؤسسه ديگر منتقل شود، در صورت درخواست استاديار، 
همراه  به  را  اعتبار  باقي مانده  است  موظف  مبدأ  مؤسسه 
داده  عودت  بنياد  به  هزينه شده،  مبلغ  هزينه كرد  گزارش 
و مراتب را طي يك نامه رسمي به بنياد اعالم نمايد. بنياد 
پس از طي كردن مجدد مراحل پرداخت، باقي مانده اعتبار 

را به مؤسسه ناظر جديد پرداخت مي كند. 
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حداكثر مدت زمان هزينه كرد اعتبار، سه سال از زمان - 4
از  ناظر است. در صورتي كه پس  به مؤسسه  پرداخت آن 
گذشت سه سال از پرداخت اعتبار به مؤسسه ناظر، تمام يا 
بخشي از اعتبار هزينه نشده باشد مؤسسه ناظر موظف است 
داليل عدم هزينه كرد مبلغ مورد نظر را به  همراه گزارش 
هزينه كرد مبلغ هزينه شده، طي يك نامه رسمي به بنياد 
اعالم كند تا بنياد در خصوص تمديد مدت يا بازپس گيري 
تصميم  صورت  در  نمايد.  تصميم گيري  اعتبار  باقي مانده 
بنياد مبني بر بازپس گيري باقي مانده اعتبار و ابالغ آن به 
مؤسسه ناظر، مؤسسه ناظر موظف به عودت مبلغ مورد نظر 

است.
ماده 3- کسورات قانوني:  صرفاً هزينه هاي پرسنلي كه 
از محل اين اعتبار صورت مي گيرد، مشمول ماليات است و 
مابقي اعتبار مشمول هيچ گونه كسورات قانوني اعم از بيمه، 

ماليات و باالسري نمي گردد. 
مؤسسه  استاديار،  كه  در صورتي  نظارت:   ماده 4- حق 
عنوان مؤسسه  به  را  از محل خدمت خود  غير  به  ديگري 
ناظر انتخاب نمايد معادل درصد10 اعتبار عالوه بر ميزان 
اعتبار به عنوان حق نظارت از طرف بنياد به مؤسسه ناظر 

پرداخت مي شود.
ماده 5- موارد هزینه کرد: استاديار مي تواند اعتبار را در 
قالب يك يا چند بند زير هزينه كند. انعقاد هرگونه قرارداد 
بين استاديار و موسسه ناظر براي هزينه كرد اعتبار ممنوع 
است و اعتبار بايد صرفاً بر اساس اين شيوه نامه هزينه شود.

ناظر - 1 تأييد  با  اعتبار  تا درصد 100  خرید تجهیزات: 
براي خريد تجهيزات قابل هزينه است و اين تجهيزات جزء 
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دارايي هاي استاديار محسوب مي گردد. 
طرح: - 2
را - 1-1 خود  اعتبار  از  بخشي  يا  تمام  مي تواند  استاديار 

براي مشاركت در يك يا چند طرح هزينه نمايد، طرحي كه 
بيشترين درصد هزينه كرد اعتبار را دارد، بايستي به تصويب 

موسسه ناظر برسد.. 
در طرح هايي كه دستاوردهاي اصلي آن، كتاب است - 1-2

)مانند برخي طرح هاي ادبي(؛ تا درصد70  اعتبار با تأييد 
ناظر، براي چاپ و انتشار آن قابل هزينه است.

با  مرتبط  بايد  استاديار  از طرف  پيشنهادي  طرح  تبصره: 
رشته تخصصي وي باشد. 

شرکت در کارگاه ها و دوره هاي آموزشي: تا درصد10  2
كارگاه ها،  در  شركت  براي  مي تواند  اعتبار  كل  ميزان  از 
درصد25  تا  و   داخلي  همايش هاي  و  آموزشي  دوره هاي 
دوره هاي  و  كارگاه ها  در  شركت   براي  مي تواند  آن  كل  از 

آموزشي و همايش هاي خارجي هزينه شود. 
هزینه هاي پرسنلي: تا سقف درصد50  اعتبار، با تأييد  3

پرسنلي شود كه حداكثر  ناظر، مي تواند صرف هزينه هاي 
درصد60  از اين سقف )يعني تا درصد30 كل اعتبار( قابل 
تخصيص به خود استاديار است. هزينه هاي پرسنلي صرفاً 
در صورت ارائه طرح به مؤسسه ناظر و در قالب آن طرح، 

قابل هزينه است. 
تهيه  به  كمتري  نياز  اصوالً  كه  رشته هايي  در  تبصره:  
و          پژوهش  معاونت  تشخيص  به  )بنا  دارند  تجهيزات 
بنياد( و بيشتر فعاليت هاي پرسنلي در آن ها  برنامه ريزي 
استفاده  قابل  اعتبار  تا سقف درصد80   صورت مي پذيرد، 
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براي هزينه هاي پرسنلي است كه تا درصد60 از اين سقف 
قابل تخصيص به خود استاديار است. 

مخارج کارگاهي یا آزمایشگاهي: استاديار مي تواند تا  4
درصد100 از اعتبار را براي  استفاده از امكانات و تجهيزات 

ساير مؤسسات هزينه نمايد.  
ماده 6- مراحل پرداخت:  اعتبار طي مراحل زير پرداخت 

مي گردد: 
با تسليم طرح  اول همزمان                1- در مرحله 

50درصد از اعتبار در اختيار استاديار قرار داده مي شود. 
هزينه كرد  بر  مبني  ناظر  تاييد  از                2- پس 
ازاعتبار  ديگر  40درصد  اول،  مرحله  پرداخت  از  80درصد 

پرداخت مي شود.
             3- پس از ارائه گزارش مطابق ماده 8 اين شيوه نامه، 

10درصد پاياني اعتبار به استاديار پرداخت خواهد شد. 
ماده 7- مالكیت طرح و حفظ اسرار طرح:  

1  - حقوق مادي و معنوي حاصل از طرح هاي انجام شده با 
كمك اين اعتبار، به ميزان مشاركت مالي و علمي استاديار 

در طرح، متعلق به وي است.
2  - ناظر و مؤسسه ناظر موظف به حفظ اسرار طرح هستند. 
گزارش  اعتبار:  هزینه کرد  پایاني  گزارش   -8 ماده 
پاياني هزينه كرد اعتبار بايد پس از تأييد مؤسسه ناظر به 
معاونت پژوهش و برنامه ريزي بنياد ارسال شود.الزم است 
در انتشار نتايج حاصل از هزينه كرد اعتبار )اعم از طرح ها 
، مقاالت ، كتب ، نرم افزارها و امثالهم( به انجام آن از محل 
يا با كمك اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان تصريح شود 
و مؤسسه ناظر مي پذيرد كه بر رعايت اين امر نظارت كامل 
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داشته باشد.
ماده 9- مرجع حل اختالف و موارد خاص:  در صورت 
بروز هرگونه اختالف در هزينه كرد اين اعتبار و اجراي اين 
شيوه نامه بين استاديار و مؤسسه ناظر و بروز موارد خاص 
مرجع تصميم گيري معاونت پژوهش و برنامه ريزي بنياد 

خواهد بود. 
بنياد  حقوقي:  مسائل  و  هزینه کرد  ارزیابي   -10 ماده 
مي تواند شخص يا اشخاصي را براي بررسي و ارزيابي نحوه 
نمايد و حق پيگيري هاي حقوقي  تعيين  اعتبار  هزينه كرد 
در تمامي موارد مرتبط با اعتبار، براي بنياد محفوظ است. 

