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اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور 
مقدمه 

علمي  از ظرفيت هاي  مناسب  و  استفاده صحيح  در  رهبری  معظم  مقام  تأكيد  به  نظر 
نخبگان در راستاي توسعه 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 
به شرح ذيل تشكيل مي  اي  اساسنامه  با  نخبگان كشور  بنياد ملي  در مهرماه 1383، 

گردد:

فصل اول: كلیات 

ماده )1( نام:
به  اساسنامه  اين  اين پس در  از  بنياد ملي نخبگان كشور كه  از  بنياد عبارت است  نام 

اختصار »بنياد« ناميده مي شود. 

ماده )2( هدف:
هدف از تاسيس بنياد، عبارت است از برنامه ريزي و سياستگذاري براي شناسايي، هدايت، 
حمايت مادي و معنوي نخبگان، جذب، حفظ و بكارگيري و پشتيباني از آنان در راستاي 
علمي،  برتر  جايگاه  احراز  و  كشور  متوازن  و  علمي  توسعه  و  فناوري  علم،  توليد  ارتقاء 

فناوري و اقتصادي در منطقه براساس سند چشم انداز كشور در افق 1404 

ماده )3( وظايف:
1- سياستگذاري و برنامه ريزي براي:

الف- پشتيباني مادي و معنوي از نخبگان كشور 
ب- شناسايي، هدايت و حمايت نخبگان به منظور ارتقاء توليد علم در كشور 

ج- كشف، جذب و پرورش استعدادها و حمايت از شخصيت هاي جامع الشرايط علمي 
د- حمايت از نخبگان براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و كار آفريني 

2- ايجاد هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعاليتهاي 
مربوط به آنان در جهت اجراي سياستها و برنامه هاي مصوب 

3- كمك به فراهم نمودن تسهيالت و امكانات الزم براي دسترسي محققان و نخبگان 
به تحقيقات جهاني و انتقال فناوريهاي جديد به كشور در راستاي تحقق اهداف توسعه 

علمي و متوازن كشور 
4- كمك به فراهم نمودن تسهيالت و امكانات الزم براي حضور نخبگان در همايش هاي 

علمي در داخل و خارج كشور
5- تشكيل شبكه جهاني ويژه نخبگان ايراني در داخل و خارج از كشور. 

ماده )4( تعريف نخبه و احراز نخبگان: 
نخبه: به فرد برجسته و كارآمدي اطالق مي شود كه اثرگذاري وی در توليد علم، هنر و 
فناوري كشور محسوس باشد و هوش، خالقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي 
توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشور 
گردد. احراز نخبگي افراد براساس آيين نامه پيشنهادي هيأت امناء و تصويب شوراي عالي 

بسمه تعالي
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ماده )5( شكل حقوقي :
منحصراً  و  دولتي  ی  موسسه  صورت  به  و  است،  مستقل  حقوقي  داراي شخصيت  بنياد 

براساس مقررات اين اساسنامه اداره مي شود رئيس بنياد معاون رئيس جمهور است.

فصل دوم: اركان
 

ماده )6( اركان :
بنياد داراي اركان زير مي باشد :

1- هيأت امناء
2- رئيس بنياد 

3- شوراي نخبگان 

ماده )7( هیأت امناء :
هيأت امناء عاليترين مرجع بنياد در زمينه سياستگذاري و تصميم گيري و داراي كليه 
اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن مي باشد. رياست هيأت 

امناء با رئيس جمهوري اسالمي ايران مي باشد. 

ماده )8( تركیب هیأت امناء :
الف: اعضاي حقوقي 

1- رئيس جمهور )رئيس هيأت امناء(
2- معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد 
3- دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 

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

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

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

10- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها 
11- رئيس جهاد دانشگاهي 

21- رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 
تبصره 1- براي پيشبرد اهداف بنياد، قائم مقام رئيس بنياد  طبق ضوابط تصويب شده 

توسط هيأت امناء و با رعايت شرايط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب مي شود. 
تبصره 2- احكام اعضاي فوق  الذكر توسط رئيس هيأت امناء صادر خواهد شد. 

ب: اعضاي حقيقي 
نه نفر از شخصيت هاي خبره و نخبه علمي كشور به عنوان اعضاي حقيقي كه دو نفر از آنها 

از علمای برجسته حوزه هاي علميه به انتخاب شوراي عالی حوزه علميه قم و دو نفر از

1-اصالح مصوب جلسه 593 مورخ 85/8/23 شورای عالی انقالب فرهنگی
2-اصالح مصوب جلسه 593 مورخ 85/8/23 شورای عالی انقالب فرهنگی
3-اصالح مصوب جلسه 587 مورخ 85/4/20 شورای عالی انقالب فرهنگی

2

1

3
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بانوان نخبه علمي كشور مي باشند. 
تبصره 3- احكام اعضاي فوق الذكر به پيشنهاد رئيس بنياد و با حكم رئيس هيأت امناء 

صادر خواهد شد. 

ماده )9( وظايف هیأت امناء :
1- تعيين سياست ها و برنامه ها و خط مشي فعاليت هاي بنياد 

2- تصويب سياست ها و برنامه هاي الزم در ارتباط با نخبگان كه توسط رئيس جمهور 
ابالغ مي شود. 

3- سياستگذاري و تصميم گيري كالن در خصوص نخبگان و تصويب آيين نامه هاي 
داخلي و اجرايي بنياد 

4- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي رئيس بنياد و يا پيشنهادهايي كه از 
جانب حداقل يك سوم از اعضاء هيأت امناء ارائه شده باشد. 

5- تصويب نمودار سازماني و پست هاي مورد نياز بنياد 
6- تصويب بودجه و ترازنامه ساليانه بنياد 

7- تصويب آيين نامه هاي نحوه ارائه كمك هاي مادي و معنوي بنياد به نخبگان. 
8- ايجاد هماهنگي بين دستگاهها، مراكز و نهادهايي كه متولي امور نخبگان مي باشند. 
9- پيشنهاد ادغام مؤسسات و واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با امور 

نخبگان فعاليت مي نمايند به مراجع قانوني ذي ربط جهت تصويب. 
10- تصويب اساسنامه صندوق هاي حمايتي در ارتباط با نخبگان علمي و دانشمندان 

و پژوهشگران 
11- تصويب آيين نامه جذب و بكارگيري نخبگان علمي كشور و نحوه ارائه كمك هاي 

مادي و معنوي به آنان. 
21- تصويب آيين نامه ها و مقررات مورد نياز بنياد 

31- بررسي و اتخاذ تصميم در اموري كه از سوي رئيس هيأت امناء يا رئيس بنياد در 
انجام وظايف بنياد  امناء قرار مي گيرد و در راستاي تحقق اهداف و  دستور كار هيأت 

است. 
41- پيشنهاد اصالح و يا تغيير اساسنامه به شوراي عالي انقالب فرهنگي 

51- بررسي و تصويب كليه ضوابط پيشنهادي از سوي شوراي نخبگان 
بنياد تشكيل مي  امناء سالي دوباره به پيشنهاد رئيس  تبصره 1( جلسات عادي هيأت 
شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضا هيأت امناء رسميت مي يابد و تصميمات 

با راي 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 هيأت امنا تشكيل مي شود. 
تبصره 3( ايجاد هر گونه مؤسسه در ارتباط با نخبگان با تاييد بنياد به تصويب مراجع 

قانوي ذي ربط مي رسد. 
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ماده 10( رئیس بنیاد :
قائم مقام رئيس  بنياد است.  باالترين مقام اجرايي  بنياد )معاون رئيس جمهور(  رئيس 

بنياد از ميان اعضای هيأت علمي و واجد شرايط زير انتخاب مي شود:
1- داراي توانمندي علمي، پژوهشي و اجرايي در امور مربوط به نخبگان باشد. 

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

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

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

تبصره ( رياست بنياد و قائم مقام ايشان به عنوان سمت آموزشی و پژوهشي محسوب 
مي شود. 

ماده 11( الف- وظايف رئیس بنیاد :
1- اجراي كليه مصوبات هيأت امناء 

در چارچوب  آن  هاي  فعاليت  اجراي  بر حسن  نظارت  و  بنياد  امور  هدايت  و  اداره   -2
اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء 

3- اداره شوراي نخبگان 
4- تامين ساز و كار الزم جهت عملياتي كردن ايده هاي نخبگان 

5- هماهنگي و هدايت مراكز علمي، اجرايي، توليدي، خدماتي )دولتي و غيردولتي( براي 
جذب و بكارگيري نخبگان كشور 

6- پيشنهاد اصالح و يا تغيير در مواد اساسنامه به هيأت امناء و پس از تأييد هيأت امناء 
جهت تصويب در شوراي عالي انقالب فرهنگي 

7- برنامه ريزي براي تقويت روحيه و انگيزه هاي ديني، اخالقي و ملي نخبگان در جهت 
خدمت به كشور 

8- ارائه گزارش ساالنه از فعاليت هاي بنياد به شوراي عالي انقالب فرهنگي 
9- اطالع رساني مناسب و ساليانه به افكار عمومي در مورد فعاليتهاي بنياد 

10- نصب و عزل كاركنان بنياد، تعيين حقوق و دستمزد آنان طبق مقررات و آئين نامه 
استخدامي بنياد كه به تصويب هيأت امناء مي رسد. 

11- حفظ و حراست اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول بنياد 
21- تهيه گزارش عملكرد ساالنه بنياد و ارائه آن به هيأت امناء براي بررسي 

31- نمايندگي بنياد در كليه مراجع اداري و قضايي با حق توكيل به غير براي استيفاي 
حقوق بنياد در حدود مقررات 

41- ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف تركيبي ساالنه هيأت امناء براي تصويب 

ماده 21( شوراي نخبگان :
شوراي نخبگان شوراي علمي بنياد است كه تركيب اعضاي آن متشكل از رئيس بنياد 

1-اصالحيه مصوب جلسه 593مورخ 85/8/23 شورای عالی انقالب فرهنگی 
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)رئيس شورا(، قائم مقام و معاونان بنياد و 7 نفر عضو اصلي مي باشد كه از ميان نخبگان 
با پيشنهاد هيأت امناء و تأييد رئيس هيأت امناء و حكم رئيس بنياد به مدت 5 سال 
منصوب مي گردند. شرايط و ويژگي اعضاي شوراي نخبگان و وظايف آن توسط هيأت 

امناء تعيين مي گردد.
 

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 

كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تامين مي شود. 
تبصره 1( بنياد مي تواند از محل منافع حاصل از تمامي موقوفات در نظر گرفته شده براي 

امور نخبگان براي برنامه هاي حمايتي و هدايتي خود استفاده نمايد. 
تبصره 2( دستگاه هاي اجرايي مي توانند در قالب مقررات قانوني مورد عمل قسمتي از 

اعتبارات ساليانه خود را جهت كمك به بنياد اختصاص دهند. 

ماده 14(
بنياد نخبگان براساس آيين نامه ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيالتي خاص 
مصوب هيأت امناء مربوط به تاييد رئيس هيأت امناء مي رسد، بدون الزام به رعايت قانون 
محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي 

و استخدامي اداره خواهد شد. 

فصل چهارم: مقررات متفرقه 

ماده 15(
تواند             مي  امناء  هيأت  تصويب  با  آن  بر  عالوه  و  است  تهران  در  بنياد  اصلي  محل 

نمايندگي هايي در داخل و يا خارج از كشور داشته باشد. 

ماده 16( 
در  است كه  دولت  به  متعلق  بنياد  امكانات  و ساير  و حقوق  غيرمنقول  و  منقول  اموال 

صورت انحالل بنياد به نهاد رياست جمهوري تحويل خواهد شد. 
اساسنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه،4 فصل، 16ماده و 9 تبصره در جلسه 562 مورخ    

84/3/10 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد .
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بسمه تعالي

اصالح بند »ب« ماده 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور
مصوب پانصد و هشتاد و هفتمين جلسه مورخ 1385/04/20 شوراي عالي انقالب 

فرهنگي 

تاريخ ابالغ:1385/05/07                             شماره ابالغ: 1974/ دش

شرح:
بند  اصالح  موضوع  مورخ 85/4/20  در جلسه 587  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي 

»ب« ماده 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور را به شرح ذيل تصويب نمود:
»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.«
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اصالح و تكميل مواد 5 و 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان 

انقالب  عالي  شوراي   1385/08/23 مورخ  جلسه  سومين  و  نود  و  پانصد  مصوب 
فرهنگي 

تاريخ ابالغ: 1385/09/08               شماره ابالغ: 4074/دش

شرح :
شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 593 مورخ 85/8/23 اصالح و تكميل مواد 5 

و 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان را به شرح ذيل تصويب نمود :
بنياد داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بصورت مؤسسه دولتي و  »ماده 5- 
شود.  مي  اداره  جمهور  رئيس  نظر  تحت  اساسنامه  اين  مقرارت  براساس  منحصراً 

رئيس بنياد معاون رئيس جمهور است.«
»ماده 8- تركيب هيات امناء:

 ... -1
2- معاون اول رئيس جمهور 

3- معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد 
 »... -4

بسمه تعالي
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آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي 
مصوب جلسه 589 مورخ  85/6/14شوراي عالي انقالب فرهنگي 

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

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

بهداشت« ناميده مي شود. 

ماده 1- هدف 
منطقي كردن و تعريف شاخص هاي علمي، استانداردسازي معيارها و فرايندهاي شناسايي 

و معرفي نخبگان و استعدادهاي برتر هر بخش .
 

ماده 2- تعريف نخبه و استعداد برتر 
1-2- »نخبه« به استناد ماده 4 اساسنامه بنياد به فرد برجسته و كارامدي اطالق مي شود 
كه اثرگذاري وي در توليد و گسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگ سازي و مديريت 
كشور محسوس باشد و هوش، خالقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد و 
گسترش دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و اعتالي جامعه 

انساني كشور گردد. 
2-2 »استعداد برتر« به فردي اطالق مي شود كه به صورت بالقوه نخبه بوده ولي هنوز 

زمينه هاي الزم براي شناسايي كامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او فراهم نشده است. 
تصره 1: تعاريف فوق شامل استعدادهاي برتر و نخبگان بخشهاي مختلف از قبيل علمي 

و فناوري، آموزشي، 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 هيأت امناء به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي مي رسد. 
تداوم شرايط در     بايست  پويا است و مي  فرآيند  و نخبگي يك  برتر  استعداد  تبصره 3: 

دوره هاي زماني مشخص در احراز نخبگي معيار قرار گيرد. 

