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سند راهبردی کشور در امور نخبگان ۱۳۹۱



مأموریت اصلی بنیاد ملی نخبگان ذیل سند راهبردی

گزيني»،  گذاري و برنامهريزي در زمينه «نخبهشناسي»، «نخبه سياست
گماري» پروري» و «نخبه «نخبه
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چشم انداز بنیاد ملی نخبگان ذیل سند راهبردی

كشور بايد در دست نخبگان حوزوي و دانشگاهي قرار گيرد مديريت تحول



های مختلف و هدايت و  های نخبگانی در عرصه ۱) تالش براي شناسايي اجتماع
توانمندسازی آنان؛

۲) طراحي «مسیر نخبگیی در «دبستان» تا سطوح جوانی، میانسالی و سرآمدی؛
۳) مدنظر قرار دادن ارزش نخبه به تأثیرگذاری و نقش آفرینیِ او در عرصۀ مّلی نه صرفاً 

به هوش و استعداد او.
۴) جلب دیدگاه آحاد اجتماع نخبگاني به سمت تأثیرگذاری بیشتر با رویکرد «توانمندی 

برتر»، «مسئولیت بیشتر» و «خدمت بیشتر،ارزش واالتر»؛
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رویکردهای بنیاد ملی نخبگان ذیل سند راهبردی کشور در امور نخبگان
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۱) صاحب استعداد برتر: فردی که با توجه به ویژگی های ذاتی خود امکان رسیدن به 
مرحله نخبگی را داراست. اما هنوز زمینه برای شناسایی  کامل و بروز استعدادهای ویژه 

او فراهم نشده است.
۲) نخبه: فردی برجسته و کارآمد که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و 
مدیریت کشور در چارچوب ارزشهای اسالمی اثرگذاری بارزی داشته باشد. فعالیت های 
وی بر پایه هوش و توانمندیهای ذاتی از یک سو و خبرگی و تخصص اکتسابی از سویی 

دیگر باعث سرعت در اعتالی کشور است. 
۳) فعالیت نخبگانی: فعالیتی آگاهانه، خالقانه و نوآورانه  با اثر گذاری محسوس بر 

پیشرفت کشور 
۴) اجتماع نخبگانی: شامل افراد یا گروه هایی  است که توانمندهای بالقوه یا بالفعل 

انجام فعالیت نخبگانی را دارا است.
۵) نظام نخبگانی: شامل مجموعه بخشهای مختلف کشور مشتمل بر نهادها، قوانین، 

سازوکارها و روندهایی است که بر فعالیت های نخبگانی و اجتماع نخبگانی تآثیر گذارند. 

چند کلید واژه
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 بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد •
• sina.bmn.ir هــر مــتقاضــی مــتناســب بــا طــرح مــورد نــظر درخــواســت خــود را در ســامــانــه

ثـبت مـی کـند و در صـورت کسـب امـتیاز الزم درخـواسـت وی در کـارگـروه هـای تـخصصی 
بررسی و تعیین تکلیف می شود 

بـرخـی از تـسهیالت در هـر سـال فـقط یـک بـار فـراخـوان دارنـد (طـرح شـهید وزوایـی، طـرح •
شهید احمدی روشن) 

بـــرخـــی از تـــسهیالت بـــه صـــورت رقـــابـــتی هســـتند (طـــرح شـــهید دکـــتر چـــمران، طـــرح شـــهید •
احدی ، طرح شهید وزوایی، طرح شهید احمدی روشن، طرح شهید رضوی)
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۱۰ گروه مخاطب با 
حدود ۱۸ طرح 

bmn.ir
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هــای مــختلف عــلمی اســت. تــوســعه عــلمی • تــوســعه عــلمی و ذیــل آن تــوســعه مــتوازن عــرصــه
یــــعنی اســــتمداد از روش عــــقالنــــی بــــه مــــنظور خــــالقــــیت عــــلمی، زایــــش عــــلمی (چــــسیتی و 
چـرایـی) و  تـولـید دانـش فـنی و فـناوری (چـگونـگی) کـه سـاحـت جـامـعه شـناخـتی و فـرهـنگی 

نیز دارد 
حـاکـمیت و نـظام نـخبگانـی کـشور از اصـلی تـریـن حـامـیان رشـته  هـای عـلوم پـایـه و عـلوم •

انسانی به حساب می آیند.  