اين شيوه نامه در 11 ماده و سه تبصره تدوين  ماده 11- 
به تصويب رسيده است؛  تاريخ 1391/2/12  گرديده و در 

وجايگزين شيوه نامه قبلي مي گردد.
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عالمه  علمي  جایزه  و  تسهیالت  اعطاي  آیین نامه 
و  میان استادان  از  برگزیدگان  به  طباطبائي 

پژوهشگران برجسته کشور

پنج ساله  برنامه  قانون  بند ج و ح  استناد  به  آيين نامه  اين 
اساسنامه   3 ماده  ايران،  اسالمي  جمهوري  توسعه  پنجم 
بنياد ملي نخبگان، ماده 4 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر 
و نخبگي، مصوب جلسه 589 مورخ 85/6/14 شوراي عالي 
انقالب فرهنگي و بر مبناي آيين نامه پشتيباني و حمايت از  
نخبگان و استعدادهاي برتر، مصوب جلسه مورخ 85/5/23 

هيئت امناء بنياد ملي نخبگان، تدوين گرديده است.
ماده1- آيين نامه حاضر شامل گروه هاي زير از موارد ذكر 
شده در آئين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي است كه 

با تشخيص شوراي نخبگان انتخاب مي شوند:
سطح - 1 در  ممتاز  و  نمونه  اساتيد  ميان  از  برگزيدگان 

كشور )بند ب 4-8(.
برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري )بند ج - 2

.)4-8
معيار - 3 اساس  بر  ايراني  محققان  ميان  از  برگزيدگان 

مؤسسات معتبر اطالعات علمي بين المللي و داخلي )بند 
الف  4-6(.

برجسته  و  نمونه  محققان  و  پژوهشگران  استادان،  تبصره: 
اين آيين نامه هستند و  از كشور نيز مشمول  ايراني خارج 
برگزيدگان آنان مي توانند از مزاياي آن درجهت گسترش 

فعاليت هاي علمي خود در داخل كشور بهره مند شوند.
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ماده2- دوره اعطاي جوايز و تسهيالت براي هر بار احراز 
افتخار حداكثر پنج سال است.

و  جوايز  سقف  و  دوره  هر  در  برگزيدگان  تعداد  ماده3- 
تسهيالت متناسب با اعتبارات بنياد ملي نخبگان، با تصويب 

رئيس بنياد تعيين مي شود.
ماده4- تسهيالت اعطايي شامل موارد زير است:

نامگذاري جوايز علمي بنياد كه به دانشجويان نخبه و - 1
استعداد برتر اعطاء مي شود به نام ايشان.

معرفي برجسته ترين از ميان هر گروه از برگزيدگان به - 2
فرهنگستان هاي كشور جهت بررسي عضويت.

معرفي برجسته ترين از ميان هر گروه از برگزيدگان به - 3
كميسيون اعطاء نشان هاي علمي جهت بررسي اعطاء نشان.

و - 4 مبناي محور  بر  برگزيدگان  به  اعطاي كرسي علمي 
برنامه پژوهشي كه به تصويب صندوق حمايت از پژوهشگران 
و فناوران كشور مي رسد. اعتبار ويژه كرسي علمي در مدت 

سه  سال در موارد زير قابل هزينه است:
پژوهشي  برنامه  پيشبرد  تحقيقات در جهت  انجام   - الف   

مصوب و مورد نياز كشور. 
ب- پرداخت هزينه هاي سه بار مسافرت هاي علمي كوتاه 

مدت خارج از كشور براي ارائه مقاالت علمي و نظاير آن.
پ- خريد تجهيزات و مواد مورد نياز آزمايشگاه و پژوهشهاي 

برگزيدگان.
همايش هاي  در  دانشجويان  شركت  هزينه  پرداخت  ت- 

خارجي و داخلي.
ث- چاپ كتب و انتشارات علمي برگزيدگان در سطح ملي 

و بين المللي. 
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ج- پرداخت به دستياران پژوهشي و دانشجويان تحصيالت 
تكميلي.

اعطاي عنوان مشاور عالي پژوهشي بنياد براي راهنمايي - 5
نخبگان و استعدادهاي برتر جوان.

معرفي برگزيدگان داراي رتبه استادي به وزارتخانه هاي - 6
آموزش  و  بهداشت، درمان  يا  و  فناوري  و  علوم، تحقيقات 
دوره  دانشجوي  پذيرش3  مجوز  صدور  جهت  پزشكي  
دكتري با تشخيص ايشان ) برمبناي پذيرش استاد( و بدون 
رعايت ضوابط عمومي  با  اضافي  بصورت ظرفيت  و  آزمون 

پذيرش دانشجو.
اهداي كمك هزينه سفر حج عمره براي خود و يكي از - 7

اعضاي خانواده.
از - 8 تقدير  منظور  به  نخبگان  ملي  بنياد  جايز ه   اهداي 

تالش هاي مستمر علمي شخصيت هاي برگزيده
به - 9 سال  سه  طي  در  پسادكتري  محقق  چهار  ميزباني 

محقق  مزاياي  و  حقوق  آيين نامه.  اين  مشمول  انتخاب 
اعطا  وي  به  پرداخت  جهت  ميزبان  استاد  به  پسادكتري 

مي گردد.
يك بار ميزباني همكار پژوهشي از ساير كشورها در - 10

قالب فرصت مطالعاتي به مدت 6 ماه. 
ماده5- برجسته ترين برگزيدگان و به ويژه شخصيت هايي 
كه يك نظريه معتبر علمي را براي اولين بار در دنيا مطرح 
قرار  جهاني  علمي  مجامع  عمومي  اقبال  مورد  و  كرده اند 
گرفته است و نيز كساني كه يك خط تحقيق علمي نوين 
جهاني  اقبال  با  و  نموده  مطرح  دنيا  در  بار  اولين  براي  را 
دانشمندان روبرو شده اند، از سوي بنياد به عنوان مرجعيت 
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علمي در رشته خود شناخته مي شوند و طي مراسم ويژه اي 
كه به طور ساالنه برگزار مي گردد، از مقام علمي آنان تجليل 

بعمل مي آيد. 
تعيين  مورد  در  تصميم گيري  و  تشخيص  مرجع  ماده6- 
حدود و مصاديق اين آيين نامه شوراي نخبگان بنياد است. 
پشتيباني  »دستورالعمل  جايگزين  آيين نامه  اين  ماده7- 
تسهيالت  و  جايزه  اعطاي  برتر:  استعدادهاي  و  نخبگان  از 
و  ممتاز  برجسته،استادان  محققان  ميان  از  برگزيدگان  به 
پژوهشگران نمونه كشور« مصوب بيست و هفتمين جلسه 
مورخ  نخبگان  ملي  بنياد  امناي  هيات  دائم  كميسيون 