ماده 3- فرايند احراز استعداد برتر و نخبگي در حوزه هاي مختلف 
1-3- 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. 
2-3- آيين نامه هاي موجود براي تعيين بهترينهادر بخش هاي مختلف با رويكرد تقويتي 

مورد اصالح و تصويب بنياد قرار خواهد گرفت. 

بسمه تعالي
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ماده 4- شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي 
مي  شناخته  نخبه  يا  برتر  استعداد  باشند،  زير  هاي  ويژگي  از  يكي  داراي  كه  افرادي 

شوند. 
1-4- برگزيدگان المپيادهاي علمي معتبر داخلي و جهاني 

تأييد  با  آموزي  دانش  المللي  بين  و  معتبر جهاني  المپيادهاي  تا سوم  اول  نفرات  الف( 
وزارت آموزش و پرورش به عنوان نخبه 

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

ج( نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر بين المللي دانشجويي با تاييد 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 

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

2-4- برگزيدگان از ميان آزمونهاي سراسري 
الف- برگزيدگان از ميان رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري مقطع كارشناسي از ميان 
100 نفر اول براي رشته هاي رياضي و فيزيك، 50 نفر اول براي رشته هاي علوم تجربي،  
50 نفر اول براي رشته هاي علوم انساني و 20 نفر اول براي رشته هاي هنر به عنوان 

استعداد برتر 
3-4- مخترعان و مكتشفان 

الف( برگزيدگان مسابقات و جشنواره هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل جشنواره 
بين المللي خوارزمي، جشنواره جوان خوارزمي و جشنواره علوم پزشكي رازي با معرفي 

وزارتين علوم و بهداشت و تاييد بنياد به عنوان استعداد برتر 
ب( برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشافان ايراني كه اختراع و اكتشاف آنان در مراجع 
ذيصالح داخلي و يا خارجي به ثبت رسيده باشد. به عنوان استعداد برتر )بنياد تعيين 

كننده مراجع ذيصالح است(. 
تبصره : جشنواره ها و مسابقات علمي با تاييد وزارتين علوم و بهداشت و در موارد خاص 

با تاييد بنياد معتبر شناخته مي شود. 
4-4- دانش آموختگان 

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

و »مديريت حوزه علميه قم و خراسان« به عنوان استعداد برتر 
5-4- برترين هاي مسابقات علوم قرآني 

برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني داخلي و بين المللي با تاييد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان استعداد برتر 
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تبصره : تشخيص اعتبار مسابقه با بنياد است. 
6-4- شخصيتهاي برجسته علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 

الف( برگزيدگان از ميان محققان ايراني كه براساس معيارهاي مؤسسات معتبر اطالعات 
علمي بين المللي و داخلي به لحاظ تعداد ارجاعات به مقاالت آنها و يا ساير شاخص هاي 
مرتبط به عنوان پژوهشگران و دانشمندان 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 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
كشور راهكارهاي مناسبي ارائه كرده اند و اين راهكارها تجربه شده و نتايج حاصل از آن 

به تاييد مراجع ذيربط رسيده باشد، با انتخاب بنياد به عنوان استعداد برتر 
ج( برگزيدگان از ميان افرادي كه در هر يك از رشته ها و گروه هاي علمي اعم از علوم 
انساني و معارف اسالمي، علوم پايه، فني مهندسي، پزشكي، كشاورزي و هنر، نظريه يا 
تاثيرگذار  المللي مربوطه،  بين  و  از سوي مراجع معتبر ملي  و  ارائه كرده  تئوري جديد 

شناخته شده باشد به 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 مهم و تاثير ويژه در توسعه مرزهاي دانش و فناوري يا 
برتر )تشخيص مراجع  تربيتي و اخالقي در حوزه مربوط بوده است، به عنوان استعداد 

معتبر با بنياد است(
7-4- آفرينندگان آثار بديع و ارزنده ادبي و هنري 

برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده هنري در حوزه هاي موسيقي، نقاشي، 
هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، معماري و غيره با معرفي مراجع معتبر و انتخاب بنياد 

به عنوان استعداد برتر )تشخيص مراجع معتبر با بنياد است(
8-4- اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري 

الف( برگزيدگان از ميان اعضاي هيأت علمي كه در مراتب دانشگاهي كار ممتاز و شاخصي 
را انجام داده اند به عنوان استعداد برتر 

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

ج( برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري براساس ضوابط وزارتين علوم و بهداشت 
به عنوان استعداد برتر 

9-4- 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
ب( برگزيدگان از ميان محققين برتر حوزوي با معرفي شوراي عالي حوزه علميه قم به 

عنوان استعداد برتر 
تبصره 1: در مواردي كه براي »برگزيدگان« مرجع ذكر نشده است، مرجع گزينش بنياد 

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

 
ماده 5: پيشنهاد استعداد برتر و نخبگي مي تواند هم از سوي افراد واجد شرايط و هم 
به  نهادها و سازمانها  از سوي  برتر شناخته شده و هم  از سوي نخبگان و استعدادهاي 

بنياد صورت گيرد. 

ماده 6: نحوه حمايت از استعدادهاي برتر و نخبگان و ساير موارد براساس آيين نامه ها 
و ضوابطي خواهد بود كه مطابق بند 11 ماده 9 اساسنامه بنياد توسط هيأت امناء 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 
بنياد ملي  امناء  بنا به تصويب هيأت  تاييد كننده  برتر و نخبگي و مراجع  استعدادهاي 

نخبگان خواهد بود. 

ماده 8 : اين آيين نامه در 8 ماده و 7 تبصره در جلسه 589 مورخ  85/6/14به تصويب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد و هر گونه تغيير در مفاد آن منوط به پيشنهاد هيأت 

امناي بنياد ملي نخبگان كشور و تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود. 

                                                                  محمود احمدي نژاد 
                                                                رئیس جمهور و رئیس شوراي عالي

                                                         انقالب فرهنگي 
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بسمه تعالي

طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي 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:
1- برخورداري كشور از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم و فناوري با تكيه بر 

منابع انساني سرآمد و برتر
2- دستيابي به جايگاه برتر علمي، فناوري و اقتصادي در سطح منطقه و رشد سريع و 
مستمر در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان با بهره گيري از 

استعدادهاي خدادادي كشور

روح  ارضاي  و  معنوي  ابعاد  در  برتر  استعدادهاي  صاحبان  نيازهاي  به  پاسخگويي   -3
ارتقاء  راستاي  زمينه هاي مختلف در  آنان در  نقاد  و  و ذهن خالق  جستجوگر 
منظور  به   ... و  كارآفريني  نوآوري،  پژوهشي،  هاي  يافته  نظر  از  كشور  جايگاه 

توسعه همه جانبه كشور.

ماده 2- مأموريت:
كشف، شناسايي، جذب، هدايت و حمايت تحصيلي ، تربيتي و معنوي آنان از دوره 
براي استمرار حمايتها در  پايان دوره پيش دانشگاهي و زمينه سازي  تا  ابتدايي 

مراحل مختلف آموزش عالي.

ماده 3- اهداف:
1- پرورش استعدادهاي برتر و سرآمد و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رشد و بالندگي 

آنان به عنوان سرمايه هاي ملي و خدادادي

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

سازنده در اعتالي كشور 
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3- حمايت تربيتي و معنوي از دانش آموزان داراي استعداد برتر به منظور بهره مندي از 
توانمندي ها و قابليت هاي آنها در تعالي و پيشرفت كشور

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

2- امر كشف و شناسايي ابتدايي دانش آموزان با استعداد برتر براساس ارزشيابي مستمر، 
لزوم  بدون  و  در طول سال  آموزان كالس خود  دانش  از  معلمان  و مستند  ممتد 

شركت آنان در امتحانات و آزمون ها و مسابقات خارج از مدرسه آغاز مي شود.

3- ارزشيابي معلم از دانش آموزان به منظور  شناسايي و انتخاب مشموالن طرح، براساس 
ويژگي هاي خالقيت، جستجوگري، پرسشگري، تيزهوشي و تالشگري آنان انجام 

مي شود و لزوماً به انتخاب دانش آموزان پرحافظه و درسخوان منجر نمي شود.

4- پرورش و شكوفا سازي دانش آموزان مشمول طرح با تاكيد بر ارتقاء استعداد خالقيت 
و نوآوري و جستجوگري  و قدرت درك و تحليل منطقي و نظاير آن و عمدتا تحت 
هدايت و تربيت ويژه معلمان معمول ايشان و بدون جداسازي دانش آموزان از كالس 

و مدرسه آنان انجام مي شود.

بايد به گونه اي  آنان  برنامه هاي  برتر و  5- تعليم و تربيت دانش آموزان استعدادهاي 
تدوين و اجرا شود كه رشد متعادل آنان را در محيط مدرسه محقق سازد.

پرورش  و  تحصيل  مراحل  در  طرح  مشمول  آموزان  دانش  عواطف  و  ذوق  تلطيف   -6
خالقيت هاي هنري آنان بايد متناسب با استعداد آنها مورد توجه قرار گيرد.

7- هدايت تحصيلي واجدان استعدادهاي برتر بايد در كليه مراحل تحصيل و با روشهاي 
مناسب و با محوريت معلمان، كالس و مدرسه معمول آنان انجام گيرد و استمرار 

يابد.

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

گردد.

9- مشموالن طرح از امتياز و اولويت مادي و تحصيلي خاصي برخوردار نمي شوند جز 
آنكه تحت هدايت و تربيت ويژه علمي و معنوي قرار مي گيرند. در اجراي اين 
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طرح بايد از تبليغات نا مناسب و منفي اجتناب شود.

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

جريان نخبه پروري مصون بمانند.

اين طرح معلم محور است بنابراين معلمان همكار طرح بايد صالحيتهاي تحصيلي   -11
و حرفه اي الزم را دارا باشند و قبل از شروع همكاري و در ادامه آن از آموزش ها و 

مشاورتهاي خاص بهره مند شوند.

12- امور مربوط به طرح بايد در چارچوب مأموريتها، 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- ساختار و وظايف:
به منظور انجام مأموريت و تحقق اهداف بنياد ملي نخبگان، سياستگذاري، برنامه ريزي، 
نظارت و هدايت فرايند شناسايي، جذب و پشتيباني دانش آموزان داراي استعداد برتر، 
اقدامات زير در بنياد ملي نخبگان و وزارت آموزش و پرورش تحت عنوان طرح شناسايي 

و هدايت استعدادهاي برتر)طرح شهاب( انجام مي پذيرد:

1- تشكيل شوراي راهبري طرح شهاب در بنياد ملي نخبگان

2- تشكيل ستاد اجرايي مركزي طرح شهاب در حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش

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

ماده 6- شوراي راهبري طرح شهاب در بنیاد ملي نخبگان
11- اعضاء شوراي راهبري:

1- معاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد ملي نخبگان )رئيس شورا( 

2- رئيس ستاد اجرايي مركزي طرح شهاب در وزارت آموزش و پرورش

3- سه تن از صاحب نظران تعليم و تربيت و امور نخبگان كه يك تن از آنان از شخصيتهاي 
حوزوي و يك تن از زنان باشد، به پيشنهاد مشترك دو عضو مذكور در بندهاي 1 و 2 و 

تأييد بنياد ملي نخبگان 
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6-2 وظايف شوراي راهبري:

1- تهيه و پيشنهاد سياستها و برنامه هاي راهبري طرح شهاب به بنياد ملي نخبگان

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

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

ماده 7- ستاد اجرايي مركزي طرح شهاب در وزارت آموزش و پرورش
7 - 1 - اعضاي ستاد:

1- معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي يا يك تن ديگر از معاونان 
وزير آموزش و پرورش به انتخاب ايشان)رئيس ستاد(

2- دو تن از معاونين آموزشي و پرورشي وزير به انتخاب ايشان

3- دو تن از صاحب نظران تعليم و تربيت به انتخاب رئيس ستاد و تأييد بنياد ملي نخبگان

4- دو تن از صاحب نظران در امور نخبگان به انتخاب بنياد ملي نخبگان

تبصره: يك تن از اعضاي بندهاي 3 و 4 از ميان شخصيتهاي حوزوي و يك تن از بين زنان 
انتخاب مي شوند.

7-2- وظايف ستاد:
 1- تعيين وظايف دائمي واحدهاي مختلف آموزش و پرورش و سازوكارهاي الزم براي اجراي

طرح و پيشنهاد آن به وزير آموزش و پرورش جهت تصويب و ابالغ

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

3- تدوين و تصويب برنامه هاي اجرايي در چارچوب سياستها و برنامه  هاي ابالغي شوراي 
راهبري طرح
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4- مديريت و راهبري امور مربوط به طرح در وزارت آموزش و پرورش در چارچوب سياستها 
و برنامه هاي  مصوب شوراي راهبري طرح

5- هماهنگي با حوزه هاي مختلف در وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاههاي ذي ربط

6- نظارت بر حسن جريان امور و اجراي دقيق سياستها و برنامه هاي مصوب شوراي راهبري 
طرح و ابالغيه هاي ستاد اجرايي مركزي در استانها

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

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

فعاليتهاي آنان.