هــــای راهــــبردی بــــرای حــــمایــــت از اجــــتماع نــــخبگانــــی در • نــــگاه مــــتوازن در تــــدویــــن بــــرنــــامــــه
های اصلی توسعه و پیشرفت کشور است.   های علوم پایه یکی از مؤلفه رشته

•

نظر بنیاد ملی نخبگان در خصوص علوم بنیادی
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شاخصهای خروجی

عرصه علمی

بروندادها

اثراتدستاوردها

۱) بروندادها (Outcome): شامل ارایه ایده ها مدل سازی و اندازه گیریهای 

تجربی و شبیه سازی است )تالیف مقاالت علمی(

۲) دستاوردها (Income): شامل تولید دانش فنی و فناوری (در خصوص علوم 

پایه باید گفت که زیرساخت چنین دستاوردهایی را فراهم می کند)

۳) تاثیر (Impact):  شامل ارایه سازوکار عینی در مقوله نرم افزار و سخت 
افزار که منجر به افزایش ثروت ملی و افزایش رفاه اجتماعی و … شود 
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شاخصهای خروجی

عرصه علمی

بروندادها

اثراتدستاوردها

۱) بروندادها (Outcome): شامل ارایه ایده ها مدل سازی و اندازه گیریهای 

تجربی و شبیه سازی است )تالیف مقاالت علمی(

۲) دستاوردها (Income): شامل تولید دانش فنی و فناوری (در خصوص علوم 

پایه باید گفت که زیرساخت چنین دستاوردهایی را فراهم می کند)

۳) تاثیر (Impact):  شامل ارایه سازوکار عینی در مقوله نرم افزار و سخت 
افزار که منجر به افزایش ثروت ملی و افزایش رفاه اجتماعی و … شود 

افرادي خالق، ژرف انديش، آزادانديش، داراي تفكري انتقادي و كارآفرين باشند. برنامه 
آموزشي و پژوهشي نيز بايد به رشد و انها در اين ابعاد كمك كند. 
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  آنچه که من انجام داده ام چیزی است که بر هر انسانی واجب است آن را در
 حرفه خود عمل کند. یعنی کوششهایی را که پیشینیان وی برای پیشرفت آن حرفه
 متحمل شده اند را با سپاسگزاری بپذیرد و اگر متوجه لغزشها و اشتباهاتی از
 گذشتگان  شود آنها را بی پروا تصحیح کند … و آنچه را در آن صناعت بر او


آشکار می شود ثبت و ضبط کند تا برای آیندگان جاودان بماند.

 ابداً خویشنت را محدود به آنچه قدمای ما به آن پرداختند نکنیم و سعی نماییم
  آنچه را که می توان تکمیل کرد تکمیل کنیم


ابوریحان بیرونی

۱۳ شهریور ۳۵۲ خورشیدی

۹۵۶ میالدی

استراتژی علمی در دوران طالیی اسالم

12

از مقدمه تحدید نهایات االماکن
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 مردم دانشور کسانی هستند که اشکاالت و آشفتگی های آثار
 پیشینیان خود را در می یابند. پس این اشکاالت را برطرف

 می کنند و آشفتگی ها را سامان می بخشند. آنان با خوش
 بینی به کار پدیدآورندگان این آثار می نگرند و بر آنان خرده

 نمی گیرند و از اینکه متوجه اشتباه دیگران شده اند بر

خویش نمی بالند.

از مقدمه کتاب الجبر و املقابله

استراتژی علمی در دوران طالیی اسالم
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بخش دوم: طرح های حمایت ویژه از برگزیدگان املپیادها و رتبه های برتر 
آزمون های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه ها



صورت مسئله

 (۱)

طرح حمایت از جذب برگزیدگان املپیادهای دانش آموزی در رشته های اولویت دار 
مرتبط
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صورت مسئله

 (۱)

طرح حمایت از جذب برگزیدگان املپیادهای دانش آموزی در رشته های اولویت دار 
مرتبط
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(۲)

طرح حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته های هدف از علوم پایه و علوم 
انسانی.