1386/8/28 مي گردد.
در  تبصره  يك  و  ماده  هشت  در  آيين نامه  اين   -8 ماده 
پنجاه و دومين جلسه كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد 
ملي نخبگان مورخ 1390/9/29 به تصويب رسيد و از اين 

تاريخ قابل اجرا است.
پیوست:  شرایط انتخاب برگزیدگان از میان استادان 

و پژوهشگران برجسته کشور

ماده1- برگزيدگان بر اساس نظرخواهي مخفي از محققان، 
ميان  از  برجسته،  محققان  و  ممتاز  دانشجويان  استادان، 
خصائل  داشتن  به  مشهور  كه  علمي  معتبر  شخصيت هاي 
واالي ديني و انساني باشند و حداقل پنج مورد از افتخارات 

مندرج در جدول 1 را احراز نمايند، انتخاب مي شوند.
تبصره: در سه سال اول اجراي اين دستورالعمل، افتخارات 
مي تواند  نخبگان  تشخيص شوراي  به  ملي  برجسته  بسيار 
جايگزين افتخارات معادل بين المللي مندرج در جدول يك 
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شود.
ماده2- از ميان استادان نمونه در سطح كشور كساني كه 
عالوه بر احراز شرايط مذكور در ماده يك اين پيوست، در 
پنج سال اخير حداقل 300 امتياز از آئين نامه ارتقاء اعضاي 
هيئت علمي كسب كرده باشند، مورد بررسي قرار مي گيرند. 
كارآفريني  و  نوآوري  جدول  براساس  شخص  هر  امتياز 
پژوهشگران )جدول 2( تعيين مي شود و برگزيدگان از ميان 

واجدان باالترين امتياز به ترتيب انتخاب مي شوند.
كشوري  نمونه  پژوهشگران  ميان  از  برگزيدگان  ماده3- 
محاسبه شده  امتياز كل  مبناي  بر  يك  ماده  حائز شرايط 
با  )جدول2(  پژوهشگران  كارآفريني  و  نوآوري  جدول  از 

بيشترين امتيازات انتخاب مي گردند. 
انتخاب شده  ايراني  محققان  ميان  از  برگزيدگان  ماده4- 
المللي و  بين  علمي  اطالعات  معتبر  مؤسسات  توسط 
ميان گروه هاي مذكور  از  ماده يك  احراز  به شرط  داخلي 

در بندهاي4-1 و 4-2 با روش بند 4-3 انتخاب مي شوند.
و - 1 بر ضوابط  بنا  آنها  مقاالت  به  ارجاعات  كه  محققاني 

معيارهاي مؤسسات اطالع رساني علمي معتبر از حد نصاب 
رشته اي معيني با تشخيص شوراي نخبگان باالتر رفته است 
را  موقعيت  اين  داوري  زمان  از  قبل  سال  سه  مدت  در  و 
ياد  ارجاعات  از  نيمي  حداقل  باشند.  كرده  حفظ  پيوسته 

شده تا سقف حد نصاب بايد ارجاعات غيرخودي باشد. 
محققاني كه دارنده مقاالت به شدت مورد ارجاع بنابر - 2

شاخه  در  معتبر  علمي  رساني  اطالع  مؤسسات  معيارهاي 
علمي مورد بررسي بنابر تشخيص شوراي نخبگان هستند.

با توجه به آمار كلي اشخاص مشمول ماده 4 و در نظر - 3
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گرفتن عوامل زير برگزيدگان از ميان اشخاص با بيشترين 
ضريب نفوذ انتشارات علمي تعيين مي گردند: الف- متوسط 
ارجاعات به مقاالت ، ب- تعداد ارجاعات غير خودي حداكثر 
به يك مقاله ، ج- تعداد مقاالتي از شخص مورد بررسي كه 
 ، كرده اند  دريافت  را  ارجاع  مورد  به شدت  مقاالت  عنوان 
د- ضريب نفوذ انتشارات علمي هر شخص)د- به شرح زير 

محاسبه مي گردد: 
                                         2/ج + 50/ب + الف= 

ضريب نفوذ انتشارات علمي 
دانشمندان  متنوع  علمي  زمينه هاي  به  توجه  با  ماده5- 
ايراني، برگزيدگان در گروه ها و رشته هاي علمي و پژوهشي 

مختلف انتخاب مي شوند.

جدول1- افتخارات ضروري )حداقل 5 مورد از 10 مورد الزم است(

سر دبير يا عضو هيئت تحريريه در نشريات بسيار معتبر بين المللي در پنج سال اخير

سخنران كليدي يا سخنران مدعو در كنفرانس هاي بسيار معتبر بين المللي در سه سال اخير

عضو كميته علمي يا راهبري كنفرانس هاي علمي بسيار معتبر بين المللي

عضويت در هيئت مديره انجمن هاي علمي بين المللي

مجري پروژه مهم و موفق فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، صنعتي در كشور با گواهي مراجع معتبر 
ذيربط مبني بر تأثير نتايج پروژه درسطح ملي
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مؤسس شركت دانش بنيان غيردولتي موفق كه كاال يا خدمات خود را مستمراً به بازار عرضه نموده 
به  با موفقيت  را  پروژه هاي متعددي  يا غيردولتي فعال كه  يا يك مؤسسه تحقيقاتي دولتي  باشد 

پايان رسانده باشد.

مؤسس آزمايشگاه پژوهشي مجهز، فعال و اثربخش كه عالوه بر مؤسس و دانشجويان، استادان و 
پژوهشگران ديگري نيز بطور فعال در آن به پژوهش بپردازند. 

انتشار كتاب درسي بين المللي مورد تدريس در دانشگاه هاي معتبر دنيا يا كتاب پژوهشي از سوي 
ناشران معتبر علمي بين المللي

ثبت اختراع بين المللي

ارائه نظريه معتبر علمي براي اولين بار در دنيا كه مقبوليت و اعتبار عام يافته باشد يا افتتاح يك 
انجمن  تأييد  با  باشد؛  المللي مواجه شده  اقبال علمي بين  با  خط تحقيق علمي نوين در دنيا كه 

علمي ذيربط

جدول شماره2 : جدول نوآوري و کارآفریني پژوهشگران

سقف امتیازازاین امتیاز هر موردنوآوري یا کارآفرینيردیف
بند

1

حل مشكالت و مسائل مهم و 
مشخص اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي 

و زيربنايي كشور از طريق انجام 
پژوهش هاي علمي

50حداكثر 10

2
مديريت پروژه ها و فعاليت هاي ديني، 
فرهنگي و تربيتي برجسته در سطح 

ملي و جهاني
50حداكثر 10
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3
مديريت پروژه هاي علمي و فناوري 
ملي، منطقه اي و  بين المللي  با 