ماده 8- ستاد اجرايي استاني طرح شهاب 
8-1- اعضاي ستاد:

1- رئيس سازمان آموزش و پرورش استان)رئيس ستاد(

2- معاونين آموزشي و پرورشي استان

3- دو نفر از صاحب نظران تعليم و تربيت به انتخاب رئيس ستاد

4- دو نفر از صاحب نظران در امور نخبگان به انتخاب بنياد ملي نخبگان

8-2- وظايف ستاد:
1- برنامه ريزي براي اجراي مصوبات و ابالغيه هاي ستاد اجرايي مركزي و تعيين وظايف 

واحدهاي مختلف آموزش و پرورش استان در اجراي طرح

2- بهره گيري از متخصصان و مراكز تخصصي مربوط براي ارتقاي دانش و مهارتهاي معلمان 
در شناسايي و حمايت دانش آموزان داراي استعداد برتر

3- برنامه ريزي و هماهنگي براي استفاده دانش آموزان داراي استعداد برتر از امكانات مراكز 
علمي و تحقيقي محلي
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4- جذب و سازماندهي استادان، معلمان و صاحب نظران خبره براي حمايت علمي، تربيتي 
و معنوي از دانش آموزان تحت پوشش

5- نظارت مستمر بر فرايندهاي شناسايي، جذب و پشتيباني دانش آموزان داراي استعداد 
برتر در سطح استان و هدايت آن

ماده 9- نحوه تأمین اعتبارات و منابع مالي مورد نیاز:
1- بودجه فعاليتهاي موظف شوراي راهبري طرح از سوي بنياد ملي نخبگان تأمين    مي شود.

تدوين  پرورش  و  آموزش  وزارت  واحدهاي  معمول  وظايف  به صورت  هاي طرح  برنامه   -2
خواهد شد و با استفاده از بودجه هاي جاري 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 
ازطريق ستاد اجرايي مركزي تخصيص مي يابد و در سالهاي پس از آن در بودجه هاي ساالنه 

وزارت آموزش و پرورش لحاظ خواهد شد.

ماده 10- اين طرح مشتمل بر ده ماده و يك تبصره وفق مصوبه چهارمين جلسه هيأت امناي 
بنياد ملي نخبگان مورخ 1386/11/25 به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجرا است.

                               

محمود احمدی نژاد
 رئیس جمهور و رئیس هیئت امنای

 بنیاد ملی نخبگان



22

ان
خبگ

ی ن
 مل

یاد
 بن

ای
 ه

مه
 نا

ین
 آي

 با
يی

شنا
 آ

بسمه تعالي

اساسنامه خانه نخبگان ايران

مقدمه:
به منظور بهره مندي صحيح از ظرفيت هاي فكري و علمي نخبگان و صاحبان استعدادهاي 
برتر در راستاي ارتقاي وضعيت علمي و فناوري كشور، تحقق اهداف مندرج در اساسنامه 
"خانه  كشور  كالن  تصميم سازي هاي  در  نخبگان  مشاركت  تسهيل  و  نخبگان  ملي  بنياد 

نخبگان ايران" بر طبق اين اساسنامه تشكيل مي شود. 

ماده 1 : نام و تعريف
“خانه نخبگان ايران"، كه از اين پس در اين اساسنامه "خانه" ناميده مي شود، تشكيالتي 
است علمي - اجتماعي، وابسته به بنياد ملي نخبگان كه با عضويت و مشاركت فعال نخبگان 
ارتقاي  براي  را  ايشان  يافته و گسترده  اثر بخش، سامان  برتر زمينه  تالش  و استعدادهاي 

علمي و فناوري و تعالي و پيشرفت پايدار كشور فراهم مي نمايد. 

ماده 2: هدف
1- كمك به تقويت، بروز و اعتالي هويت ايراني و اسالمي و عزم جمعي نخبگان در خدمت 

به رشد و تعالي ايران و كمك به ملتهاي دوست و مسلمان 
2- جلب مشاركت نخبگان و بهره مندي از ايده ها و نظرات آنان در تصميم سازيهاي كالن 

كشور
3- بستر سازي مناسب جهت ارتقاء روزافزون فكري، ديني، علمي، فرهنگی و اطالعات به 

روز نخبگان 
4- همفكري و صرف مساعي مشترك نخبگان و مديران و تصميم گيران كشور براي شتاب 

بخشيدن به حركت كشور در نيل به چشم انداز بلند مدت و آرمانهاي ملي
5- ايجاد پيوند عميق ميان نخبگان، بويژه نخبگان جوان و ساير نخبگان و كمك به تبادل 

اطالعات، تجارب و دستاوردها ميان آنان
6- بررسي و چاره جويي و ارائه راهكارهاي الزم براي رفع مشكالت و امور نخبگان 

ماده 3: وظايف
و  نخبگان  حضور  با  مجازي  و  حقيقي  فكر  هاي  اتاق  تاسيس  و  ها  نشست  برگزاري   -1

متخصصان و تدوين و ارائه دستاوردهاي آنها به سازمان ها و دستگاههاي كشور
و  سازمانها  ارشد  كارشناسان  و  مديران  ميان  شده  ريزي  برنامه  نشست هاي  برگزاري   -2

دستگاههاي كشور و نخبگان جهت تقويت ارتباط، همفكري و همكاري ها
3- بررسي ايده ها و پيشنهادهاي نخبگان و ارائه آنها به دستگاههاي اجرايي درجهت 
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تصميم سازي هاي كالن كشور
4- برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي فرهنگي، هنري، ديني، ورزشي و اجتماعي براي اعضا 

5- ايجاد شبكه ارتباطي گسترده ميان نخبگان با استفاده از ابزارها و روش هاي مناسب 
6- شناسايي مراكز مشابه در دنيا و ايجاد ارتباط نظام يافته با آنها بويژه در جهان اسالم جهت 

دسترسي اعضا به اطالعات روز علمي و فناوري و تبادل دستاوردها و تقويت همكاريها

ماده 4: ماهیت حقوقي
خانه داراي شخصيت حقوقي وابسته به بنياد ملي نخبگان است و در چارچوب اساسنامه بنياد 

و مصوبات هيئت امناي بنياد و مقررات اين اساسنامه اداره مي شود.

ماده 5 : ساختار و تشكیالت
 خانه شامل هيئت عالي، رئيس و شوراي علمي است. كانونهاي تخصصي و اتاق هاي فكر با 
تصويب هيئت عالي تشكيل مي شوند. واحدهاي مختلف بنياد موظف به ارائه خدمات اداري، 

مالي و غيره به خانه در چارچوب وظايف خود مي باشند.

ماده 6 : هیئت عالي
هيئت عالي تصويب خط مشي و ضوابط و برنامه هاي كالن و ديگر امور اساسي خانه را برعهده 

دارد و متشكل است از:
1- رئيس بنياد ملی نخبگان )رئيس هيئت(

2- رئيس خانه )دبير هيئت(
3- يك تن از معاونان بنياد به انتخاب رئيس بنياد ملی نخبگان

4- دبير شورای نخبگان
5- يك تن از اعضاي شورای نخبگان به انتخاب رئيس بنياد ملی نخبگان

6- سه تن از نخبگان برجسته به انتخاب اعضای خانه 
تبصره : نحوه انتخاب اعضاي موضوع بند 6 مطابق آيين نامه اي مي باشد كه از طرف رئيس 

خانه پيشنهاد مي شود و به تصويب اعضاي حقوقي هيئت عالي مي رسد.

ماده 7 : شورای علمي خانه 
اتاق هاي فكر و كانون هاي تخصصي  از رئيس خانه و رؤساي  شورای علمی خانه متشكل 
است و وظيفه بررسی و پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كالن خانه را به هيئت عالي و نيز 

هماهنگي فعاليتهاي اتاق ها و كانون ها را برعهده دارد.
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ماده 8 : رئیس خانه
رئيس خانه باالترين مقام اجرايي خانه است كه از ميان افراد توانمند و آشنا با جامعه نخبگان، 
توسط رئيس بنياد ملي نخبگان برای مدت سه سال منصوب مي گردد و انجام امور مديريتي و 
اجرايي و امور محوله از سوي رئيس بنياد ملی نخبگان يا هيئت عالي را بر عهده دارد. تمديد 

مدت مسئوليت بالمانع است.

 ماده 9 : اتاق هاي فكر و كانون هاي تخصصي
اتاق هاي فكر و كانون هاي تخصصي بر اساس رشته علمي يا موضوع تخصصي يا راهبردي به 
صورت دائم و يا موقت با پيشنهاد شورای علمی ايجاد می شوند. ضوابط تشكيل و فعاليت آنها 

به پيشنهاد شورای علمی به تصويب هيئت عالي می رسد.

ماده 10 : عضويت
شده  شناسايي  برتر  استعدادهاي  و  پيوسته)نخبگان  عضو  صورت هاي  به  خانه  در  عضويت 
عضو  فرهنگي(،  انقالب  عالي  شوراي  مصوب  نخبگي،  احراز  نامه  آيين  اساس  بر  بنياد  توسط 
وابسته)اشخاص حقيقي داراي توانمندي، آثار و سوابق ارزشمند كه نخبگي و استعداد برتر بودن 
آنها توسط بنياد بر اساس آيين نامه احراز نخبگي، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي محرز 
نشده است.( و عضو حقوقي)اشخاص حقوقي كه داراي مسئوليت مرتبط با نخبگان هستند.( 
انتخاب و فعاليت اعضاي وابسته و حقوقي به پيشنهاد  امكانپذير است. شرايط اعضاء و نحوه 

شوراي علمي به تصويب هيئت عالي می رسد. 

ماده 11 : بودجه
اعضا،  عضويت  حق  نخبگان،  ملي  بنياد  بودجه  محل  از  خانه  فعاليتهاي  و  ها  برنامه  بودجة 
تامين مي  از دولتي و غير دولتي  اعم  موقوفات، كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي 

شود.

ماده 12 : مكان خانه و شعبه ها
محل اصلي خانه در تهران است و در صورت لزوم مي تواند جهت گسترش برنامه ها و فعاليت ها 

با تصويب هيأت امناي بنياد شعب نمايندگي در داخل و خارج كشور تأسيس نمايد.

ماده 13 : اموال منقول و غير منقول و حقوق و ساير امكانات خانه متعلق به بنياد ملي نخبگان 
است. 

ماده 14: اين اساسنامه مشتمل بر چهارده ماده و يك تبصره وفق مصوبه چهارمين جلسه هيأت 
امناي بنياد ملي نخبگان مورخ 86/11/25 به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجرا است.               

                                                               محمود احمدی نژاد
                                                        رئیس جمهور و رئیس هیأت امناي

                                                   بنیاد ملي نخبگان
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مقدمه          
به منظور استفاده بهينه از ظرفيتهای علمی نخبگان در راستای ارتقای وضعيت  علمی و 
فناوری كشور، شناسايی، حمايت و ساماندهی آنها در جهت امور علمی و فناوری حايز اولويت 
و رفع نيازمنديهای ملی و منطقه ای و به استناد مواد 3 و15 اساسنامه بنياد ملی نخبگان، 

آيين نامه تاسيس و اداره دفترنخبگان در استانهای كشور به اين شرح ابالغ می شود :  
بنياد ملی نخبگان در اين آيين نامه ازين پس بنياد ناميده می شود.

ماده1-هدف
 هدف از تأسيس دفتر نخبگان استان عبارت از برنامه ريزی و اقدام برای شناسايی وحمايت
ارتقاء راستای  در  آنان  های  توانايی  و  استعداد  از  مندی  بهره  و  نخبگان  معنوی  و   مادی 

 توليدعلم و فناوری و پيشرفت همه جانبه و متوازن استان است

 ماده 2-وظايف
دفترنخبگان استان در چار چوب اساسنامه، دستور العملها و ضوابط بنياد فعاليت می نمايد 

و وظايف آن به شرح زيراست :
 1-كمك به شناسايی نخبگان و استعدادهای برتر استان در چارچوب آيين نامه احراز نخبگی
و استعداد برتر، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات بنياد و معرفی آنان به بنياد
درمراكز آنان  اشتغال  وتسهيل  استان  ونخبگان  برتر  استعدادهای  برای شكوفايی   2-تالش 

علمی، اجرايی، توليدی، خدماتی دولتی و غير دولتی استان
 3-پشتيبانی ازنخبگان واستعدادهای برتر درفعاليت های علمی و فناوری دراستان

 4-ايجادوتقويت زمينه های فكری و همكاری ميان نخبگان و استعداد های برتر با يكديگر و
با موسسات ذيربط و مسوالن استان

 5-همكاری وهماهنگی با خانه نخبگان

 ماده3-ماهیت حقوقی
 دفتر نخبگان استان وابسته به بنياد است و بر اساس سياستها و مقررات بنياد و در چارچوب

اين آيين نامه اداره می شود

 ماده 4-ساختاروتشكیالت
 تشكيالت دفتر نخبگان استان شامل رئيس، شورای علمی و كار گروههای تخصصی حسب
 موضوع و ضرورت فعاليت می باشد و با صرف حداقل امكانات و بودجه در امور اداری و بدون

تشكيالت زايد و باحداكثر استفاده از امكانات موجود استانها اداره می شود

بسمه تعالي

آيين نامه تاسيس و اداره دفتر نخبگان استان
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ماده5-ريیس دفتر نخبگان استان
رئيس دفتر نخبگان استان از ميان اشخاص متدين، دارای توانمندی و سوابق موفق علمی، 
پژوهشی و مديريتی و آشنا با جامعه نخبگان و نيازهای علمی آنان و ترجيحاً  از ميان واجدان 

شرايط نخبگی و استعداد برتر با حكم رئيس بنياد برای مدت سه سال منصوب می شود. 