صورت مسئله

17

طرح حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته های اولویت دار کشور.



راهبردهای تدوین این طرح

۱- نگاه جامع نگر: (شناسایی، هدایت و حمایت، زمینه سازی برای جذب و 
اثرگذاری، تکریم و الگوسازی).

۲- مبتنی بر واقعیت های موجود این طرح پیشنهاد شده است (از دید مخاطبان: 
پایین بودن احساس مفید بودن، پایین بودن ظرفیت دانشی و فناوری در دانشگاه های 

کشور، پایین بودن امید به شکوفایی اقتصادی در آینده).

۳- کاهش توقع آفرینی و تقویت تعهد خدمت به کشور.

۴- درگاه های متعدد برای ورود به طرح و همچنین مسیرهای متعدد برای اثرگذاری 
در نظر گرفته شده است.

۵- فقدان توجه به سایر دانشجویان مستعد محصل در این طرح به معنای نادیده 
گرفنت آنها نیست بلکه ایشان در سایر طرحهای بنیاد و وزارت مورد توجه هستند.
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اهم اهداف

هــای  ۱- بــرنــامــهریــزی بــرای دســتیــابــی بــه تــوســعۀ پــایــدار در کــشور بــا اســتفاده از تــوانــمندی
بــرگــزیــدگــان املــپیادهــای دانــش آمــوزی و بــرگــزیــدگــان بــرتــر آزمــونــهای ســراســری و جــذب 

های هدف؛ آنان در رشته
۲- زمــینه ســازی بــرای ارتــقای جــایــگاه عــلمی کــشور از طــریــق مــشارکــت در کــشف و تــولــید 

علم در مرزهای دانش و افزایش سهم کشور در این بخش در سطح بین املللی؛ 

۳- تـعمیق و گسـترش آمـوزشـهای تـخصصی در رشـته هـای هـدف و تـقویـت تـعامـل سـازنـده بـا 
سایر حوزه های دانشی؛ 

20
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الف. دارندگان نشان های طال، نقره و برنز  کشوری  در املپیادهای ملی دانش آموزی 
مورد تآیید شورای عالی انقالب فرهنگی (ادبیات، ریاضی، زیست، شیمی، فیزیک، 

کامپیوتر، نجوم)؛
های سراسری ورود به مقطع پایۀ دانشگاه  های ۱ تا ۱۰۰ کشوری آزمون ب. دارندگان رتبه

های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی؛  در گروه
های سراسری ورود به مقطع پایۀ دانشگاه  های ۱ تا ۵۰ کشوری آزمون هـ. دارندگان رتبه

های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی. در گروه
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علوم پایه: آمار، فیزیک، ریاضی، زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی؛ 

عـلوم انـسانـی: ایــران شــناســی، بــاســتان شــناســی، تــاریــخ، جــامــعه شــناســی، جــغرافــیا، زبــان عــربــی، ادبــیات فــارســی، 
علوم تربیتی، علوم قران و حدیث، فلسفه؛ 

ها: کشاورزی سایر رشته
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بالغ بر ۱۴ مورد تسهیالت
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تسهیالت حین تحصیل



بسته حمایتی در دوره دانشجویی
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 8 از  7  صفحه

 

 در دورة دانشجویی  حمایتی ۀ. بست2جدول شمارة 
 

 