مركزيت ايران

حداكثر 10
با احتساب ضريب 
سهم شخص در 

مديريت

50

4
مديريت پروژه هاي صنعتي ملي، 

منطقه اي و  بين المللي  با مركزيت 
ايران

حداكثر 10
با احتساب ضريب 
سهم شخص در 

مديريت

50

سقف امتيازازاين بندامتياز هر موردنوآوري يا كارآفرينيرديف

5

اجراي حداقل يك پروژه فرهنگي 
معتبر يا ايجاد حداقل يك واحد 

صنعتي با ارزش افزوده يا توليد ثروت 
ملي  در نتيجه نواوري  با سهم حداقل 

33درصد در ايجاد

هر 10 ميليارد ريال 
ارزش افزوده معادل 
يا درآمد ساليانه از 
نوآوري 10امتياز 
با احتساب ضريب 

مشاركت

20

ثبت اختراع داخل كشور با تأييد 6
معتبر

ضريب مشاركت × 
40حداكثر 3

ضريب مشاركت × ثبت اختراع بين المللي7
80حداكثر 10

8

ارائه يك نظريه جديد يا خط تحقيق 
علمي جديد براي اولين بار در دنيا 
كه با اقبال علمي بين المللي مواجه 
شده باشد با تأييد انجمن علمي 

مربوط

حداكثر 30
با احتساب ضريب 

مشاركت
60
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40حداكثر 10انتشار كتب  علمي بين المللي*9

20حداكثر 5انتشار كتب  علمي داخلي*10

11
تأليف مقاالت علمي بين المللي با 

ارجاعات غير خودي بيشتر از متوسط 
رشته اي جهاني*، **

80حداكثر 7

12
تأليف مقاالت علمي داخلي با 

ارجاعات غير خودي بيشتر از متوسط 
رشته اي ملي*

30حداكثر 4

10حداكثر2تأليف مقاالت علمي ترويجي*13

14

پرورش شاگردان برجسته در دوره 
دكتري كه به عضويت هيئت علمي 
دانشگاه ها و پژوهشكده هاي مورد 

تأييد وزارتين درآمده اند

40هر مورد 4

* ضرایب آئین نامه ارتقاء  اعضاء هیئت علمي مالك قرار مي گیرد.
** به جاي محاسبه امتیازات ردیف هاي 12 و 13، سقف امتیاز ردیف 11 

مي تواند تا 100 امتیاز افزایش یابد.
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و  نخبه  انساني  نیروي  نگهداري  و  جذب  آیین نامه 
استعداد  برتر در دستگاه هاي اجرایي

بر  بنا   1390/11/09 مورخ  جلسه  در  وزيران  هيئت 
پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 
رييس جمهور و بنياد ملي نخبگان و به استناد اصل يكصد 
و  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  هشتم  و  سي  و 
 – كشري  خدمات  مديريت  قانون   )65( ماده   )1( تبصره 
و بند"ي" ماده )18( قانون برنامه پنجم  مصوب 1386 – 
توسعه جمهوري ايران – مصوب 1389 – آيين نامه جذب 
و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد  برتر در دستگاه 

هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
مي شود  اطالق  فردي  به  استعداد  برتر  يا  نخبه   -1 ماده 
و  استعدادهاي برتر  احراز  آيين نامه   )4( ماده  اساس  بر  كه 
شوراي   1385/6/14 مورخ   )589( جلسه  مصوب  نخبگي 
عالي انقالب فرهنگي و مصوبات بنياد ملي نخبگان،  توسط 
حداقل  تحصيلي  مدرك  داراي  و  تعيين شده  مذكور  بنياد 

كارشناسي باشد.
ماده 2- كارمنداني كه قبل از ابالغ اين آيين نامه نخبه يا  
استعداد  و  نخبه  در حين خدمت  يا  بوده اند  برتر  استعداد  
 برتر شناخته مي شوند مشمول مزاياي اين آيين نامه  قرار 

مي گيرند.
ماده 3- دريافت هرگونه حمايت مادي و معنوي از بنياد 
ملي نخبگان،  مانع استفاده از مزاياي مندرج در اين آيين نامه 

نمي باشد.
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ماده 4- نخبگان جديداالستخدام در بدو ورود و نخبگان 
از رتبه  باالتر  شاغل در دستگاههاي اجرايي،  در يك رتبه 

تعيين شده قرار مي گيرند.
ماده 5- به نخبگان واستعداهاي  برتر موضوع اين آيين نامه 
، سقف امتياز فوق العاده ويژه موضوع بند )10( ماده )68( 

قانون مديريت خدمات كشوري تعلق مي گيرد.
ماده 6- دستگاه اجرايي مي تواند با توجه به توانمندي فرد 
نخبه و استعداد برتر و شغل مورد تصدي وي، با رعايت ماده 
اينگونه  قانون مديريت خدمات كشوري،  ساعت كار   )87(

كارمندان را به صورت شناور تعيين نمايد.
ماده 7- سوابق تجربي مورد نياز براي انتصاب به پست هاي 
مديريتي و سرپرستي طبق مواد )53( و )54( قانون مديريت 
به  نسبت  آيين نامه  اين  مشمولين  براي  كشوري  خدمات 

ساير كارمندان، تا پنجاه درصد كاهش مي يابد.
ماده 8- نخبگان در استفاده  راتبه هاي آموزشي كوتاه مدت 
در  ديگران  با  مساوي  شرايط  در  كشور  از  خارج  و  داخل 

اولويت قرار مي گيرند.
ماده 9- دستگاه هاي اجرايي موظفند در استفاده نيروها از 
محل امريه سربازي،  افراد نخبه و استعدادبرتر  را در اولويت 

قرار دهند.
ماده 10- دستگاه هاي اجرايي موظفند قبل از انتشار آگهي 
اعالم  نخبگان  ملي  بنياد  به  را  خود  نيازهاي  استخدامي،  

نمايند.
انساني  سرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت   -11 ماده 
رييس جمهور موظف است در سامانه كاركنان نظام اداري 
كشور، اطالعات مربوط به كارمندان نخبه و استعدادبرتر را 
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منظور نمايد.
افراد  به كارگيري  شرايط  و  نحوه  دستورالعمل   -12 ماده 
رعايت  اجرايي،  با  دستگاههاي  در  آيين نامه  اين  مشمول 
سرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت  توسط  مربوط  مقررات 
تهيه  نخبگان  ملي  بنياد  همكاري  با  رييس جمهور  انساني 

خواهد شد.
ماده 13- تصويب نامه شماره 17814/ت30987 هـ مورخ 

1383/07/12 لغو مي شود.
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در  دانش بنیان  شرکتهاي  از  حمایت  واحده  ماده 
به کارگیري دانش آموختگان برتر
) تسهیالت شهید تهراني مقدم(

ماده واحده: با استناد به بند "ي" ماده 18 قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و همچنين 
بند  و  نخبگان  ملّي  بنياد  اساسنامه   2 ماده  به  استناد  با 
و  نخبگان  از  و حمايت  پشتيباني  »آيين نامه   3 ماده  از   4
امناي  هيأت  جلسه  سومين  مصّوب  برتر«  استعدادهاي 
همكاري  زمينه سازي  منظور  به  و   85/5/23 موّرخ  بنياد 
مؤثر دانش آموختگان تحصيالت تكميلي مشمول ضوابط و 
بنياد  با شركتهاي دانش بنيان،  بنياد ملي نخبگان  مقررات 
در   برتر  دانش آموختگان  حقوق  از  بخشي  نخبگان  ملّي 
موسسات و شركت هاي دانش بنياِن مورد تأييد  بنياد را تا 

سقف دو سال پرداخت مي نمايد. 