 ماده6- وظايف ريیس دفتر نخبگان استان
 رئيس دفترنخبگان استان وظيفه انجام امور مديريتی، اجرايی، پيشبرد امور نخبگان استان و
 امور محوله از سوی بنياد يا شورای علمی و ارائه گزارش ساالنه از فعاليت های دفتر نخبگان

استان به بنياد را بر عهده دارد

ماده7- شورای علمی
در  را  استان  نخبگان  دفتر  برنامه های  پيشنهاد  و  تدوين  بررسی،  1-شورای علمی وظيفه 

چارچوب سياستها، برنامه ها و مقررات بنياد بر عهده دارد. 
 2-شورای علمی متشكل از افراد زير است :

1-رئيس دفتر نخبگان استان)رئيس شورا(2-معاون ذيربط استاندار با معرفی وی 3-يك تا 
سه تن از روءسای دانشگاهها و مراكزعلمی و تحقيقاتی استان 4-پنج تن از ساكنان استان 
كه واجدشرايط مندرج درآيين نامه احراز نخبگی و استعداد برتر مصوب شورای عالی انقالب 

فرهنگی باشند.
 تبصره:اعضای بندهای 3و4باحكم رئيس بنياد برای مدت3سال منصوب می شوند

ماده 8-بودجه و اعتبارات
 بودجه و اعتبارات دفتر نخبگان استان از محل كمك ها، هدايا، موقوفات و منابع استانی و

كمك بنياد ملی نخبگان تامين می گردد
 تبصره: نحوه دريافت وهزينه كرد اعتبارات حاصل از كمك ها و هدايای دستگاههای دولتی

 و غير دولتی و موقوفات بر اساس مقرراتی است كه بنياد ابالغ ميكند

 ماده 9-مجوزتاسیس دفتر نخبگان استان
 بنياد پس از بررسی تعداد و مشخصات نخبگان و استعداد های برتر استان، ظرفيت های
 علمی و اجرايی، امكانات، منابع مالی، نيروی انسانی و فضای فيزيكی مربوط در استان مجوز

 تاسيس دفتر نخبگان استان را صادر می نمايد
 ماده10-اين آيين نامه در 10 ماده و دو تبصره وفق مصوبه چهارمين جلسه هيات امنای

  بنياد ملی نخبگان مورخ 86/11/25به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجرا   است
  

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور و رئیس هیات امنای 

بنیاد ملی نخبگان



27

ان
خبگ

ی ن
 مل

یاد
 بن

ای
 ه

مه
 نا

ین
 آي

 با
يی

شنا
 آ

بسمه تعالي

آيين نامه وظايف شوراي نخبگان

بهاستناد ماده 12 اساسنامه بنياد ملي نخبگان وظايف شوراي نخبگان به شرح زير تعيين 
مي گردد:

1- تفسير شرايط ،شاخصها و امتيازات احراز نخبگی و استعداد های برتر مندرج در آيين نامه 
ها و ضوابط بنياد ،حسب ضرورت.

   
 2- پيشنهاد ساز وكارهاي جديد از قبيل كمك به گردهماييهاي علمي برای شناسايی ،جذب 

و تكريم و تشويق و ارائه كمكهاي مادي و معنوي به نخبگان.

و كارآفريني در  نوآوري  به سمت  نخبگان  براي سوق دادن  راه كارهاي مناسب  تدوين   -3
جهت ارتقاء  رقابت پذيري جهاني دستاوردهاي  بخش هاي مختلف كشور.

4- تدوين طرح ها و برنامه هاي علمي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط جهت تصويب. 

5-  ارائه مشورتهای علمي به  خانه نخبگان.

6- بحث و بررسي و اظهار نظر در خصوص امور مرتبط با نخبگان با توجه به سياست هاي 
ابالغي هيئت امناء در موارد ارجاع شده از طرف رئيس بنياد.

7- تعيين موارد خاص و پيش بيني نشده و يا داراي ابهام در شرايط احراز استعدادهاي 
برتر و نخبگي و پيشنهاد به هيأت امنا براي تصويب.

 
8- انجام اموري كه بر طبق اساسنامه بنياد ،آيين نامه احراز نخبگی و استعداد های برتر يا 

مصوبات هيأت امنا به اين شورا ارجاع گرديده است .

تبصره - شورا در صورت لزوم مي تواند با تصويب رئيس بنياد كارگروه هاي تخصصي براي 
بررسي موضوعات مرتبط تشكيل دهد.

اين  آيين نامه در8 ماده و يك تبصره در تاريخ 1388/1/24 به تصويب كميسيون دائمي 
هيأت امنا رسيد و از اين تاريخ قابل اجراست. 
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بسمه تعالي

آيين نامه شرايط مورد نياز جشنواره ها براي حمايت بنياد ملي نخبگان از 
برگزيدگان آنها 

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

دانايي محور مبتني بر فرهنگ بومي  ايراني- اسالمي گردد. 

ماده1- موضوع:
بنياد ملي نخبگان از جشنواره هاي ملي و بين المللي كه پيرامون موضوعات ديني، فرهنگي، 
هنري، ادبي، مديريتي، علمي، فناوري، كارآفريني و نوآوري برگزار مي شوند، در صورت احراز 
و  مي كند  حمايت  بنياد  امناي  هيئت  دائمي  كميسيون  تشخيص  با  نامه  آيين  اين  شرايط 

برگزيدگان آنها با معرفي جشنواره و انتخاب بنياد مورد حمايت واقع مي شوند.

ماده2- قابلیت 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 يا تشكل خاص اجتناب نمايند و فرصت مساوي به همه واجدين شرايط جهت 

شركت در جشنواره داده شود. 

ماده3-شاخص ها: 
جشنواره ها بايد حداقل يكي از شاخص هاي زير را اساس انتخاب برگزيدگان قرار دهند:

3-1- خالقيت و نوآوري
3-2- ارزش ديني، اجتماعي، فرهنگي، ادبي و هنري

3-3- تأمين استقالل و امنيت كشور
3-4- اعتبار علمي و فناوري

3-5- ارزش اقتصادي
تبصره1- 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- شرايط شركت كنندگان:
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 
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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 جشنواره ها:
داوري آثار در هر جشنواره بايد حداقل داراي دو مرحله به شرح زير باشد:

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

داوري تخصصي،
ب- داوري نهايي توسط شورايي متشكل از متخصصان و صاحبنظران مرتبط با موضوعات جشنواره 

كه به صورت مستقل از مرحله قبل انجام مي شود.
روساي  نمايند. حضور  داوري  نيز  بعدي  مرحله  در  نمي توانند  مراحل  از  يك  هر  داوران  تبصره-2 

كميته هاي داوري تخصصي بدون حق راي بال مانع است. 

ماده-6 شرايط داوران:
6--1 از اعضاء هيأت علمي يا از متخصصان شناخته شده و برجسته در رشته خود باشند.

6-2- از مراكز و موسسات مختلف باشند. 
6-3- هيچگونه نفع شخصي و سازماني يا تضاد منافع با شركت كنندگان يا موضوع داوري نداشته 

باشند.
تبصره 3- داوران حق اظهار نظر در موضوعات مربوط به سازمان متبوع خود را ندارند.

ماده-7 مكتوب و مستند بودن فرآيندهاي جشنواره:
7-1- ضوابط و آيين نامه ها و ساختار و كميته برگزار كننده و نحوه داوري و گردش كار آن بايد 

بصورت مدون، مستند و شفاف باشد و به اطالع عموم برسد. 
مراحل  كليه  پايان  تا  حداقل  وصورتجلسات  داوري  و  كارشناسي  به  مربوط  مستندات  كليه   2-7

جشنواره 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 گيرد و فرصت كافي به همه شركت 

كنندگان داده شود و اطالع رساني به صورت شفاف، كامل و الكترونيكي هم باشد. 
اين آيين نامه در نه ماده و سه تبصره در مورخ 1387/10/30 در سي امين جلسه كميسيون دائمي 

هيأت امنا بنياد ملي نخبگان به تصويب رسيده است.
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دستورالعمل پشتيباني از نخبگان و استعدادهاي برتر:
اعطاي جايزه و تسهيالت به برگزيدگان از ميان محققان برجسته، 

استادان ممتاز و پژوهشگران نمونه كشور 

اين دستورالعمل بر اساس ماده 3 اساسنامه بنياد ملي نخبگان و ماده 4 آيين نامه احراز 
انقالب  عالي  شوراي   85/6/14 مورخ   589 جلسه  مصوب  نخبگي،  و  برتر  استعدادهاي 
فرهنگي و بر مبناي آئين نامه پشتيباني و حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر، مصوب 

جلسه مورخ 85/5/23 هيأت امناء بنياد ملي نخبگان، تدوين گرديده است. 

نامه احراز  از موارد ذكر شده در آئين  ماده 1- دستورالعمل حاضر شامل گروه هاي زير 
استعدادهاي برتر و نخبگي است كه با تشخيص شوراي نخبگان انتخاب مي شوند:

1-1-برگزيدگان از ميان اساتيد نمونه و ممتاز در سطح كشور)بند ب4-8(
1-2-برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري)بند ج4-8(. 

براساس معيار موسسات معتبر اطالعات علمي    ايراني  از ميان محققان  1-3 -برگزيدگان 
بين المللي و داخلي) بند الف  4-6 (           

تبصره:استادان، پژوهشگران و محققان نمونه و برجسته ايراني خارج از كشور نيز مشمول اين 
دستورالعمل هستند و برگزيدگان آنان مي توانند از مزاياي آن در جهت گسترش فعاليت 

هاي علمي خود در داخل كشور بهره مند شوند .

ماده 2- دوره اعطاي جوايز و تسهيالت براي هر بار احراز افتخار پنج سال است.
 

ماده 3- تعداد برگزيدگان در هر دوره و سقف جوايز و تسهيالت متناسب با اعتبارات بنياد 
ملي نخبگان، با تصويب رئيس بنياد تعيين مي شود. 

ماده 4- تسهيالت اعطايي شامل موارد زير است: 
4-1- نامگذاري جوايز علمي بنياد كه به دانشجويان نخبه و استعداد برتر اعطا مي شود 

به نام ايشان. 
4-2- معرفي برجسته ترين از ميان هر گروه از برگزيدگان به فرهنگستان هاي كشور جهت 

بررسي عضويت. 
4-3- معرفي برجسته ترين از ميان هر گروه از برگزيدگان به كميسيون اعطا نشان هاي 

علمي جهت بررسي اعطا نشان. 
4-4- اعطاي كرسي علمي به برگزيدگان بر مبناي محور و برنامه پژوهشي كه به تصويب 
صندوق حمايت از پژوهشگران كشور مي رسد. اعتبار ويژه كرسي علمي در مدت پنج سال 

در موارد زير قابل هزينه است:
الف- انجام تحقيقات در جهت پيشبرد برنامه پژوهشي مصوب و مورد نياز كشور. 

بسمه تعالي
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ارائه  براي  از كشور  بار مسافرت هاي علمي كوتاه مدت خارج  ب- پرداخت هزينه هاي سه 
مقاالت علمي و نظاير آن. 

پ- خريد تجهيزات و مواد مورد نياز آزمايشگاه و پژوهشهاي برگزيدگان. 
ت- پرداخت هزينه شركت دانشجويان در همايش هاي خارجي و داخلي. 
ث- چاپ كتب و انتشارات علمي برگزيدگان در سطح ملي و بين المللي 

ج- پرداخت به دستياران پژوهشي و دانشجويان تحصليالت تكميلي. 

برتر  بنياد براي راهنمايي نخبگان و استعدادهاي  4-5- اعطاي عنوان مشاور عالي پژوهشي 
جوان. 

4-6- معرفي برگزيدگان داراي رتبه استادي به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات وفناوري و يا 
با  دانشجوي دوره دكتري  آموزش پزشكي جهت صدور مجوز پذيرش 3  و  بهداشت، درمان 
تشخيص ايشان )بر مبناي پذيرش استاد( و بدون آزمون و بصورت ظرفيت اضافي با رعايت 

ضوابط عمومي پذيرش دانشجو . 

4-7- اهداي كمك هزينه سفر حج عمره براي خود و يكي از اعضاي خانواده . 

4-8- اهداي جايزه بنياد ملي نخبگان به منظور تقدير از تالش هاي مستمر علمي شخصيت 
بنياد  از سوي رئيس  بنياد  اعتبارات ساالنه  بودجه و  به  با توجه  برگزيده كه ميزان آن  هاي 

تعيين مي شود. 

ماده 5- برجسته ترين برگزيدگان و به ويژه شخصيت هايي كه يك نظريه معتبر علمي را 
براي اولين بار در دنيا مطرح كرده اند و مورد اقبال عمومي مجامع علمي جهاني قرار گرفته 
است و نيز كساني كه يك خط تحقيقي علمي نوين را براي اولين بار در دنيا مطرح نموده و با 
اقبال جهاني دانشمندان روبرو شده اند، از سوي بنياد به عنوان مرجعيت علمي در رشته خود 
شناخته مي شوند وطي مراسم ويژه اي كه به طور ساالنه برگزار مي گردد، از مقام علمي آنان 

تجليل بعمل مي آيد. 

ماده 6- مرجع تشخيص و تصميم گيري در مورد تعيين حدود و مصاديق اين دستورالعمل 
شوراي نخبگان بنياد است. 

اين دستورالعمل در شش ماده و يك تبصره در بيست و هفتمين جلسه كميسيون دائمي هيأت 
امناي بنياد ملي نخبگان مورخ  86/8/28به تصويب رسيد و از اين تاريخ قابل اجرا است. 

                                          صادق واعظ زاده 
                                         معاون علمي و فناوري رئیس جمهور 

                                      و رئیس بنیاد ملي نخبگان 
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بسمه تعالي
پيوست: شرايط انتخاب برگزيدگان از ميان محققان برجسته،  استادان ممتاز و 

پژوهشگران نمونه كشور 

ماده 1- برگزيدگان براساس نظرخواهي مخفي از محققان، استادان، دانشجويان ممتاز و محققان 
برجسته، از ميان شخصيت هاي معتبر علمي كه مشهور به داشتن خصائل واالي ديني و انساني 
مي باشند و حداقل پنج مورد از افتخارات مندرج در جدول 1 را احراز نمايند، انتخاب مي شوند. 
تشخيص  به  ملي  برجسته  بسيار  افتخارات  دستورالعمل  اين  اجرايي  اول  سال  سه  در   : تبصره 

شوراي نخبگان مي تواند جايگزين افتخارات معادل بين المللي مندرج در جدول يك شود. 

ماده 2- از ميان استادان نمونه در سطح كشور كسانيكه عالوه بر احراز شرايط مذكور در ماده يك 
اين پيوست در پنج سال اخير حداقل 300 امتياز از آئين نامه ارتقاء اعضای هيات علمی كسب 
كرده باشند، مورد بررسی قرار می گيرند. امتياز هر شخص براساس جدول نوآوري  و كارآفريني 
به ترتيب  امتياز  باالترين  از ميان واجدان  برگزيدگان  پژوهشگران )جدول2( تعيين مي شود و 

انتخاب مي شوند. 