 عنوان اعتبار/ تسهیالت ردیف

 استبداى داًطگبُ هحل تحص٘ل اػتببر دست٘برٕ 1

 ٖٗداًطجَ )کبر( ٕبرکّو اػتببر 2

 هٌذٕ آهَسضٖ تَاىّشٌٗٔ  کوک 3

 کبرآفزٌٖٗ هٌذٕ ّشٌٗٔ تَاى کوک 4

 ػلوٖ اهکبًبت ٍ ارتببطبت ٌّٔٗش کوک 5

 رسبلِ ًبهِ/ پبٗبىّشٌٗٔ اجزإ  کوک 6

 ّشٌٗٔ ضزکت در هجبهغ ػلوٖ داخلٖ کوک 7

 ّشٌٗٔ ضزکت در هجبهغ ػلوٖ خبرجٖ کوک 8

 ٖداخل ٖهطبلؼبت فزصت بِ اػشام ٌّٔٗشکوک 9

 اػشام بِ فزصت هطبلؼبتٖ خبرجّٖشٌٗٔ  کوک 10

 ٍظ٘فِ َر بذٍى سپزدى ٍث٘مٔ ًظبمهجَس خزٍج اس کط 11

 ّبٕ راّبزدٕ فٌبٍرٕ ّشٌٗٔ استفبدُ اس تسْ٘الت ضبکٔ آسهبٗطگبّٖ کوک 12

 هحَر ّشٌٗٔ ضزکت در رٍٗذاد رلببتٖ هسئلِ کوک 13

 فٌبٍراًِ/ ٖپژٍّط هحَر هسئلِ ّستٔضزکت در  ٌّٔٗشکوک 14

 ب٘ؤ تکو٘لٖ درهبى 15

 ّذٗٔ اسدٍاج ٍ تَلذ فزسًذ 16

 هسکي اجبرٓ ؼٍٔٗدٍام  17

 3هٌذرج در جذٍل ضوبرٓ  ّبٕ فزٌّگٖ بزًبهِ 18



جزییات پیشنهادی
 همکاری های دانشجویی
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 8  از  2  صفحه

 ها از آن یکت در هر یدگان قابل حمایو تعداد برگس دانشجویی اریکهم یقابل قبول برا یها تیفعال
 

 توضیحات دانشجویی همکاریفعالیت  دیفر

1
دساًدبماهَساخشاٖٗهؼبًٍتآهَصؿٖ/پظٍّـٖ/داًـدٍَٖٗفشٌّگٖ/ّوىبسٕ

هؤػؼِاداسٍٕهبلٖ

ّبًٖٗظ٘شّوىبسٕدسوتبثخبًِ،فؼبل٘ت

،اهَساخشاٖٗهؤػؼِوبهپَ٘تشّبٕػبٗت

ّبٕػلوٖصٗشّبٍوبسگبُثشگضاسّٕوبٗؾ

ًظشاػتبدساّجشٍ....