تبصره: تعداد شركت ها و دانش آموختگان استفاده كننده 
از اين تسهيالت و سقف مشاركت بنياد پس از تاييد رئيس 

بنياد در شيوه نامه تعيين خواهد شد.
اين ماده واحده  با يك تبصره در تاريخ  1390/9/29 به 
نخبگان  ملي  بنياد  امناي  هيأت  دائم  كميسيون  تصويب 

رسيده و از اين تاريخ الزم االجرا است.
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شیوه نامه حمایت از شرکتهاي دانش بنیان در به کارگیري 
دانش آموختگان نخبه و استعدادهاي برتر

) تسهیالت شهید تهراني مقدم(

اين شيوه نامه به منظور هماهنگي، سهولت و ايجاد وحدت 
از  »حمایت  نامه  آئين  اجراي  در  موثر  عوامل  بين  رويه 
شرکتهاي دانش بنیان در به کارگیري دانش آموختگان 

برتر « تدوين شده است.
ماده 1 : ثبت نام

شركت پس از توافقات اوليه با دانش آموخته، مسئول - 1-1
در  ثبت نام  و  تسهيالت  اين  از  استفاده  براي  تقاضا  ارسال 

وبگاه مربوطه است.
نخبگان - 1-2 ملي  بنياد  وبگاه  طريق  از  صرفاً  نام  ثبت 

امكان پذير است.
بنياد - 1-3 براي  را  تعهدي  در سامانه، هيچ گونه  ثبت نام 

مبني بر پذيرش تقاضا ايجاد نمي كند.
افراد - 1-4 تعداد  در  محدوديتي  تأييد،  مورد  شركتهاي 

مورد نياز نداشته و مي توانند براساس نياز و توان مالي خود، 
اقدام  واجد الشرايط  دانش آموختگان  به كارگيري  به  نسبت 

نمايند.
ماده 2 : تعهدات 

2-الف: تعهدات دانش آموختگان
در  اينكه  خصوص  در  بايد  دانش آموختگان  2-الف-1- 
هيچ سازمان يا نهاد دولتي، غير دولتي، خصوصي و تعاوني 

مشغول به كار نيستند ضمانت مقتضي ارائه دهند.



123

قراردادكاري  چارچوب  در  دانش آموختگان  2-الف-2- 
ارتباط  آن  در  و  نمود  خواهند  فعاليت  شركتها  با  قانوني 

هيچگونه مسئوليتي متوجه بنياد نخواهد بود.
2-ب: تعهدات شرکت دانش بنیان

2-ب-1- شركت دانش بنيان  بايد تناسب رشته و شغل را 
در وظايف محوله به دانش آموخته رعايت كند.

بايد  دانش آموخته  و  شركت  بين  كاري  قرارداد  2-ب-2- 
مطابق با قوانين جمهوري اسالمي تنظيم شده و مبلغ حقوق 
پرداختي حداقل به ميزان حقوق ذكر شده در آيين نامه اين 

تسهيالت تهيه گردد.
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از  پس  دانش آموختگان  به کارگیري  نحوه   :  3 ماده 
ثبت نام
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ماده 4 : نحوه انتخاب شرکتهاي دانش بنیان
در  ثبت نام  از  پس  متقاضي  شركتهاي  مدارك  4-الف- 
بنياد بررسي  يا كميته تجاري سازي  ،توسط ستاد  سامانه 

مي شود.
كميته  يا  ستاد  تأييد  مورد  كه  شركت هايي  4–ب–  
واجد  شركت هاي  فهرست  در  باشند  بنياد  تجاري سازي 

شرايط حمايت قرار خواهند گرفت. 
ماده 5 : پرداخت حقوق

حقوق  پرداخت  در  شرکت  و  بنیاد  سهم   -1-5
دانش آموخته بصورت زیر تعیین مي شود.

بنياد: در سال اول 80درصد و در سال دوم 60درصد- 
-    شركت: در سال اول 20درصد و در سال دوم 40درصد 

5- 2- نحوه واریز وجه
ماهانه -  را  خود  مستخدم  دانش آموخته  حقوق  شركت 

ارسال  بنياد  به  را  مثبته  اسناد  سپس  و  نموده  پرداخت 
مي كند. بنياد نيز سهم خود را مطابق اين دستورالعمل در 

وجه شركت پرداخت مي كند.
 ماده 6 : نظارت اداري و مالي

6-1- نظارت وارزيابي عملكرد دانش آموختگان به كارگيري 
انجام وظايف محوله،  لحاظ حضور مستمر، حسن  از  شده 
بر عهده مديريت شركت  اخالق و رفتار سازماني و فردي 

است.
مصوب  مزاياي  و  حقوق  پرداخت  مسؤوليت    -2-6
دانش آموختگان از لحاظ مقدار، زمان پرداخت، بيمه وساير 
كسورات قانوني بر عهده شركت است و بنياد حق نظارت بر 
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اين موضوع را دارد.
6-3- بايد گزارش نظارتي خود را در دوره شش ماهه به 

بنياد ارائه دهند.
عملكرد  مشاهده  صورت  در  است  مخير  بنياد   -4-6
نامطلوب دانش آموخته و يا شركت، آنها را از شمول حمايت 

خارج نمايد.
ماده 7: تصویب و اجرا

اجرا  قابل  ابالغ  از  پس  و  تنظيم  ماده  در7  شيوه نامه  اين 
است. 
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ماده واحده اعطاي ودیعه مسكن بنیاد ملي نخبگان 
به استعدادهاي برتر و نخبگان

و  برتر  استعدادهاي  از  حمايت  منظور  به  واحده-   ماده 
نخبگان، بنياد ملي نخبگان هر ساله به تعدادي از حائزين 
افتخارات مشمول جوايز علمي و تحصيلي متاهل بنياد، وام 

وديعه مسكن به صورت قرض الحسنه اعطا مي نمايد.
تبصره1-  متقاضيان بايستي داراي شرايط پويايي يا تمديد 

جوايز علمي و تحصيلي بنياد باشند. 
تكميلي  تحصيالت  مقطع  دانش آموختگان  تبصره2-  
يك  مدت  ظرف  حداكثر  كه  كشور  از  خارج  دانشگاه هاي 
سال از تاريخ دانش آموختگي به كشور مراجعت كنند، مي 
توانند از وام وديعه مسكن به مدت دو سال استفاده كنند.