ماده 3- برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري حائز شرايط ماده يك بر مبناي اميتاز 
امتيازات  بيشترين  با   )2 پژوهشگران )جدول  كارآفريني  و  نوآوري  از جدول  كل محاسبه شده 

انتخاب مي گردند. 

ماده 4- برگزيدگان از ميان محققان ايراني انتخاب شده توسط موسسات معتبر اطالعات علمي 
بين المللي و داخلي به شرط احراز ماده يك از ميان گروه هاي مذكور در بندهاي 4-1 و 2-4، 

با روش بند 4-3 انتخاب مي شوند. 
4-1- محققاني كه ارجاعات به مقاالت آنها بنا بر ضوابط و معيارهاي موسسات اطالع رساني علمي 
معتبر از حد نصاب رشته اي معيني با تشخيص شوراي نخبگان باالتر رفته است و در مدت سه 
سال قبل از زمان داوري اين موقعيت را پيوسته حفظ كرده باشند. حداقل نيمي از ارجاعات ياد 

شده تا سقف حد نصاب بايد ارجاعات غيرخودي باشد. 
4-2- محققاني كه دارنده مقاالت به شدت مورد ارجاع بنابر معيارهاي موسسات اطالع رساني 

علمي معتبر در شاخه علمي مورد بررسي بنا بر تشخيص شوراي نخبگان هستند. 
4-3- با توجه به آمار كلي اشخاص مشمول ماده 4 و در نظر گرفتن عوامل زير برگزيدگان از ميان 

اشخاص با بيشترين ضريب نفوذ انتشارات علمي تعيين مي گردند:
- متوسط ارجاعات به مقاالت )الف(، 

- تعداد ارجاعات غير خودي حداكثر به يك مقاله )ب(،
- تعداد مقاالتي از شخص مورد بررسي كه عنوان مقاالت به شدت مورد ارجاع را دريافت كرده 

اند )ج(،
ضريب نفوذ انتشارات علمي هر شخص )د( به شرح زير محاسبه مي گردد:

2/ج + 05/ب + الف= ضريب نفوذ انتشارات علمي )د(

ماده 5- با توجه به زمينه هاي علمي متنوع دانشمندان ايراني، برگزيدگان در گروه ها رشته هاي 
علمي و پژوهشي مختلف انتخاب مي شوند. 
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سردبير يا عضو هيات 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 هيات مديره انجمن هاي علمي بين المللي 

مجري پروژه مهم و موفق فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، صنعتي در كشور با گواهي 
مراجع معتبر ذيربط مبني بر تاثير نتايج پروژه در سطح ملي 

موسس شركت دانش بنيان غيردولتي موفق كه كاال يا خدمات خود را مستمراً به 
بازار عرضه نموده باشد يا يك موسسه تحقيقاتي دولتي يا غيردولتي فعال كه پروژه 

هاي متعدي را با موفقيت به پايان رسانده باشد. 

موسس آزمايشگاه پژوهشي مجهز، فعال و اثربخش كه عالوه بر موسس 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 

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

شده باشد. با تاييد انجمن علمي ذيربط

  ثبت اختراع بين المللی

بسمه تعالي

جدول 1- افتخارات ضروري )حداقل 5 مورد از 10مورد الزم است(
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جدول شماره 2: جدول نوآوري و كارآفريني پژوهشگران 

امتياز هر مورد نوآوري يا كارآفريني رديف 

  

حل مشكالت و مسائل مهم و 1
مشخص اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و زيربنايي كشور از 

طريق انجام پژوهش هاي علمي 

50حداكثر 10

مديريت پروژه ها و فعاليتهای 2
دينی، فرهنگی و تربيتی برجسته 

در سطح ملی وجهانی 
50حداكثر 10

مديريت پروژه هاي علمي و 3
فناورزي ملي، منطقه اي و بين 

المللي با مركزيت ايران 

 حداكثر10با احتساب
 ضريب سهم شخص در

مديريت

50

مديريت پروژه هاي صنعتي 4
ملي، مطقه اي و بين المللي با 

مركزيت ايران 

 حداكثر10با احتساب
 ضريب سهم شخص در

 مديريت

50

اجراي حداقل يك پروژه فرهنگي 5
معتبر يا ايجاد حداقل يك واحد 
صنعتي با ارزش افزوده يا توليد 
ثروت ملي در نتيجه نوآوري با 

سهم حداقل 33  درصد در ايجاد 

 هر 10ميليارد ريال
 ارزش افزوده معادل يا

 درآمد ساليانه از نوآوري
 10 امتياز با احتساب

 ضريب مشاركت

20

ثبت اختراع داخل كشور با تاييد 6
معتبر 

ضريب مشاركت 
×حداكثر 3

40

ضريب ثبت اختراع بين المللي 7
مشاركت×حداكثر10

80

بسمه تعالي

سقف امتيا  ز
 از اين بند
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ارائه يك نظريه جديد يا خط 8
تحقيق علمي جديد براي اولين 

بار در دنيا كه با اقبال علمي بين 
الملي مواجه شده باشد با تاييد 

انجمن علمي مربوط 

حداكثر30 با احتساب 
ضريب مشاركت 

60

40حداكثر 10انتشار كتب علمي بين المللي* 9
20حداكثر5انتشار كتب علمي داخلي* 10
تاليف مقاالت علمي بين المللي 11

با ارجاعات غيرخودي بيشتر از 
متوسط رشته اي جهاني *،** 

80حداكثر7

تاليف مقاالت علمي داخلی با 12
ارجاعات غيرخودي بيشتر از 

متوسط رشته اي ملی *

30حداكثر4

10حداكثر2تاليف مقاالت علمي ترويجي* 13

پرورش شاگردان برجسته در 14
دوره دكتري كه به عضويت 

هيات علمي دانشگاه ها و 
پژوهشكده هاي مورد تاييد 

وزارتين در آمده اند. 

40هر مورد  4

*ضرايب آئين نامه ارتقا اعضا هيات علمي مالك قرار مي گيرد.
** به جاي محاسبه امتيازات رديفهاي 12و 13، سقف امتياز رديف11 مي تواند تا 100 

امتياز افزايش يابد.
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                          صادق واعظ زاده 
                          معاون علمي و فناوري رئیس جمهور                  

                        و رئیس بنیاد ملي نخبگان

بسمه تعالي
ماده واحده اعطای اعتبار پژوهشی بنياد ملی نخبگان 

ويژه پژوهشگران جوان 

كشور پژوهشی  موسسات  و  ها  دانشگاه  استادياران  از  دسته  آن  –به  واحده  ماده 
شروع و  دكتری  درجه  ازدريافت  سال  سه  از  بيش  و  داشته  سال  چهل  از  كمتر   كه 
و نخبگی  شرايط  واجد  آن  از  قبل  و  باشد  نشده  مراكزسپری  دراين  كارآنان   به 
نخبگان ملی  بنياد  امنا  هيات  و  فرهنگی  انقالب  شورايعالی  مصوب  برتر   استعداد 
ای ويژه  اعتبارپژوهشی  مذكورگردند،  شرايط  مشمول  مدت  اين  حين  در  يا  و  باشند 
 به نام اعتبار پژوهشی بنيادملی نخبگان ويژه پژوهشگران جوان به منظور پيشبرد و ارتقا

  پژوهش های آنان دررشته تخصصی مربوط اعطا می شود

د بنيا بودجه  و  ماده  اين  مشموالن  تعداد  به  اعتبارباتوجه  اين  مبلغ   – يک   تبصره 
هرساله به تصويب رئيس بنياد ملی نخبگان می رسد. ن، نخبگا ملی 

دردانشگاه اعتبارپژوهشی  به  مربوط  ضوابط  درقالب  اعتبارويژه  اين  دو-   تبصره 
 يا موسسه پژوهشی محل خدمت دريافت كنندگان اعتبارو درغيراينصورت در چارچوب

 ضوابط صندوق حمايت ازپژوهشگران كشورهزينه می شود
امنای هيات  دائمی  جلسه  وششمين  دربيست  تبصره  دو  با  واحده  ماده   اين 

بنياد ملی نخبگان مورخ 86/8/12 به تصويب رسيد واز تاريخ تصويب قابل اجرااست .



37

ان
خبگ

ی ن
 مل

یاد
 بن

ای
 ه

مه
 نا

ین
 آي

 با
يی

شنا
 آ

بسمه تعالي

دستورالعمل حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر:
اعطاي جوايز علمي به دانشجويان مقطع كارشناسي

اين دستورالعمل بر اساس ماده 3 اساسنامه بنياد ملي نخبگان و بر مبناي آئين نامه پشتيباني 
و حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر مصوب جلسه مورخ 85/5/23هيأت امناء بنياد ملي 

نخبگان تدوين گرديده است. 

ماده 1- در اين دستورالعمل منظور از بنياد، بنياد ملي نخبگان و منظور از وزارتين، وزارتخانه 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 

ماده 2- اين دستورالعمل شامل نخبگان و استعدادهاي برتر شاغل به تحصيل در       دوره 
هاي كارشناسي است كه مطابق پيوست اين دستورالعمل انتخاب مي شوند. 

ماده 3- حداكثر مدت حمايت براي دانشجوي كارشناسي چهار سال از شروع تحصيل است. 

ماده 4- به هر يك از دانشجويان مشمول، جايزه اي به نام يكي از دانشمندان و مشاهير ايراني 
و اسالمي متناسب با رشته تحصيلي وي اهداء مي شود. تعداد و سقف جوايز هر ساله متناسب 

با اعتبارات بنياد ملي نخبگان با تصويب رئيس بنياد تعيين مي شود. 

ماده 5- جوايز اهدايي شامل موارد زير است كه حسب مورد پرداخت مي شود: 
5-1- مقرري ماهيانه براي نخبگان و استعدادهاي برتر در مقطع كارشناسي در سه سطح كه 

مبالغ آن به صورت ساليانه به تصويب مي رسد. 
5-2- كمك هزينه مسافرت علمي دو بار در داخل يا يك بار در خارج از كشور تا سقف معين 

براي سطوح يك و دو. 
5-3- يك بار كمك هزينه سفر حج عمره براي سطوح يك و دو. 

5-4- يك بار مجوز خروج از كشور بدون وديعه براي مسافرت علمي براي همه سطوح.
تبصره 1: سقف دريافت اين جايزه و به اضافه كمك هاي مختلف مالي از منابع دولتي نظير 
بورس، كمك هزينه تحصيلي و كمك هزينه پژوهشي براي مشمولين تا معادل نصف حقوق و 

مزاياي مربي پايه يك برابر ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. 

ماده 6- استمرار اعطای جوايز منوط به احراز پويايي نخبگان و استعدادهاي برتر در طول 
تحصيل به شرح زير است: 

6-1- معدل كل حداقل 17؛
6-2- اشتغال تمام وقت به تحصيل مطابق آئين نامه هاي دانشگاه؛

6-3- پيشرفت رضايت بخش در طول تحصيل با تاييد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه. 
اين دستورالعمل در شش ماده و يك تبصره در بيست و چهارمين جلسه كميسيون دائمي 
هيأت امناي بنياد ملي نخبگان مورخ 86/4/18 به تصويب رسيد و از اول مهرماه 1386 قابل 

اجرا است. 

                               صادق واعظ زاده 
                             معاون علمي و فناوري رئیس جمهور 

                           و رئیس بنیاد ملي نخبگان 
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 پيوست: نحوه انتخاب مشموالن دستورالعمل حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر:
اعطاي جوايز علمي به دانشجويان مقطع كارشناسي 

وزارت  تاييد  با  آموزي  دانش  المللي  بين  و  معتبر جهاني  المپيادهاي  تا سوم  اول  نفرات   -1
آموزش و پرورش به عنوان سطح يك 

2- راه يافتگان مرحله نهايي المپيادهاي معتبر جهاني بين المللي دانش آموزي با تاييد وزارت 
آموزش و پرورش به عنوان سطح دو 

3- نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و 
پرورش به عنوان سطح سه 

4- برگزيدگان مسابقات و جشنواره هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل جشنواره بين 
المللي خوارزمي، جشنواره جوان خوارزمي و جشنواره علوم پزشكي رازي با معرفي وزاتين و 

تاييد بنياد به عنوان سطح دو 
5- برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني داخلي و بين المللي با تاييد وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي وتاييد بنياد به عنوان سطح دو 
6- برگزيدگان از ميان رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري مقطع كارشناسي: 20 نفر از ميان 
100 نفر اول براي رشته هاي رياضي و فيزيك، 10 نفر از ميان 50 نفر اول براي رشته هاي 
علوم تجربي، 10 نفر از ميان 50 نفر اول براي رشته هاي علوم انساني و 5 نفر از ميان 20 نفر 

اول براي رشته هاي هنر به عنوان سطح دو 
تبصره : اولويت در انتخاب با محاسبه نمره كلي از 100 شامل 80 درصد نمره كنكور و 20 

درصد نمره معدل كتبي ديپلم تعيين مي شود. 
مراجع  در  آنان  اكتشاف  و  اختراع  كه  ايراني  مكتشفان  و  مخترعان  ميان  از  برگزيدگان   -7
و  عنوان سطح سه  به  بنياد  انتخاب  با  باشد  وزارتين رسيده  تاييد  به  و  ثبت  داخلي  ذيصالح 
با  باشد  تاييد وزارتين رسيده  به  و  المللي ثبت  بين  آنها در مراجع ذيصالح  اختراع  كسانيكه 

انتخاب بنياد به عنوان سطح دو 
8- برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده هنري در حوزه هاي موسيقي، نقاشي، 
هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، معماري و غيره با معرفي فرهنگستان هنر و انتخاب بنياد 

به عنوان سطح دو 
تبصره 1: اولويت در انتخاب از ميان بندهاي 7 و 8 با كساني است كه معدل كتبي ديپلم آنها 

باالتر مي باشد. 
تبصره 2: جوايز بنياد به افرادي كه حداكثر تا دو سال پيش حائز يكي از شرايط بندهاي فوق 

باشند نيز تعلق مي گيرد. 
تبصره 3: در شرايط خاص، مشموالن در چارچوب آيين نامه احراز نخبگي و استعدادهاي برتر، 

با تاييد شوراي نخبگان انتخاب مي شوند. 