هؤػؼِدساًدبماهَساخشاٖٗاًتـبساتّوىبس2ٕ

هؤػؼِهشوضفٌبٍسٕاعالػبتٍاستجبعبتدساًدبماهَساخشاّٖٗوىبس3ٕ

هؤػؼِدساًدبماهَساخشاًْٖٗبدًوبٌٗذگٖهمبمهؼظنسّجشٕدسّوىبس4ٕ

هؤػؼِالوللسٍاثظث٘يدفتشٖاخشاٗاًدبماهَسّوىبسٕدس5

هؤػؼِسػبًٍٖسٍاثظػوَهٖاهَساخشاٖٗهشوضاعالعدساًدبمّوىبس6ٕ

7
هؤػؼِهحبػجبتٖ/پظٍّـٖ/آهَصؿّٖبٕاًدبماهَساخشاٖٗآصهبٗـگبُّوىبسٕدس

وبسؿٌبػٖ(ٓ)ٍٗظُداًـدَٗبىدٍس

هؤػؼِّبٕآهَصؿٖوبسگبُّبٍّوبٗؾثشگضاسٕاًدبماهَساخشاّٖٗوىبسٕدس8

9
ٍاحذّبٕفٌبٍسٕٗباخشاٖٗؿشوتاهَساًدبمدسّوىبسٕ ّبٕهؼتمشدسهشوضسؿذ

ثبصٌؼتٍخبهؼِهؤػؼِّبٕاستجبط/پشٍطُهؤػؼِپبسنػلنٍفٌبٍسٕ

10
دسحٗتشٍاصاػنتشٍٗحػلن،آهَصؽٍّبٕفؼبل٘تدساًدبماهَساخشاّٖٗوىبسٕ

ػبدُصثبىثِخبهؼِػوَمػغحدسحٗتشٍٍبىٗداًـدٍَآهَصاىداًؾػغح

ٖاػتبًٕبدّب٘ثٌبٖٗهلبد٘ثٌٕآهَصداًؾّٕبثشًبهِدسّٕوىبس11

گـت،ّبًٖٗظ٘شعشحؿْبة،اٗشاىثشًبهِ

ّبٕخالل٘تًٍَآٍسٕدٍػتػلوٖ،دٍسُ

هؼلوبى-آهَصاىٍداًـدَداًؾٍٗظٓ

12
هؼتؼذاىپشٍسؽٍٖٗؿٌبػبٖهحلّٕبوبًَىّوىبسٕثب

ػبصاىٌذُٗآهؼبًٍتذٗ٘تأثب

پـت٘جبًٖتحص٘لٖ،ّبًٖٗظ٘شفؼبل٘ت

آهَصٍٕپشٍسؽاػتؼذادّبٕخبفهْبست

آهَصاىهؼتؼذ)ثَٗظُدسهٌبعكهحشٍم(داًؾ

13
آهَصاىداًؾٕثشاّٖوىبسٕدستَل٘ذهحتَإآهَصؿ

ػبصاىٌذُٗآهؼبًٍتذٗ٘تأثب

ّبًٖٗظ٘شتَل٘ذهحتَإآهَصؿٖفؼبل٘ت

ػلَمٔـشفت٘پهجبحثدسٍعدٍسٓهتَػغِ،

ّٕبهْبست،ٕوبسثشدٕافضاسّبًشمِ،ٗپب

هدبصٕذٗثبصدٕذئَّبٍٍٕٗفشد

-(داًـدَٗبىپضؿىٌٖگٗهٌتَسّذاٗتٍساّجشٕ)14

15
ًخجگبىاػتبًٖثٌ٘بدّبٕدساًدبماهَساخشاّٖٗوىبسٕ

ػبصاى()ثِپ٘ـٌْبدثٌ٘بدًخجگبىاػتبىٍتأٗ٘ذهؼبًٍتآٌٗذُ

دساػتبىتْشاى،ػبلتحص٘لٖدسّشً٘ن

ّبدسّشًفشٍدسػبٗشاػتبى20حذاوثش

ؿَد.ًفشحوبٗته5ٖاػتبىحذاوثش

ػبصاىٍتأٗ٘ذهؼبًٍتآٌٗذُهؤػؼٔهحلتحص٘لػبٗشهَاسدهـبثِثِپ٘ـٌْبد16
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 8  از  1  صفحه