تبصره3-  تعداد و سقف مبلغ اعتبارات وام وديعه مسكن 
رئيس  توسط  ساله   هر  شود،  مي  تامين  بنياد  توسط  كه 

بنياد تعيين مي گردد.
 تبصره4-  موارد استثناء در شوراي نخبگان بنياد بررسي 

خواهد شد. 
اين ماده واحده با چهار تبصره در جلسه مورخ 1390/7/12 
هيات امناي بنياد ملي نخبگان به تصويب رسيد و از اين 

تاريخ قابل اجراست. 
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مصوبات اعطاي تسهیالت ساخت یا خرید مسكن به 
نخبگان و استعدادهاي برتر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1388/2/20 موافقت نمود:
سه هزار  به  حداكثر  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك 
ملي  بنياد  معرفي  با  برتر  استعدادهاي  و  نخبگان  از  نفر 
نخبگان در دو سقف پانصد ميليون ريال )500,000,000( 
و هشتصد ميليون ريال )800,000,000( تسهيالت خريد8 
يا ساخت مسكن با نرخ سود دوازده درصد با رعايت ساير 

ضوابط بانك هاي ملي ، ملت و سپه پرداخت نمايد.
همچنين نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه مسكن 

در تاريخ 1391/3/23 اتخاذ تصميم نمودند9:
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به 
توزيع سه هزار سهميه تسهيالت مسكن نخبگان با معرفي بنياد 
 )800,000,000( ميليون  ميزان هشتصد  به  نخبگان  ملي 
ريال   )500,000,000( ميليون  پانصد  و  خريد  براي  ريال 
سود  نرخ  نمايد.  اقدام  عامل  بانك هاي  بين  ساخت  براي 
اين تسهيالت  اقساطي  فروش  و  تسهيالت مشاركت مدني 
)9درصد( است كه مابه التفاوت آن با نرخ هاي مصوب بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران از محل يارانه سود بانكي در 

لوايح بودجه ساالنه پيش بيني مي شود.

8- اصالح شده در جلسه مورخ 1388/8/10 هيأت وزيران

 9- اصالح شده در تاريخ 1391/4/27 توسط نمايندگان ويژه 
رييس جمهور در كارگروه مسكن و جلسه مورخ 1392/1/7 هيأت 

وزيران
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ضوابط اعطاي وام مسكن نخبگان
مورخ  بنیاد  معاونین  شوراي  جلسه  هشتمین  و  سي  یكصدو  )مصوب 

)1389/9/23

ماده 1- مشموالن وام هشتصد میلیون ریالي
دارندگان مدال طالي المپيادهاي دانش آموزي - 1
نفرات اول تا سوم المپيادهاي دانشجويي - 2
دانشگاه ها - 3 ورودي  آزمون  مختلف  سالهاي  برگزيدگان 

علوم  گروه  نفر   50 فني،  و  رياضي  گروه  اول  نفر   100(
تجربي، 50 نفر گروه علوم انساني و 20 نفر گروه هنر( 

برتر - 4 دانش آموختگان  انتخاب  آيين نامه  برگزيدگان 
كميسيون   89/1/25 مصوب  نوآوري  پژوهشي،  آموزشي، 

دائمي هيئت امناي بنياد. 
بين المللي - 5 جشنواره هاي  برگزيده  طرح هاي  صاحبان 

خوارزمي، رازي، فارابي، بخش دانشجويي و آزاد جشنواره 
جشنواره  فن آفريني  بخش  برگزيدگان  و  خوارزمي  جوان 
شيخ بهايي به شرط مشاركت مؤثر علمي )در حال حاضر 

مشاركت 30درصد تعيين شده است(
ضوابط - 6 اساس  بر  دو  و  يك  سطوح  قرآني  برگزيدگان 

مصوب بنياد 
برگزيدگان از ميان دانشجويان نمونه كشوري با تأييد - 7

بنياد 
پايه - 8 علوم  جامع  آزمون هاي  از  دوره  هر  اول  دونفر 

پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي 
دارندگان مدالهاي جهاني مسابقات بين المللي مهارت - 9

مخترعين سطح 1 و 2 طبق ضوابط بنياد ملي نخبگان - 10
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ماده 2- مشموالن وام پانصد میلیون ریالي
المپيادهاي - 1 كشوري  برنز  و  نقره  مدال  دارندگان 

دانش آموزي 
و - 2 دانش  آموزي  بخش  برگزيده  طرح هاي  صاحبان 

كارداني جشنواره جوان خوارزمي به شرط داشتن مشاركت 
مؤثر علمي )در حال حاضر مشاركت علمي 30درصد تعيين 

شده است( 
اعزام شدگان به مسابقات جهاني مهارت - 3

با  تبصره 1: در خصوص مشموالن آيين نامه هاي آتي بنياد 
سطوح افتخارات تصميم گيري خواهد شد. 

تبصره 2: مشموالن بايد مقيم ايران بوده و تحصيل يا اشتغال 
به كارشان در داخل كشور به تأييد بنياد برسد. 

ماده 3- امتیازات اولویت بندي
سرپرست - 1 يا  متأهل  خانوار:  سرپرستي  يا  تأهل  امتياز 

خانوار: 10 امتياز 
امتياز سن: سن بين 24 سال تمام تا 37 سال تمام 12 - 2

امتياز به ازاي هر سال باالتر يا پايين تر يك امتياز منفي 
امتياز تحصيالت: الف- دانشجوي سال اول كارشناسي - 3

ارشد و دانشجوي سال پنجم دكتري حرفه اي: 2 امتياز ب- 
دانشجوي سال دوم و باالتر كارشناسي ارشد و دانشجوي 
دانش  ج-  امتياز   4 حرفه اي:  دكتري  باالتر  و  ششم  سال 
د-  امتياز   5 دكتري حرفه اي:  و  ارشد  كارشناسي  آموخته 
دانشجوي سال اول دكتري: 7 امتياز هـ - دانشجوي سال 
دوم دكتري: 8 امتياز  و- دانشجوي سال سوم دكتري: 9 
امتياز ز- دانشجوي سال چهارم و باالتر دكتري: 10 امتياز 
ح- دانش آموخته دكتري: 12 امتياز  ط- عضو هيأت علمي 
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دانشگاه يا مراكز پژوهشي داخل كشور: 15 امتياز 
ايثارگران و فرزندان شاهد: ايثارگران و فرزندان شاهد يا - 4

معرفي مراجع ذيصالح 5 امتياز 
تبصره 1: الزم است معدل هر مقطع 17 يا باالتر باشد در 
غير اينصورت امتياز مربوط به آن مقطع محاسبه نشده و 
مقطع قبلي مدنظر قرار خواهد گرفت. تمامي معدل ها پس 
از اعمال ضريب مربوط به رشته – دانشگاه مورد نظر منظور 

مي گردد. 
مسكن  تسهيالت  مشمول  دو  هر  كه  زوجهايي   :2 تبصره 
باالتر  اولويت  كسب  براي  يا  كه  هستند  مختار  مي شوند 
امتياز خود را جمع و تنها يك وام دريافت كنند يا هر يك 
امتياز كسب شده خود  با  اولويت متناسب  با  و  تنهايي  به 

براي دريافت وام  اقدام كنند. 
برجسته  عليرغم  فردي  موارد خاص چنانچه  تبصره 3: در 
عدم  دليل  به  نوآورانه  و  پژوهشي  علمي،  فعاليتهاي  بودن 
احراز پويايي يا نداشتن تحصيالت عاليه در اولويت استفاده 
با بررسي پرونده و  بنياد مي تواند  باشد  از وام قرار نگرفته 