بسمه تعالي
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بسمه تعالي

دستورالعمل حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر:
اعطاي جوايز علمي به دانشجويان تحصيالت تكميلي 

اين دستورالعمل بر اساس ماده 3 اساسنامه بنياد ملی نخبگان و بر مبنای آئين نامه پشتيبانی 
وحمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر، مصوب جلسه مورخ 85/5/23 هيأت امناء بنياد ملي 

نخبگان تدوين گرديده است. 

ماده 1- در اين دستورالعمل منظور از بنياد، بنياد ملي نخبگان و منظور از وزارتين، وزارتخانه 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 

ماده 2- اين دستورالعمل شامل نخبگان و استعدادهاي برتر شاغل به تحصيل در دوره هاي 
كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاههاي كشور است مطابق پيوست اين دستورالعمل انتخاب 

مي شوند. 

ماده 3- حداكثر مدت حمايت براي دانشجوي كارشناسي ارشد دو سال و براي دانشجوي 
دكتري چهار سال از شروع تحصيل است. 

ماده 4- به هر يك از دانشجويان مشمول، جايزه اي به نام يكي از دانشمندان و مشاهير 
ايراني و اسالمي متناسب با رشته تحصيلي وي اهداء مي شود. تعداد و سقف جوايز هر ساله 

متناسب با اعتبارات بنياد ملي نخبگان با تصويب رئيس بنياد تعيين مي شود. 

ماده 5- جوايز اهدايي شامل موارد زير است كه حسب مورد پرداخت مي شود:
5-1- مقرري ماهيانه براي مشموالن در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري هر يك در دو 

سطح كه مبالغ آن به صورت ساليانه به تصويب مي رسد. 
تا سقف  از كشور  بار در خارج  يا يك  بار در داخل  5-2- كمك هزينه مسافرت علمي دو 

معين.
5-3- يك بار كمك هزينه سفر حج عمره. 

5-4- كمك هزينه فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري حسب ضوابط دانشگاه محل تحصيل 
تا سقف معين. 

5-5- مجوز خروج از كشور براي مسافرت هاي علمي بدون سپردن وديعه. 

ماده 6- دريافت اين جايزه توام با دريافت كمك هاي مختلف مالي از منابع دولتي نظير 
بورس، كمك هزينه تحصيلي و كمك هزينه پژوهشي بالمانع است. سقف مجموع دريافتي 
از محل اين جايزه و ساير كمكها معادل حقوق و مزاياي مربي پايه يك مطابق ضوابط وزارت 

علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد. 
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انجام  قالب  در  سربازي  خدمت  طي  منظور  به  دستورالعمل  اين  مشموالن   -7 ماده 
مسلح  نيروهاي  كل  ستاد  به  خود  تحصيل  دوران  با  همزمان  نياز  مورد  هاي  پژوهش 

معرفي مي شوند. 
ماده 8- اعطاي جوايز منوط به احراز پويايي مشموالن در طول تحصيل به شرح زير 

است: 
1- معدل كل حداقل 17 

 2-اشتغال تمام وقت به تحصيل مطابق آيين نامه هاي دانشگاه با تاييد استاد راهنما.         
3- پيشرفت رضايت بخش در انجام پژوهش پايان نامه يا رساله حسب تاييد استاد راهنما 
كه از طريق انتشار مقاالت علمي در همايش ها و نشريات معتبر، تقاضا )فايل( يا ثبت 
كردن اختراع بين المللي، راه اندازي مجموعه آزمايشگاهي جديد براي انجام پايان نامه يا 

رساله، مشاركت در اجراي پروژه هاي كاربردي موفق و نظاير آن احراز مي شود. 
اين دستور العمل در هشت ماده در بيست و سومين جلسه كميسيون دائمي هيأت امناي 
بنياد ملي نخبگان مورخ86/3/8 به تصويب رسيد و از اول مهرماه 1386 قابل اجرا است. 

                                            صادق واعظ زاده 
                                     معاون علمي فناوري رئیس جمهور 

                                       و رئیس بنیاد ملي نخبگان 
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پيوست: نحوه انتخاب مشموالن دستورالعمل حمايت از نخبگان و 
استعدادهاي برتر:اعطاي جوايز علمي به دانشجويان تحصيالت تكميلي 

1- نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر بين المللي دانشجويي با تاييد وزارتين 
2- نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشجويي با معرفي وزارتين 

3- برگزيدگان مسابقات و جشنواره هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل جشنواره بين 
المللي خوارزمي، جشنواره جوان خوارزمي و جشنواره علوم پزشكي رازي با معرفي وزارتين 

و تاييد بنياد 
4- برگزيدگان از ميان نفرات اول دانش آموخته رشته هاي دانشگاهي )كارشناسي و باالتر( 
داخل كشور با معرفي وزارتين كه واجد حداقل شرايط مندرج در جدول )1( و بيشترين امتياز 

از جدول )2( با كسب حداقل امتيازات آموزشي و پژوهشي از جدول )3( باشند. 
تبصره: در شرايط خاص، مشموالن در چارچوب آيين نامه احراز نخبگي و استعدادهاي برتر، 

با تاييد شوراي نخبگان انتخاب مي شوند. 

بسمه تعالي
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جدول )1( حداقل شرايط دانش آموختگان رتبه اول داخل كشور 
شرايط رشته تحصيلي مقطع 

علوم انساني و هنر، علوم پايه، فني كارشناسي 
و مهندسي، پزشكي و كشاورزي 

يك مقاله پژوهشي پذيرفته 
شده براي چاپ يا چاپ 

شده در همايشهاي علمي 
يا نشريات علمي-پژوهشي 
مورد تاييد وزارتين و كسب 
رتبه هاي برگزيده يا جوايز 
مسابقات و جشنواره هاي 
علمي مورد تاييد وزارتين و 
مراجع ذيربط ديگر؛ يا يك 

اختراع مورد تاييد 

كارشناسي 
ارشد 

علوم انساني و هنر 

تاليف يك مقاله پژوهشي 
چاپ شده يا پذيرفته شده 
در نشريات نمايه شده در 
موسسات اطالعات علمي 

بين المللي متعبر يا نشريات 
علمي- پژوهشي مورد تاييد 

وزارتين 

علوم پايه، فني و مهندسي، پزشكي 
و كشاورزي 

تاليف يك مقاله پژوهشي 
چاپ شده يا پذيرفته شده 
در نشريات نمايه شده در 

موسسات اطالعات علمي  
بين المللي معتبر 

بسمه تعالي
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دكتري 

كسب امتياز عالي يا بسيار علوم انساني و هنر 
خوب از رساله و سه مقاله 

پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته 
شده در نشريات نمايه شده 

در موسسات اطالعاتي علمي 
بين المللي معتبر يا نشريات 
علمي- پژوهشي مورد تاييد 

وزارتين 

 علوم پايه، فني و مهندسي، پزشكي 
و كشاروزي

كسب امتياز عالي يا بسيار 
خوب از رساله و سه مقاله 

پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته 
شده در نشريات نمايه شده 

در موسسات اطالعات علمي  
بين المللي معتبر 

تذكر:
1- مقاالت دانش آموختگان كارشناسي ارشد و دكتري بايد مستخرج از پايان نامه آنان 

باشد 
2- يك اختراع ثبت شده بين المللي معتبر مي تواند جايگزين دو مقاله شود. 
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جدول )3(: حداقل امتياز الزم براي انتخاب دانش آموختگان رتبه اول داخل كشور 

كل پژوهشي آموزشي مقطع دانش آموخته
30545كارشناسي 

201040كارشناسي ارشد
101535دكتري 

بسمه تعالي

موضوعمالكها
مقطع

كارشناسی

شاگرد اول مقطع

كارشناسی
دكتری   ارشد 

حداكثر
امتياز در
هرمالك

حداكثر
امتياز

         
آموزشی

پژوهشی

افتخارات

استعداد درخشان

دانشجوی
  نمونه

دانشگاهی 
كشوری
داخلی

بين المللی 
   معتبر

ثبت اختراع

مقاالت علمی 
   پژوهشی

علمی

ورزشی

هنری

فرزند شاهد
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بسمه تعالي

دستورالعمل ارائه تسهيالت خدمت نظام وظيفه به نخبگان و استعدادهاي برتر 

مقدمه 
به منظور تحقق تاكيدات مقام معظم رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح در استفاده بهينه 
از ظرفيتهاي علمي نخبگان براي توسعه و تعالي كشور و به استناد ماده 3 اساسنامه بنياد ملي 
نخبگان، دستورالعمل ارائه تسهيالت خدمت نظام وظيفه به نخبگان و استعدادهاي برتر به شرح 

زير ابالغ مي شود: 

ماده 1- در اين دستور العمل منظور از بنياد، بنياد ملي نخبگان و منظور از وزارتين، وزارتخانه 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي است. 

ماده 2- مشموالن : 
به استناد مواد 2، 3و 4 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي، مصوب 589 جلسه مورخ 

 1385/06/14شوراي عالي انقالب فرهنگي مشموالن اين دستورالعمل عبارتند از :
وزارت  تاييد  با  آموزي  دانش  المللي  بين  و  جهاني  معتبر  المپيادهاي  سوم  تا  اول  نفرات   -1

آموزش و پرورش 
2- نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر جهاني و بين المللي دانشجويي با تاييد وزارتين

3- نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشجويي با معرفي وزراتين 
4- نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و 

پروش 
5- برگزيدگان مسابقات و جشنواره هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل جشنواره بين 
المللي خوارزمي، جشنواره جوان خوارزمي، جشنواره علوم پزشكي رازي و جشنواره فارابي با 

معرفي وزارتين و تاييد بنياد 
6- برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان ايراني كه اختراع و اكتشاف آنان در مراجع ذيصالح 

داخلي و يا خارجي به ثبت رسيده باشد با تاييد بنياد 
با تاييد وزارت  المللي  7- برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني داخلي و بين 

فرهنگ و ارشاد اسالمي و تاييد بنياد 
از ميان 100 نفر اول براي رشته  8- رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري مقطع كارشناسي 
هاي رياضي و فيزيك، 50نفر اول براي رشته هاي علوم تجربي، 50 نفر اول براي رشته هاي 
انساني و 20 نفر اول براي رشته هاي هنر كه معدل كل دوره كارشناسي آنان حداقل  علوم 

17 باشد. 
9- برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده هنري در حوزه هاي موسيقي، نقاشي، 
هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، معماري و غيره با معرفي فرهنگستان هنر و انتخاب بنياد 
10- برگزيدگان از ميان نفرات اول دانش آموخته رشته هاي دانشگاهي )كارشناسي و باالتر( 

داخل كشور با معرفي وزارتين كه واجد حداقل شرايط مندرج در جدول )1( باشند. 
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جدول )1(    حد  ا  قل شرايط   د ا  نش آمو  ختگا   ن  رتبه   ا  ول دا  خل كشور 

شرايط رشته تحصيلي مقطع 

كارشناسي 

يك مقاله پژوهشي پذيرفته شده براي همه رشته ها
چاپ يا چاپ شده در همايشهاي علمي 
يا نشريات علمي-پژوهشي مورد تاييد 

وزارتين يا يك اختراع مورد تاييد 

كارشناسي 
ارشد 

تاليف يك مقاله پژوهشي چاپ شده يا علوم انساني و هنر 
پذيرفته شده در نشريات نمايه شده در 

موسسات اطالعات علمي 
بين المللي متعبر يا نشريات علمي- 

پژوهشي مورد تاييد وزارتين 
علوم پايه، فني و مهندسي، 

پزشكي و كشاروزي 
تاليف يك مقاله پژوهشي چاپ شده يا 
پذيرفته شده در نشريات نمايه شده در 

موسسات اطالعات علمي بين المللي معتبر  

دكتري 

كسب امتياز عالي يا بسيار خوب از علوم انساني و هنر 
رساله و سه مقاله پژوهشي چاپ شده يا 
پذيرفته شده در نشريات نمايه شده در 
موسسات اطالعات علمي بين المللي 

معتبر يا نشريات علمي- پژوهشي مورد 
تاييد وزارتين 

 علوم پايه، فني و 
مهندسي، پزشكي و 

كشاروزي

كسب امتياز عالي يا بسيار خوب از 
رساله و دو مقاله پژوهشي چاپ شده 

يا پذيرفته شده در نشريات نمايه 
شده در موسسات اطالعات علمي             

بين المللي معتبر 
تذكر:

1- مقاالت دانش آموختگان كارشناسي ارشد و دكتري بايد مستخرج از پايان نامه آنان 
باشد 

2- يك اختراع ثبت شده بين المللي معتبر قابل جايگزينی با دو مقاله است .

بسمه تعالي
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تبصره: در شرايط خاص، مشموالن در چارچوب آيين نامه احراز نخبگي و استعدادهاي برتر، 
با تاييد شوراي نخبگان انتخاب مي شوند. 

ماده 3- تسهیالت نظام وظیفه :
1- معافيت تحصيلي در تمامي مقاطع تحصيلي كه مستمرا توسط مشمول گذارنده 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 
تبصره 1: موضوع و مدت زمان الزم براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي تا سقف مدت خدمت 
علمي  و سوابق  تحصيلي  رشته  به  توجه  با  مسلح  نيروهاي  كل  ستاد  توسط  وظيفه  نظام 

مشموالن، با هدايت يا همكاری استادان متخصص و مبرز دانشگاهي تعيين مي شود. 
تبصره 2: انجام پروژه هاي تحقيقاتي توسط مشموالن همزمان با تحصيل در دوره كارشناسي 

ارشد و دكتري به شرط تاييد استاد راهنما مجاز است. 
تبصره 3: انجام پروژه هاي تحقيقاتي در طول دوران پسادكتري به شرط تاييد استاد راهنما 

مجاز است 
3- مجوز خروج از كشور براي ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيالت تكميلي دردانشگاه 

هاي معتبر خارجي بدون سپردن وديعه 
4- مجوز خروج از كشور برای شركت در همايشها و مسابقات علمی بدون سپردن وديعه

5- مجوز خروج از كشور براي طي دوره فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري بدون سپردن 
وديعه 

اين دستورالعمل در سه ماده و چهار تبصره در بيست و سومين جلسه كميسيون دائمي 
هيأت امناي بنياد ملي نخبگان مورخ 8/3/86به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا 

است. 