 ها از آن کیدر هر  تیحما قابل دگانیبرگس تعداد و یاریدست یقابل قبول برا یهاتیفعال
 

 تیدگان قابل حمایتعداد برگس فعالیت دستیاری فیدر

1 

ح٘دستصحهوو،يٗحلتوشّٕبالعوٕ)اصلج٘لثشگضاساػتبدساّجشٗبسٕآهَصؽ

اسائِثِصَستٕاػتبدثشاٖهغبلتدسػٖذّدسػبصهبًهوو،بىٗداًـدَّٕبثشگِ

ٍهَاسدهـبثِ(ٖػلوٕذّبٗبىدسعدسثبصدٗداًـدَّٖوشاّ،ًبهِدسع

ــــ

2 

ٕاصاػضبٗىٖٖـٗصاتوذُدسؿشٗثشگضٕفٌبٍسٕبس٘)دػتٗبسٕاػتبدساّجشفي

دسهوو،ٖذداًؾفٌ٘دستَلهووٖاصلج٘لّٗبت٘هؤػؼِهتجَعثبفؼبلٖػلوئتّ٘

دسهوو،هحصَالتٍخذهبتٕػبصٖصٌؼتوٌِ٘ذًٗدسفشاهوو،ًَآٍسإًِّبت٘فؼبل

شهَاسدهـبثِ(ٗهحصَالتٍخذهبتٍػبٕػبصٕتدبس

ــــ

3 
ًٍْبدّبٕخبسجاصآى)صٌؼت،هؤػؼِث٘يٕلشاسدادّباًدبمّوىبسٕثباػتبدساّجشدس

ّبٍهشاوضتحم٘مبتٖ(ػبصهبى

ّشٕاصاثًٍِفشهٗلشاسداد،بلٗس000,000,500تب

ًفشٗهؾاصآى،٘بلثٗس000,000,500

4 
ّبٕحوبٗتٖدسلبلتٍصٌذٍقهؤػؼِي٘ثٕلشاسدادّبمدباًّوىبسٕثباػتبدساّجشدس

ّبٕپظٍّـٖ(ّبٕاػتجبسپظٍّـٖ)گشًتعشح

ّشٕاصاًفشٍثِٗهبللشاسداد،ٗس000,000,300تب

ًفشٗهؾاصآى،٘بلثٗس000,000,300

5 
دسلبلتهؤػؼِياػتبدساّجشٍ٘پظٍّـٖداخلٖثٕلشاسدادّباًدبمّوىبسٕدس

ّبٕپظٍّـٖ(ّبٕاػتجبسپظٍّـٖ)گشًتعشح

ّشٕاصاًفشٍثِٗهبللشاسداد،ٗس000,000,120تب

ًفشٗهؾاصآى،٘بلثٗس000,000,120

6 

حدسػغحّٗبٕتشٍٗحػلن،اػناصتشٍثباػتبدساّجشدساًدبمفؼبل٘تٖٗحتَاهّوىبسٕ

دٍسُٕثشگضاسبٗػبدُحدسػغحػوَمخبهؼِثِصثبىٗبىٍتشٍٗآهَصاىٍداًـدَداًؾ

هؼلوبىٍبىٗداًـدَآهَصاى،داًؾظًٍَُٕٗآٍسٍت٘خاللّٕب

ثشإّشفؼبل٘ت،ٗهًفش

،ٗهًفشّشػٌَاىوتبةثشإتخصصٍّٖبٕػلوٖثباػتبدساّجشدستذٍٗيوتبةٖػلوّوىبسٕ 7

ػبلتحص٘لٖ،ٗهًفشثشإّشوبسگبُدسّشً٘نّبٕآهَصؿٖثباػتبدساّجشدسثشگضاسٕوبسگبُٖٗحتَاهّوىبسٕ 8

9 
/آهَصؿّٖٕبآصهبٗـگبًُگْذاسٍٕاستمب/اًذاصٕساُ/تأػ٘غّوىبسٕثباػتبدساّجشدس

ٖهحبػجبت/پظٍّـٖ
ًفشٗهـگبُ،ّٗشآصهبٕثشا

11 

ّبٕآهَصؽضويخذهتدث٘شاىثباػتبدساّجشدسثشگضاسٕوالعٖٗهحتَاّوىبسٕ

سثظدسٍصاستآهَصؽٍ)ثبتأٗ٘ذهشوضرّٕبٕهذاٍمپضؿىبى/آهَصؽهذاسع

ػبصاى(ٍهؼبًٍتآٌٗذُ/ٍصاستثْذاؿت،دسهبىٍآهَصؽپضؿىٖپشٍسؽ

ثشإّشفؼبل٘ت،ٗهًفش

ػبصاىٍتأٗ٘ذهؼبًٍتآٌٗذُهؤػؼٔهحلتحص٘لًبهِ(،ثِپ٘ـٌْبدػبٗشهَاسدهـبثِ)ثِغ٘شاصاهَسهشثَطثِاًدبمسػبلِ/پبٗبى 11
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 یفرهنگ یها برنامه .3جدول شمارة 
 

 عنوان فیرد

1 
 ّبٕ هؼزفتٖ ـ َّٗتٖ بزًبهِ

 ٍ...( اسالم ٍ اٗزاى توذى تبرٗخ ػلن، تبرٗخ ٍ فلسفِ فلسفٔ سًذگٖ، ًخبگٖ، اخالق اسالهٖ، اًذٗطِ ّبٕ هببًٖ  )کبرگبُ