افتخارات، وي را در اولويت دريافت وام قرار دهد.
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و  نخبگان  هدفمند  سفرهاي  از  حمایت  آیین نامه 
داخل  به  خارج،  در  شاغل  ایراني  برتر  استعدادهاي 

کشور

ملي  بنياد  اساس نامه  و 3  مواد 2  بر  مبتني  آيين نامه  اين 
نخبگان، با هدف ارتباط و آشنايي نخبگان و استعدادهاي 
كاري،  فرصت هاي  با  كشور،  از  خارج  مقيم  ايراني  برتر 
توانايي ها و نيازهاي علمي و صنعتي كشور، تسهيل ارتباط 
فرهنگي اين افراد با مراكز داخل كشور و همچنين استفاده 
تدوين  كشور،  داخل  در  آنان  توانمندي هاي  و  تخصص  از 

شده است.
ماده 1. تعاریف

دانشگاه ها،  »بنياد«،  نخبگان  ملي  بنياد  آيين نامه،  اين  در 
و تجاري  و مراكز صنعتي  و پژوهشي  عالي  آموزش  مراكز 
داخل كشور »مؤسسات داخلي« و دانشگاه ها، مراكز آموزش 
خارج  معتبر  تجاري  و  صنعتي  مراكز  و  پژوهشي  و  عالي 

كشور »مؤسسات خارجي« ناميده مي شود.
پژوهشگاه هاي  و  دانشگاه ها  بودن  معتبر  معيار  تبصره. 
خارج از كشور مصوبات وزارتخانه علوم تحقيقات و فناوري 
و وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و در 
مورد ساير مؤسسات بستگي به نظر كارشناسي بنياد دارد.

ماده 2. مشمولین
فارغ التحصيالن  يا  تكميلي  تحصيالت  مقطع  دانشجويان 
مشمول  كه  كشور  از  خارج  مؤسسات  از  يكي  در  شاغل 
هستند،  نخبگي«  و  برتر  استعدادهاي  احراز  »آيين نامه 
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مشمول اين آيين نامه اند.
تبصره 1. شرط استفاده از تسهيالت اين آيين نامه نداشتن 

تعهد عمل نشده به نهادهاي دولتي است.
تبصره 2. دانشجويان ايراني برجسته دانشگاه هاي تراز اول 
از  مي توانند  نيز  نخبگان،  شوراي  تأييد  با  كشور،  از  خارج 

تسهيالت بند 3-1 استفاده كنند.
اساتيد  از  توصيه نامه  ارائه  با  ديگر  موارد  در   .3 تبصره 
طباطبائي،  عالمه  جايزه  مانند  بنياد،  جوايز  از  يكي  برنده 
توصيه نامه  يا  و  آشتياني  كاظمي  دكتر  پژوهشي  اعتبار 
مورد  فرهنگي  و  فناوري  علمي،  برجسته  شخصيت هاي 
تأييد بنياد، درخواست فرد براي استفاده از بند 3-1 بررسي 

مي شود.
ماده 3. جوایز و حمایت ها

بليت رفت و برگشت سفر علمي مورد  3-1- كمك هزينه 
براي  و  مشخص  برنامه  داشتن  با  كشور،  به  بنياد  تأييد 
مشاركت  سخنراني،  ارائه  داخلي،  مؤسسات  با  آشنايي 
يا  و  علمي  همايش هاي  در  شركت  كارگاه،  اجراي  در 
گردهمايي هاي مخصوص فارغ التحصيالن دانشگاه ها، تبادل 

فناوري و برنامه هاي مشابه.
و  همسر  بليت  هزينه  از  درصدي  مي تواند  بنياد  تبصره. 

فرزندان فرد مشمول اين آئين نامه را نيز تأمين كند.
صورتي  در  مفرده،  عمره  سفر  بار  يك  كمك هزينه   -2-3
كه مبداء يا مقصد سفر ايران باشد. )با اين شرط كه از اين 

كمك هزينه بنياد قباًل استفاده نكرده باشد.(
همان  با  كه  كساني  تحصيلي  كمك هزينه  معادل   -3-3
افتخارات و شرايط علمي در داخل كشور در حال تحصيل 
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بند   ،3 ماده  )طبق  هستند  تكميلي  تحصيالت  مقاطع  در 
2 آئين نامه »اعطاي جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان به 
دانش جويان نخبه و استعداد برتر«( در صورت اقامت بيش 
از يك ماه و داشتن يك برنامه علمي مورد تأييد بنياد، در 

يكي از مؤسسات داخلي.
مطابق  نخبگان  وظيفه  نظام  تسهيالت  اعطاي   -4-3
اقامت  مدت  اگر  مربوطه  دستورالعمل هاي  و  آئين نامه ها 

بيش از ده ماه باشد.
علمي  بازديدهاي  و  فرهنگي  برنامه هاي  از  استفاده   -5-3
و  دانش جويان  مشابه  شرايط  با  ايران  در  اقامت  زمان  در 

فارغ التحصيالن مقيم داخل كشور.
ماده 4. ارائه گزارش

الزمه استفاده از جوايز و حمايت هاي ماده 2 ارائه گزارشي 
ارزيابي  شامل  بايد  گزارش  است.  بنياد  به  سفر  نتايج  از 
پژوهشگاه هاي  و  دانشگاه ها  كاري  و  علمي  وضعيت  از 
اين گزارش و همچنين گزارش مؤسسه  باشد.  بازديدشده 
مورد بازديد، در پذيرفته شدن درخواست هاي بعدي مؤثر 

است.
ماده 5. شیوه نامه اجرایي

مورد  سفرهاي  و  تعداد  آيين نامه،  اين  اجرايي  شيوه نامه 
حمايت و ميزان حمايت ساالنه، توسط بنياد ملي نخبگان 

تهيه و تصويب خواهد شد.
اين آيين نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاريخ 5/18/ 91 به 
بنياد ملي نخبگان  امناي  تصويب كميسيون دائمي هيأت 

رسيد.
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کارشناسي ارشد  پایان نامه هاي  از  حمایت  آیین نامه 
با  و رساله هاي دکتري در زمینه پژوهش هاي مرتبط 

امور نخبگان

مقدمه
اين آيين نامه جهت حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 
و رساله هاي دكتري كه موضوع آنها در زمينه هاي مرتبط 

با امور نخبگان كشور است به شرح زير تدوين شده است.
موضوعات  ساله  هر  مي تواند  نخبگان  ملي  بنياد   -1 ماده 
و  پايان نامه ها  تعريف  و  انتخاب  براي  را  خود  نياز  مورد 

رساله ها اعالم نمايد.
ماده 2- پايان نامه هايي كه پس از تصويب در دانشگاه هاي 
كشور مورد تاييد بنياد نيز قرار بگيرد مشمول حمايت بنياد 
به  تدوين  از  آيين نامه پس  اين  اجرايي  مي گردد.شيوه نامه 