                            صادق واعظ زاده 
                        معاون علمي و فناوري رئیس جمهور 

                     و رئیس بنیاد ملي نخبگان 
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بسمه تعالي
ماده واحده تمديد جوايز علمي بنياد براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر

دانش آموختگاني كه در مقاطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد از جايزه علمي بنياد استفاده 
كرده اند، در صورت احراز شرايط زير با تشخيص شوراي نخبگان در مقاطع باالتر نيز مشمول 

اين جايزه مي گردند. 
1-انجام پروژه كارشناسي يا پايان نامه  كارشناسي ارشد در سطح عالي 

2-حضور فعال در دانشگاه 
3-اعالم رضايت و تاييد علمي استاد راهنما 

4-وضعيت تحصيلي مطلوب 
5-دستاوردهاي پژوهشي يا فنافريني ارزنده در جهت گسترش مرزهاي دانش يا حل مشكالت 

اساسي كشور

تبصره1- فاصله دانش آموختگي تا شروع به تحصيل در مقطع  باالتر حداكثر  يك  سال است. 

تبصره2-  جايزه عمره مفرده در طول كل مقاطع تحصيلي  فقط  يك  بار تعلق مي گيرد. 
اين ماده واحده در 5 بند و دو تبصره آن در جلسه مورخ 1388/1/24 كميسيون دائمی هيأت 

امنای بنياد ملی نخبگان به تصويب رسيد. 
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بسمه تعالي

تبصره الحاقي به ماده 6 دستورالعمل حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر
 )دانشجويان مقطع كارشناسي (     
                                                            

از  بنياد  علمي  پويايي مشمولين جوايز   ، موارد خاص  در  مي تواند  نخبگان  تبصره -شوراي 
با توجه به مجموع فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي _اجتماعي،    نظر شرط معدل را 
ونوآوري آنان بررسي و احراز نمايد. اين تبصره در جلسه مورخ 1388/1/24 كميسيون دائمی 

هيأت امنای بنياد ملی نخبگان به تصويب رسيد. 
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بسمه تعالي 

تبصره الحاقی به ماده8 دستورالعمل حمايت ازنخبگان و استعدادهای 
برتر )دانشجويان تحصيالت تكميلی(

تبصره _ شورای نخبگان می تواند در موارد خاص پويايی مشمولين جوايز علمی بنياد  از 
نظر شرط معدل را با توجه به مجموعه فعاليت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی _اجتماعی 

، نو آوری و ساير شرايط آنان بررسی و احراز نمايد .
اين تبصره در جلسه مورخ 1388/1/24 كميسيون دائمی هيات امنای بنياد ملی نخبگان 

به تصويب رسيد .                     
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بسمه تعالي

آيين نامه حمايت از برگزيدگان از ميان دانشجويان نمونه وآزمون هاي 
جامع دوره هاي پزشكي 

اين آيين نامه جهت حمايت از برگزيدگان از ميان دانشجويان نمونه كشوري و آزمو ن  هاي 
جامع دوره هاي پزشكي اجرا مي شود.

ماده1. همه ساله از ميان دانشجويان نمونه كشوري منتخب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
حداكثر 30  نفر و از منتخبين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر 12 نفر از 
حائزين بيشترين امتيازات بر طبق آيين نامه »انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه« به شرط 

كسب حداقل 65  امتياز، برگزيده و مشمول جوايز علمي سطح دو بنياد مربوط مي شوند.

تبصره 1: حداكثر يك سوم برگزيدگان از هريك از مقاطع تحصيلي )كارداني، كارشناسي، 
كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي و يا دكتري تخصصي( انتخاب مي شوند.

تبصره 2: هر برگزيده مي تواند حداكثر يك سوم امتيازات پژوهشي خود را به تنهايي از 
يكي از موضوعات »ارائه يا چاپ مقاله )سخنراني، پوستر( در كنفرانس ها و مجامع علمي 
بين المللي وداخلي« يا »فعاليت و همكاري در طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه، طرح هاي 
كتاب« كسب  گردآوري  و  ترجمه  تأليف،  در  همكاري   « يا  و  كاربردي«  تحقيقات  و  ملي 

نمايد.

آزمون هاي جامع  و دوم  اول  نوبتهاي  از  امتيازات در هريك  بيشترين  از حائزين  ماده 2. 
علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2 نفر 
و در مجموع 12 نفر در سال برگزيده و مشمول جوايز علمي سطح دو بنياد ملی نخبگان 

مي شوند.

 اين آيين نامه در بيست و نهمين جلسه كميسيون دائمي بنياد ملي نخبگان، مورخ 87/3/6  
به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

                                                صادق واعظ زاده 
                                            معاون علمي و فناوري رئیس جمهور                  

                                          و رئیس بنیاد ملي نخبگان
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ماده واحده اعطاي جايزه عمره مفرده
 ماده واحده- به كليه برگزيدگان جشنواره هاي مورد تأييد بنياد و برندگان اعتبار پژوهشي 
ويژه پژوهشگران جوان كمك هزينه سفر عمره مفرده اعطا مي شود. اين جايزه فقط يك بار 

به هر شخص تعلق مي گيرد.
 اين ماده واحده در جلسه مورخ 78/01/03.كميسيون دائمی هيأت امنای بنياد ملی نخبگان 

به تصويب رسيد.

بسمه تعالي



53

ان
خبگ

ی ن
 مل

یاد
 بن

ای
 ه

مه
 نا

ین
 آي

 با
يی

شنا
 آ

بسمه تعالي

آيين نامه انتخاب و پشتيباني  برگزيدگان از ميان 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- تعاريف
اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري مجلس  قانون ثبت  با  آيين  نامه مطابق  تعاريف 

شوراي اسالمي مصوب 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 كار 

تجاري در آيين نامه جداگانه اي تهيه و به تصويب خواهد رسيد. 
پ- مراجع ارزيابي : سازمانها و موسسات دولتي و غيردولتي صاحب صالحيت مي باشند كه 

بنياد بررسي و تاييد علمي و نوآوري اختراعات را به آنها واگذار مي نمايد.

ثبت اختراع:
ت-  ثبت اختراع در داخل كشور مطابق قانون صورت مي گيرد و ثبت بين المللي اختراع، در 

دفاتر ثبت اختراع معتبر برجسته خارج از كشور كه مورد تاييد بنياد است؛ انجام مي شود.
زير  و مطابق شرايط  ثبت  قابل  موارد  در  تنها  اختراع  علمي  تاييد  اختراع:  علمي  تاييد  ث- 

صورت ميگيرد : 
1- نو بودن اختراع در سطح بين المللي

2- قابليت كاربردي و صنعتي شدن

ماده 2 - امتیازات مكتسبه : 
امتياز مخترعين در هر مورد در محدوده ذيل تعيين و امتيازات كل از جمع آنها حاصل مي شود.                          

2-1- تاييد علمي و نوآوري هر اختراع ثبت شده در كشور از سوي مراجع ارزيابی
 8-4 امتياز   
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2-2- توليد انبوه هر اختراع كه مطابق بند 2-1 تأييد شده است توسط مخترع در داخل كشور 

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

 )Filing(2-3- تشكيل هر پرونده ثبت اختراع در خارج از كشور
                                                                                                   3-1 امتياز              

 )Granting(   2-4- ثبت بين المللي هر اختراع
                                                                                       10-6 امتياز    

2-5- فروش حق استفاده از هر اختراع در خارج  
                                                                                        6-3 امتياز         

2-6- صادرات كاال يا خدمات ناشي از هر اختراع به خارج از كشور توسط مخترع يا 
ديگري                                                                                6-3 امتياز 

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

از  مخترعان  امتياز  اختراع، مجموع  يك  در  تن  يا چند  دو  مشاركت  در صورت  تبصره 3: 
حاصلضرب ضرايب زير در 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
پ- 4 تن با ضريب 1/9 

ت- 5 تن و بيشتر با ضريب 2

تبصره 4: مالك هاي اختصاص حداكثر امتياز به بندهاي ماده 2 به شرح زير است:
1- ميزان ارزش افزوده اقتصادي محقق شده ناشي از اختراع و آثار فرهنگي و 

اجتماعي مترتب بر آن
2- ميزان نوآوري اختراع در سطح بين المللي

3 - طول عمر فناوري حاصل از اختراع
4 - نحوه تدوين و مستندسازي اختراع

  - فناوري  علمي-  كنوني  شرايط  در  اختراع  از  برداري  بهره  امكان پذيري   -  5
اقتصادی كشور

ماده3- تعیین برگزيدگان: 
و  پيشنهاد مي شود  بنياد  به  ارزيابي  مراجع  توسط  آيين نامه  اين  اساس  بر  متقاضيان  امتياز 

برگزيدگان با احراز امتياز كل به ميزان زير تعيين مي شوند:
- سطح 3: كسب حداقل 6 امتياز از ماده 2 براي اختراع ثبت شده و تأييد شده در كشور.
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- سطح 2: كسب حداقل 24 امتياز  از ماده2، مشروط به داشتن امتياز از بند 2-2 يا5-2 
يا 6-2.

- سطح1: از بين كساني كه بر مبناي فعاليت هاي داخل كشور، حداقل چهار اختراع ثبت 
يا  باشند و كاال  المللي ثبت شده  بين  اختراع  يا داراي 2  و  باشند  المللي داشته  بين  شده 
فرآورده مبتني بر اختراع ثبت شده آنها در الاقل سه كشور دنيا با خوشنامي و آثار مثبت 

فرهنگي و اجتماعي داراي بازار شده باشد.

 ماده 4 - اعطاء اعتبار پژوهش و نوآوري بنیاد
 برگزيدگان اين آيين نامه مي توانند پيشنهاد تكميل و تجاري سازي نوآوري و اختراع خود 
را مطابق با افتخار كسب شده تا سقف معين در سه سطح به بنياد ارائه نمايند و در صورت 
تصويب، اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد ملي 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 تكميل و تجاري سازي اختراع در اختيار نماينده قانوني صاحبان 

آن قرار مي گيرد.

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

                      صادق واعظ زاده 
                   معاون علمي و فناوري رئیس جمهور             

                 و رئیس بنیاد ملي نخبگان
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بسمه تعالي

شيوه نامه اجرايي ارزيابي علمي و نوآوري اختراع حقيقي و حقوقي

اين شيوه نامه براي اجراي آيين نامه انتخاب و پشتيباني برگزيدگان از ميان مخترعان و به 
منظور تبيين نحوه ارزيابي علمي و نوآوري اختراع آنان به شرح زير و مطابق نمودارهاي پيوست 

تدوين گرديده است.

دركشور  شده  ثبت  اختراع  داراي  مخترعان   تمامي   :3 سطح  حمايت  براي  تقاضا   :1 ماده 
مي توانند براي حمايت هاي سطح 3 بنياد تقاضا نمايند و در صورت تأييد علمي و كسب حد 

نصاب الزم مشمول حمايت گردند.

ماده 2: تقاضا براي حمايت سطح 2: آن دسته از مخترعان كه داراي امتياز از يكي از بندهاي   
مخترعان مي باشند،  ميان  از  برگزيدگان  پشتيباني  و  انتخاب  آيين نامه  از  يا 6-2   5-2 ،2-2
مي توانند براي حمايت  سطح 2 بنياد تقاضا نمايند و در صورت كسب حد نصاب الزم مشمول 

حمايت  گردند.

اختراع  داراي  فعاليت هاي در كشور،  با  براي حمايت سطح 1: مخترعاني كه  تقاضا  ماده 3: 
ثبت شده بين المللي يا صادرات كاالي ناشي از اختراع هستند، در صورت كسب امتياز الزم 
مطابق آيين نامه انتخاب و پشتيباني برگزيدگان از ميان مخترعان مشمول حمايت سطح 1 

بنياد مي گردند. 

 تبصره 1: هر مخترع مجاز است فقط در سال يك بار از تسهيالت بنياد براي ارزيابي علمي و
 نوآوري اختراع استفاده نمايد. مخترعي كه اختراعش رد شده باشد )يعنی كمتر از 4  امتياز از
 بند 2-1 را دريافت نمايد( مي تواند يك سال بعد براي تأييد علمي اختراع ديگري تقاضا نمايد.
 مخترعي كه اختراع او تأييد علمي مي شود ولي حد نصاب را نمي آورد )يعنی امتياز 4 تا 6(،

.مي تواند شش ماه بعد براي اختراع ديگر خود تقاضاي تأييد علمي نمايد.   

تبصره 2: حمايت مالی بنياد برای سطح 3 تنها در صورت كسب امتياز 6 از يك اختراع صورت 
با  امتيازات اختراعات متعدد  برای كسب حدنصاب حمايت سطح 2، حاصل جمع  می گيرد. 

امتياز باالتر از 6 به شرح آيين نامه مربوط در نظر گرفته می شود.

تبصره 3: حمايت هاي مالي بنياد هر سه سال يكبار مي تواند دريافت گردد. كسانی كه فقط 
حمايت سطح سه دريافت نمايند، می توانند يك سال بعد درصورت كسب شرايط از حمايت 

سطح دو يا يك برخوردار شوند.

تبصره 4: حمايت از يك اختراع در هر سطح فقط يك بار صورت مي گيرد و بنابر سهم عنوان 
شده در اداره ثبت اختراع به كليه افراد همكار در اختراع تعلق مي گيرد تا بنابر پيشنهاد تكميل 

يا تجاري سازي اختراع هزينه شود.
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تبصره 5: امتياز بندهاي 3 و 4 ماده 2 آيين نامه انتخاب و پشتيباني از برگزيدگان از ميان 
مخترعان فقط شامل اختراعات ثبت شده در اروپا، ژاپن و آمريكاي شمالي مي باشد. در غير 
اين صورت الزم است اختراع در ايران ثبت شود و مانند ساير اختراعات ثبت شده در كشور 

مورد بررسي قرار گيرد.