2 
 ّبٕ تزب٘تٖ ـ آهَسضٖ ٍ ػلوٖ ـ تزٍٗجٖ بزًبهِ

 ٍرسضٖ، سبک سًذگٖ، کبر گزٍّٖ ٍ...( ٍ خَاًٖ، ٌّزٕ ّبٕ کتبة )بزًبهِ

3 
 آهَسٕ افشاٖٗ ٍ هْبرت ّبٕ داًص بزًبهِ

٘بد هلٖ، ّب س٘بست بب آضٌبٖٗ تحم٘ك، رٍش ٍ پژٍّص اخالق ّبٕ )کبرگبُ  کبرآفزٌٖٗ ٍ ...( ،ػلوٖ ّبٕ ٍ گزاٗص ّب رضتِ هؼزفٖ ٍ همزرات ٌب

4 
 إ ّبٕ هطبٍرُ بزًبهِ

...(خبًَادُ ٍ طٌبسٖ، حمَلٖ،ّبٕ رٍاً )هطبٍرُ

5 
 ّبٕ اجتوبع ًخبگبًٖ ًطست

 سبساى بب ًْبدّبٕ دٍلتٖ ٍ غ٘زدٍلتٖ( آٌٗذُّبٕ  سبساى بب ًخبگبى ٍ سزآهذاى، ًطست ّبٕ آٌٗذُ سبساى بب ٗکذٗگز، ًطست ّبٕ آٌٗذُ )ًطست

 اردٍّبٕ جْبدٕ 6

7 
 ّب ّب ٍ جطٌَارُ س٘بحتٖ ٍ ضزکت در ًوبٗطگبُ ـ اردٍّبٕ سٗبرتٖ

آٍرٕ  )ببسدٗذ اس هزاکش صٌؼتٖ ٍ تَل٘ذٕ، هزاکش تحم٘مبتٖ، اهبکي فزٌّگٖ ٍ هذّبٖ، ضزکت در اردٍٕ راّ٘بى ًَر، جطٌَارُ  ...(ٍّبٕ فٌبٍرٕ ٍ ًَ

 بْشٗستٖ ٍ تَاًبخطٖ هزاکش ٍ اٗثبرگزاى ٍ ضْذا ّبٕ خبًَادُ بب دٗذار 8

 ّبٕ فزٌّگٖ هَرد تأٗ٘ذ بٌ٘بد سبٗز بزًبهِ 9
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تسهیالت دوران دانش آموختگی
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تسهیالت جذب
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تسهیالت جذب در شرکت های دانش بنیان
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تسهیالت جذب در دستگاه های اجرایی
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تسهیالت جذب در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
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تسهیالت فعالیت در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
پیش از جذب (پژوهشگر)
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گرانت و اعتبار پژوهشی بدو استخدام در دانشگاه
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صندوق بیمه درآمد

ّبٕ  ٍ تأٗ٘ذ هحتَإ ثزًبهٔ تَاًوٌذسبسٕ ٍ پطت٘جبًٖ اس فعبل٘تهٌظَر ّذاٗت ّز ٗک اس ثزگشٗذگبى  را ثِ راّجز تع٘٘ي -1

 آًبى؛علوٖ ٍ فزٌّگٖ 

 ؛ّبٕ علوٖ ٍ فزٌّگٖ بًٖ اس فعبل٘تثزًبهٔ تَاًوٌذسبسٕ ٍ پطت٘ج ثزإ اجزإّشٌِٗ  اعغبٕ کوک -2

 ؛ىث٘ي هطوَالسبسٕ  ضجکِ تسْ٘الت -3

 علوٖ، پژٍّطٖ، فٌبٍراًِ ٍ فزٌّگٖ؛ّبٕ  حَل فعبل٘ت گزفتِ ّبٕ داًطجَٖٗ ضکل ّستِ حوبٗت اس -4

  ؛ّبٕ ّذف ثزإ هعزفٖ رضتِ گطت( آهَسٕ )عزح اٗزاى تَسعٔ ثبسدٗذّبٕ داًصاجزإ  ثزًبهِ  -5