تصويب رياست بنياد خواهد رسيد. 
اين آيين نامه در 2 ماده و در جلسه 38 مورخ 88/12/12 
قرار  تصويب  مورد  بنياد  امناي  هيئت  دائمي  كميسيون 

گرفت و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.  
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ارشد  کارشناسي  پایان نامه هاي  از  شیوه نامه حمایت 
و رساله هاي دکتري در زمینه پژوهش هاي مرتبط با 

امور نخبگان

مقدمه
از  حمايت  آيين نامه   2 1و  مواد  استناد  به  شيوه نامه  اين 
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري مصوب 
هيئت  دائمي  كميسيون   1388/12/12 مورخ   38 جلسه 

امناء به شرح زير تدوين شده است:
و  بنياد عناوين  برنامه ريزي  و  ماده 1-  معاونت پژوهش 
خالصه »درخواست هاي پيشنهاد پژوهشي« مورد نياز بنياد 
در  ذيل  تركيب  با  شورايي  در  تصويب  از  پس  و  تهيه  را 
خرداد ماه هر سال به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي اعالم 

مي كند.
تركيب شوراي فوق االشاره به صورت زير است:

برنامه ريزي بنياد به عنوان رئيس  الف- معاون پژوهشي و 
شورا

ب- دبير شوراي نخبگان
پ -  يك نفر به پيشنهاد رئيس بنياد

دانشگاه ها،   علمي  هيئت  اعضاء  از  نفر  چهار  تا  دو   - د 
درجه  حداقل  با  معتبر  تحقيقاتي  مراكز  و  پژوهشگاه ها 
دانشياري كه با پيشنهاد معاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد 

و تصويب رئيس بنياد انتخاب مي شوند.
ماده 2- اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز 
تحقيقاتي معتبر مي توانند پيشنهادهاي پژوهشي مرتبط با 
و  كارشناسي ارشد  پايان نامه هاي  قالب  در  كه  را  بنياد  نياز 
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يا رساله دكتري به تصويب مؤسسه خود رسانده اندتا پايان 
آبان ماه هر سال به بنياد ارائه كنند.

 ماده 3- پيشنهادهاي دريافتي از دانشگاه ها پژوهشگاه ها و 
مراكز تحقيقاتي معتبر با توجه به ميزان انطباق با نيازهاي 
توسط  سال  هر  دي ماه  پايان  تا  حداكثر  بنياد  شده  اعالم 
تاييد  از  پس  نتيجه  و  بررسي   1 ماده  در  مذكور  شوراي 

رئيس بنياد به پيشنهاد دهندگان اعالم مي شود.
پايان نامه هاي  به  واگذاري  اعتبار  ميزان   –  4 ماده 
كارشناس ارشد و رساله هاي دكتري حداكثر به ترتيب سي 
به  اعتبارات  است.اين  ريال  ميليون  ريال و شصت  ميليون 
تقسيم  دانشجو  و  استاد  بين  و 70درصد  نسبت 30درصد 

مي شود.
بنياد  از طرف  پايان نامه هاي قابل حمايت  ماده 5- سقف 
15 پايان نامه كارشناسي ارشد و 10 پايان نامه دكتري در 

سال است.
ماده 6 – كل اعتبارات مربوط به پايان نامه هاي كارشناسي 
ارشد پس از دفاع و ارائه پايان نامه مجلد و رونوشت گزارش 
جلسه دفاع به بنياد و اعالم نظر مثبت شوراي مذكور در 
ماده 1 و تاييد معاون پژوهشي و برنامه ريزي بنياد، در وجه 

استاد راهنما و دانشجو پرداخت مي شود 
پايان نامه دكتري  اعتبار مربوط به  از  ماده 7 – 40درصد 
پس از پايان سال اول دوره پژوهشي دكتري و ارائه گزارش 
كار تاييد شده توسط استاد رهنما و اعالم نظر مثبت شوراي 
مذكور در ماده 1 و تائيد معاون پژوهشي و برنامه ريزي بنياد 
در وجه استاد و دانشجو پرداخت مي شود. 60درصد مابقي 
اعتبار پس از دفاع نهايي مطابق رويه ذكر شده درماده 6 



138

پرداخت مي شود.
اين شيوه نامه در 7 ماده در يكصد و هشتمين جلسه شوراي 
معاونين بنياد مورخ 89/1/17 بررسي و يه تصويب رسيد و 

از اين تاريخ قابل اجرا مي باشد. 
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مصوبه لزوم هماهنگي با بنیاد ملي نخبگان در صدور 
مجوز فعالیت موسساتي که در امور نخبگان فعالیت 

مي نمایند

با عنايت به تصريح تبصره 3 ماده 19 اساسنامه بنياد ملي 
نخبگان مصوب 1384/3/10 شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ارتباط  در  موسسه  هرگونه  ايجاد  نهايي  تاييد  بر  مبني 
اينكه  به  توجه  با  و  نخبگان  ملي  بنياد  توسط  نخبگان  با 
ساماندهي و انسجام در فعاليت هاي كليه موسسات مرتبط 
معرفي  و  ارائه  شدن  بهتر  براي  ويژه  به  نخبگان  امور  با 
و  داخلي  نمايشگاه هاي  و  در همايش ها  نخبگان  طرح هاي 
خارجي و به عالوه زمينه سازي براي استفاده قاعده مند و 
متناسب از واژه نخبه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از 
ضرورت بااليي برخوردار مي باشد، مقتضي است در اجراي 
بر  دستور مورخ 1390/9/11 رئيس محترم جمهور مبني 
ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مربوط به نخبگان و تسهيل 
رفع  منظور  به  و  نخبگان  ملي  بنياد  اساسنامه  اجراي  در 
التزام  مورد  ذيل  بندهاي  اين خصوص،  در  موجود  نقايص 

دستگاه ها و نهادهاي ذيربط باشد:
فعاليت  مجوز  صدور  مرجع  قانونا  كه  دستگاه هايي  كليه 
موسساتي  براي  فعاليت  مجوز  صدور  از  قبل  بايد  هستند 
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كه با استفاده از عناويني چون نخبه، مخترع، استعدادهاي 
نخبگان  به  مربوط  امور  در  آنها  از  مشتق  واژه هاي  و  برتر 
ملي  بنياد  تاييديه  مي كنند،  فعاليت  برتر  استعدادهاي  و 
نخبگان را اخذ نمايند. اين امر شامل تمديد مجوز فعاليت 
موسساتي كه قبل از اين تاريخ ايجاد شده اند، نيز مي گردد.

كليه دستگاه ها مكلفند گزارش عملكرد اجرايي ساالنه - 1
موسسات را بنا به درخواست بنياد ملي نخبگان حسب مورد 

ارائه نمايند.
در صورت مشاهده تخلف از سوي موسسه و ارائه گزارش - 2

تخلفات از سوي بنياد ملي نخبگان به مرجع صدور مجوز 
فعاليت، اقدام الزم جهت لغو مجوز فعاليت و ساير اقدامات 

قانوني انجام مي پذيرد.
اين بخشنامه به شماره 90/14800/دش مورخ 90/12/13 
از سوي دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي به كليه دستگاه ها، 
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي انقالب اسالمي ابالغ شد.