تبصره 6: در سطوح يك و دو، پيشنهاد تكميل يا تجاري سازي مي تواند براي كاربرد جديد 
و يا توسعه اختراع قبلي و يا تجاري سازي يك اختراع جديد ثبت شده و داراي  تأييد علمي 

ارائه شود.
تبصره 7: حداكثر امتياز كسب شده برای يك مخترع از بند 2-3 آيين نامه انتخاب برگزيدگان 
از ميان مخترعان در زمينه تشكيل پرونده ثبت اختراع در خارج كشور )Filing(، حداكثر 

10 محاسبه می گردد.

 

 

 آيين نامه انتخاب و پشتيباني از برگزيدگان از ميان مخترعان فقط شامل 2 ماده 4 و 3 امتياز بندهاي :5تبصره 
در غير اين صورت الزم است اختراع در ايران ثبت . اختراعات ثبت شده در اروپا، ژاپن و آمريكاي شمالي مي باشد

 .شود و مانند ساير اختراعات ثبت شده در كشور مورد بررسي قرار گيرد

 در سطوح يك و دو، پيشنهاد تكميل يا تجاري سازي مي تواند براي كاربرد جديد و يا توسعه اختراع قبلي :6تبصره 
 .و يا تجاري سازي يك اختراع جديد ثبت شده و داراي  تأييد علمي ارائه شود

 آيين نامه انتخاب برگزيدگان از ميان مخترعان در 3-2 حداكثر امتياز كسب شده براي يك مخترع از بند :7تبصره 
 . محاسبه مي گردد10، حداكثر )Filing(زمينه تشكيل پرونده ثبت اختراع در خارج كشور 

 

 3تقاضا براي سطح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشنهاد و  امتياز دهي –بررسي علمي اختراع 
  1-2از بند 

 اختراع ديگري را شش ماه بعدمي تواند 
براي تأييد علمي ارسال نمايد

  بنياد3حمايت سطح 

 تقاضاي مخترع براي تأييد يك اختراع

يك سال بعد اختراع ديگري را مي تواند 
 براي تأييد علمي ارسال نمايد

) امتياز4كمتر از ( عدم تأييد 

تاييد علمي بدون كسب حد نصاب 
) امتياز6 تا 4بين ( 

) امتياز8 تا 6بين (كسب حد نصاب  

كسب حد نصاب 

تقا ضا برای در يافت حمايت سطح 3بنیاد
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تقاضا برای سطح 2

تأييد علمی ندارد تأييد علمی دارد 
اختراع مشمول بند2-2 يا 2-5 يا 6-2

عدم تأييدبررسی و امتياز دهی

عدم تأييد

امتياز دهی

ارائه دو اختراع تأييد شده علمی ديگر

كسب حد نصاب 

عدم كسب حد نصاب كسب حد نصاب 

حمايت سطح دو بنياد

تقاضا برای تأييد اختراعات
فاصله6  به  هركدام  بعدی 

ماه

1-فرايند گردش كار تقاضای سطح )2( :
مشمول  آنها  از  يكی  حداقل  كه  علمی  شده  تأييد  اختراع  سه  حداقل  دارای  مخترعان 
توانند  می  باشد  می  برگزيده  مخترعان  از  پشتيبانی  نامه  آيين   6-2 يا  يا 5-2  بند2-2 
متقاضی حمايت سطح دو بنياد باشند .اين متقاضيان می توانند مستقيما تقاضای خود 

را به بنياد ارائه دهند.
2-فرايند گردش كار تقاضای سطح)1( :

مخترعانی كه بر مبنای فعاليت های داخل كشور ،حداقل 4 اختراع ثبت شده بين المللی 
داشته باشند و يا دارای 2 اختراع بين المللی ثبت شده باشند و كاال يا فراورده های مبتنی 
و  فرهنگی  مثبت  آثار  و  با خوشنامی  دنيا  آنها در حداقل 3 كشور  ثبت شده  اختراع  بر 
اجتماعی دارای بازار شده باشد می توانند متقاضی حمايت سطح 1 بنياد گردند .متقاضيان 

استفاده از تسهيالت سطح 1 تقاضای خود را مستقيما به بنياد ارائه می نمايند.

تقا ضا برای در يافت حمايت سطح 2بنیاد



59

ان
خبگ

ی ن
 مل

یاد
 بن

ای
 ه

مه
 نا

ین
 آي

 با
يی

شنا
 آ

ماده واحده اعطاي اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد ملي نخبگان به نوآوران و 
مخترعان برگزيده

ماده واحده - به استناد بند3-4 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي، مصوب جلسه 
مورخ 1385/6/14 شورايعالي انقالب فرهنگي، به برگزيدگان جشنواره هاي معتبر داخلي و 
خارجي و مخترعان برگزيده مورد تأييد بنياد، اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد ملي نخبگان 
بر  آنان  نوآوري  براي فعاليت در كشور در جهت توسعه پژوهش يا تكميل و تجاري سازي 

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 

پژوهش و نوآوري بنياد به آن تعلق مي گيرد.

توانند  می  شوند،  مي  برگزيده  بنياد  در  مربوط  نامه  آيين  بنابر  كه  مخترعاني  تبصره2: 
پيشنهاد تكميل و تجاري سازي براي يكي از طرح هاي خود را به بنياد ارائه نمايند كه در 

صورت تصويب از اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد برخوردار مي گردند.

تبصره3: ميزان اعتبار پژوهش 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.

تبصره4: براي سطح عمومي مخترعان و نوآوران جوان و جشنواره جوان خوارزمي و بخش 
دانشجويي جشنواره رازي سطح چهارمي توسط رئيس بنياد تعريف مي شود كه بنياد مي 

تواند تا سقف تعيين شده از آنان حمايت كند.

تبصره 5: اعتبار پژوهش و نوآوري طبق ضوابط هزينه كرد اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت 
علمي  مراكز  ديگر  ضوابط  يا  كشور  پژوهشگران  از  حمايت  صندوق  يا  دانشگاه ها،  علمي 

پژوهشي كه بنياد معين مي كند، هزينه مي گردد.

تبصره 6: اين آيين نامه شامل برگزيدگان جشنواره بين المللي خوارزمي و بخش محققان 
جشنواره رازي مي گردد و در مورد ساير جشنواره ها تصميم گيري خواهد شد.

تبصره7: دستورالعمل هاي اجرايي به تصويب رئيس بنياد ملي نخبگان مي رسد.

اين ماده واحده با هفت تبصره در بيست و نهمين جلسه كميسيون دائمي هيأت امناي بنياد 
ملي نخبگان مورخ 87/3/6 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

                                    صادق واعظ زاده 
                                    معاون علمي و فناوري رئیس جمهور               

                                   و رئیس بنیاد ملي نخبگان

بسمه تعالي
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      بسمه تعالي 

آيين نامه پشتيبانی از برگزيدگان مسابقات قرآنی

اين آيين نامه به استناد بند 5-4 آيين نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای پشتيبانی از برگزيدگان مسابقات قرآنی در رشته های قرائت و 

حفظ كل تدوين گرديده است.

 ماده 1- اشخاص ذيل مشمول حمايت هاي سطح يك بنياد قرار مي گيرند 
الف- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بين المللی در كشورهای ايران و مالزی در رشته 

قرائت 
ب- نفرات اول تا سوم مسابقات بين المللي ايران و عربستان در رشته حفظ كل 

موضوع مصوبه جلسه 573   ( كريم  قرآن  دارندگان مدرك تخصصی درجه 1 حفظ  پ- 
شورای عالی انقالب فرهنگی ( 

ماده 2- اشخاص ذيل مشمول حمايت هاي سطح دو بنياد قرار مي گيرند:
الف- نفرات اول تا سوم مسابقات سراسري )كشوری( سازمان اوقاف و امور خيريه

ب- نفرات اول تا سوم مسابقات برجسته بين المللی قرآن در كشورهای مختلف مشروط بر 
اينكه با معرفي سازمان اوقاف در اين مسابقات شركت كرده  باشند. 

پ- نفرات اول تا سوم مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان كشورهاي اسالمي
تبصره- فهرست مسابقات برجسته بين المللي قرآن در رشته هاي قرائت و حفظ كل توسط 

سازمان اوقاف و امور خيريه اعالم و به تاييد بنياد مي رسد.  

ماده 3- مشمولين سطح 2 از حمايت هاي زير برخوردار مي شوند:
الف-  كمك هزينه سفر عمره مفرده

ب- جوايز تحصيلی سطح 2در صورت اشتغال به تحصيل در مقاطع كارشناسی، كارشناسی 
حوزه هاي علميه   ارشد و دكتری در دانشگاه های داخل يا در مقاطع سطح2، 3 و 4 

پ- تسهيالت نظام وظيفه     

ماده 4-  مشمولين  سطح 1 از حمايت هاي زير برخوردار مي شوند:
الف- تمامي حمايت هاي مذكور در ماده 3 )در حد جوايز علمي سطح يك(

ب- اعتبار پژوهش و نوآوری به پژوهشگران حوزه و دانشگاه برای انجام پژوهش های نوين 
و فعاليت های نوآورانه در يكی از دانشگاه ها، حوزه های علميه و يا مراكز مورد تأييد بنياد 

در زمينه علوم قرآنی  
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 پ- كمك هزينه شركت در دوره های كوتاه مدت و فرصت مطالعاتی
با  قرآنی  زمينه تخصص  آموزشی در  قرآن جهت تشكيل كالس های   ت-اعتبارآموزش 

نظارت يكی از مراجع مورد تأييد بنياد

تبصره 1- در مورد نخبگان حوزوي بر اساس آيين نامه هاي مربوط در بنياد عمل خواهد شد.

تبصره 2- طرح پيشنهادي براي فعاليت هاي موضوع بندهاي ب، پ وت از ماده 4 بايد 
به تصويب شوراي نخبگان برسد.

رئيس       توسط  هرساله  نامه،  آيين  در  مذكور  هزينه  كمك  و  اعتبارات  سقف   -5 ماده 
بنياد تعيين می شود

اين آيين نامه در 5 ماده و سه تبصره در جلسه مورخ 1388/3/11 كميسيون دائمی هيأت 
امنای بنياد ملی نخبگان به تصويب رسيد و از اين تاريخ قابل اجرا می باشد.  
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آيين نامه شناسايي و پشتيباني از  هنرمندان برتر كشور

مقدمه 
به استناد بند 7-4 ماده 4 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب پانصد و هشتاد 
نامه جهت  آيين  اين  فرهنگي،  انقالب  عالي  مورخ 1385/06/14 شوراي  نهمين جلسه  و 

ارزيابي و تعيين هنرمندان برگزيده كشور به اجرا در مي آيد. 

در  مندرج  گانه  رشته هاي هشت  هنرمندان  بين  از  ساله  هر  نخبگان  ملي  بنياد  ماده 1- 
اساسنامه فرهنگستان هنر افرادي را با انتخاب فرهنگستان و تأييد بنياد، در دو گروه سني 

زير 35 سال و باالي آن  بر اساس شاخص هاي زير برگزيده و مورد حمايت قرار مي دهد.
الف- شاخص هاي سطح 2: 

فعاليت مستمر هنري در موارد زير:
1-1- توليد آثار فرهنگي – هنري ارزشمند درتوسعه فرهنگ ايراني - اسالمي

1-2- الگوسازي هنري در اعتالي فرهنگ ايراني – اسالمي 
ب- شاخص هاي سطح 1: 

احراز برجستگي در يكي از موارد زير در راستاي فعاليت هاي بند 1-1 و 2-1 
 1-3-خلق آثار بديع و ارزنده

1-4- خالقيت و نوآوري در آفرينش هاي هنري 
1-5- ابداع سبكي نو 

ماده 2- برگزيدگان از اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد در دو سطح، جايزه عمره مفرده و 
تسهيالت نظام وظيفه  برخوردار مي شوند و مي توانند اعتبار ياد شده را زير نظر مراكز هنري 

مورد تاييد بنياد هزينه  نمايند.  

تبصره- تعداد برگزيدگان نهايي و همچنين ميزان اعتبار پژوهش و نوآوري هر سطح ساالنه 
توسط رئيس بنياد تعيين مي گردد. 

اين آيين نامه در دو ماده و يك تبصره  در مورخ1388/3/25 به تصويب كميسيون دائمي 
هيات امناء  بنياد رسيد و از تاريخ فوق قابل اجرا می باشد.

بسمه تعالي
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        بسمه تعالي
آيين نامه پشتيباني از برگزيدگان مسابقات ملي و بين المللي مهارت 

  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.
ماده 1- برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم مسابقات دو ساالنه جهاني مهارت و نيز مسابقات 
سراسري ملي  مهارت كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار  مي شوند، 

پس از تاييد بنياد به شرح زير مشمول حمايت  قرار مي گيرند.
تبصره 1- آيين نامه برگزاري مسابقات ملي بايد به تاييد بنياد برسد. 

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

باشند. 
ماده 2-  برگزيدگان مسابقات ملي

الف- اعتبار نوآوري و شكوفايي جهت بكارگيري، تكميل و ارتقاي مهارتهاي خود 
ب- كمك هزينه عمره مفرده 

 پ- تسهيالت نظام وظيفه در قالب معرفي به مراكز فني و صنعتي 
ماده 3-  برگزيدگان مسابقات جهاني

 الف- حمايتهاي ماده 1 شامل اعتبار نوآوري و شكوفايي سطح بين المللي
ب- كمك هزينه شركت در يك دوره آموزشي مهارت در سطح عالي 

تبصره- كمك هزينه عمره مفرده صرفاً يك بار به هر برگزيده تعلق مي گيرد. 
ماده ĕ30 -4 اعتبار اعطايي براي كمك به ارتقاء مهارتها 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 و تهيه محل، مابقي اعتبار )ĕ70 ( جهت 

راه اندازي كسب و كار پرداخت خواهد شد.
ماده 5- برگزيدگان مي توانند اعتبار را با نظارت مراكز 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 افراد تحت پوشش هر ساله توسط 

رئيس بنياد تعيين مي گردد. 
تصويب كميسيون  به  تاريخ 1388/3/25  در  تبصره  و سه  ماده  آيين نامه در شش  اين 

دائمی هيأت امنای بنياد ملی نخبگان رسيد و از اين تاريخ  قابل اجراست. 