  ؛تسْ٘الت پسبدکتزٕ در داخل کطَر ثِ هذت دٍ تب سِ سبل ّشٌِٗ کوک اعغبٕ -6

 ؛ّشٌِٗ تسْ٘الت پسبدکتزٕ در خبرج کطَر ثِ هذت دٍ سبل اعغبٕ کوک -7

ثب  الوللٖ ّبٕ ث٘ي ّب ٍ ّوبٗص ًسدر کٌفزا هطوَالى ضزکت گزٕ در اًجبم اهَر کٌسَلٖ ثزإ سْ٘لتتالش ثزإ  -8

 ؛ّوکبرٕ هعبًٍت علوٖ ٍ ٍسارت اهَرخبرجِ

 ؛ّب در هؤسسِجذة ثزإ ٍٗژٓ ثٌ٘بد تسْ٘الت  -9

جَاى )عزح هزحَم  تسْ٘الت استبدٗبراى در غَرت اضتغبل ثِ عٌَاى عضَ ّ٘ئت علوٖ در داخل کطَر، -11

 ؛ضَد هٖرا ثِ ٍٕ اعغب  آضت٘بًٖ( کبظوٖ

 ؛ثٌ٘بى ّبٕ داًص سْ٘الت جذة در ًْبدّبٕ فٌبٍراًِ ٍ ضزکتً -11

ى، تب پبٗبى تحػ٘ل در داخل ّوسز ٍ فزسًذاث٘ؤ تکو٘لٖ درهبى ثِ هطوَالى ٍ اعضبٕ خبًَادُ آًبى ضبهل  اعغبٕ -12

 ؛کطَر

دار تأس٘س  تّبٕ اٍلَٗ ستعذادّبٕ ثزتز در رضتِاعغبٕ پَضص غٌذٍق حوبٗتٖ کِ ثِ هٌظَر حوبٗت اس جذة ا -13

، در غَرت ارائٔ آهَختگٖ هطوَل عزح اس دٍرٓ دکتزٕ تخػػٖ )هغبثك همزرات غٌذٍق(، پس اس داًص ضَد هٖ

التفبٍت درآهذ هبّبًِ ثزإ رس٘ذى ثِ ه٘شاى  پزداخت هبثِ ، ضبهلٍ ثِ ضزط البهت ٍٕ در داخل کطَر درخَاست

آهَختگٖ  ٍ هشاٗبٕ هبّبًٔ هعبدل استبدٗبر پبِٗ ٗک ٍسارت علَم، حذاکثز ثِ هذت دُ سبل پس اس داًص ، ث٘وِحمَق

د را حفظ کزدُ، ثِ ضزط البهت در کطَر ٍ پَٗبٖٗ تحػ٘لٖ خَثِ تأٗ٘ذ ضَرإ راّجزٕ، ّبٖٗ کِ  ٍ هتٌبست ثب سبل

اس يظبیف َیئت  9مبدۀ  01ثىذ [ ًِ هعبدل استبدٗبر، کوتز ثبضذ.بِ درآهذ ٍٕ اس حمَق ٍ هشاٗبٕ هبّدر غَرتٖ ک

َبی حمبیتی در ارتجبط ثب وخجگبن  امىبی ثىیبد ملی وخجگبن ثٍ صزاحت در خصًص تصًیت اسبسىبمۀ صىذيق

تًان اسبسىبمۀ ایه صىذيق را  زان، سخه ثٍ میبن آمذٌ است. لذا اس ایه ظزفیت میعلمی ي داوشمىذان ي پژيَشگ

 ]ویش طزاحی ي مصًة ومًد.

�
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اهم تعهدات برگزیده
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قدردانی

43

ایــده اولــیه ایــن طــرح تــوســط آقــای دکــتر نــقشینه مــطرح شــد و در جــلسه مشــترک بــا حــضور •
آقـــای دکـــتر بـــهمن آبـــادی و شـــورای مـــدیـــران مـــعاونـــت آیـــنده ســـازان بـــنیاد بـــرای ارایـــه مـــدون 

شد. 



4444


