باسمه تعالي
آییننامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی

مقدمه

در اجرای بند  1مادّۀ  3از اساسنامۀ بنیاد ملّی خبگایاو ب بین من یجر اجیرای ا یدا هیای ملّی  2-1-3 ،3-1-2 ،2-1-2 ،1-1-1ب
 5-1-3از سند راهگردیکشجر در امجر خبگااو،آیینخامۀ «شناسای ب پشتیگاخ از داخشآمجختااو برتر داخشااه » بین شیرز زییر
تصجیب م شجد:
مادّة  :1تعاریف

برای رعایت اختصار ،تعاریف زیر در این آیینخامن رعایت م شجد:
الف .بنیاد :من جر بنیاد ملّ خبگااو است.
ب .مؤسسۀ علمی :من جر هریك از مراکزآمجزش عال  ،پژبهش ب فنّابری داخل یا خارج ازکشجر اسیتکین حی ت میدار
حادرۀ آخها بن تأیید بزارت علج  ،ت قیقات ب فنّابری؛ بزارت بهداشت ،درماو ب آمجزش پزشک ؛ یا شجرای عیال اخقی
فرهنا رسیده باشد.
ج .دانشآموختۀ برتر :من جر هریك از داخشآمجختااو برتر داخشااه مجضجع این آیینخامن است.
د .دستگاه اجرایی :من جر هریك از دستااههای مجضجع مجاد  5ب  111از « اخجو مدیریت خیدمات کشیجری» مصیجّ مللی
شجرای اس م در تاریخ  1381/1/8است.
مادّة  :2هدف

هدف از تدبین ایینآییین خامین ،ایلیاد ریاررجب بیرای شناسیای برتیرین داخیشآمجختایاو داخشیااه در مقیا

کارشناسی ،

کارشناس ارشد ب دکتیری تبصصی ب ایلیاد تدهییدات بز بیرای «تسیهیل رشید ب هیدایت آخهیا در یجزۀ تبصصی » ب خییز
«بنکارگیری ب اثرگذاری آخاو در اجتداع تبصص مرتگط» است.
تبصره :داخشآمجختااو دبرههای «دکتری رفنای» ب خیز دبرههای «تبصصی بیالین  ،پزشیک ب فلجشیی » مجردتأییید بزارت
بهداشت ،درماو ب آمجزش پزشیک ؛ بینترتییب معیادب بیا داخیشآمجختایاو دبرۀ «کارشناسی ارشید» ب دبرۀ «دکتیری
تبصص » م سج م شجخد.
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مادّة  :3معیارهای شناسایی

داخشآمجختااو برتر از میاو داخشآمجختااو داخشااه در مقا

کارشناس ،کارشناس ارشد ب دکتری ب بر اسیا معیارهیای

زیر شناسای م شجخد:
الف .فعالیتهای آموزشی؛ شامل :پیشینۀ ت صیل ،کسب مجفقیتهای آمجزش ب مجارد مشابن
ب .فعالیتهای پژوهشی و فنّاورانه؛ شامل :پیشینۀ پژبهش ب خجآبراخن،کسب مجفقیتهای پژبهش ب فنّابراخن ب مجارد مشابن آو
ج .فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی؛ شامل :ایفای خقش فرهنا ب اجتداع در مؤسسینهیای علدی کشیجر ،اشیتهار اخ ی در زمیاو
ت صیل،کسب مجفقیتهای ادب  ،هنری ،رآخ ب مشابن آو
تبصره :شاخص های سنلش معیارهای فجق در هریك از مقا

ت صیل ب خ جۀ م اسیگۀ امتییاز هیر شیاخص ،بیر اسیا شییجه-

خامنای است کن بن تصجیب بنیاد 1م رسد.
مادّة  :4پشتیبانی

بنیاد هرسالن بن تعدادی از داخشآمجختااو برتر ،تسهی ت را بیرای «هیدایت ب تجاخاسیازی» ب خییز «اشیتااب باثرگیذاری» ب بین خیا
مفاخر تددو اس م ی ایراخ بن شرز زیر اعطا م کند:
الف .تسهیالت هدایت و تواناسازی؛ شامل:
الفـ .1ادامه تحصیل :برای پذیرش داخشآمجختااو برتر دبرههایکارشناس ارشد در مقط دکتری تبصص
الفـ .2دورة پسادكتری :برای هدایت داخشآمجختااو برتر دبرۀ دکتری تبصص در دبرههای پسادکتری
الفـ .3خدمت نظام وظیفۀ تخصصی :برای بهرهمندی داخیشآمجختایاو برتیر دبرههیای کارشناسی  ،کارشناسی ارشید ب
دکتری تبصص از خدمت خ ا بظیفۀ تبصص
الف ـ .4تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی :برای بهرهمندی داخشآمجختااو برتر از تسیهی ت عدیجم اماخنید با مسیکن ،هدییۀ
ازدباج ،سفرهای زیارت  ،با اضطراری ،مسکن ب مشابن آو)
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تبصرة  :1تسهی ت بند الفی 3شامل داخشلجیاو دبرۀ دکتری تبصص کن از یرز پیشینهادی رسیالۀ دکتیری خیجد بیا مجفقییت
دفاع کرده باشند ایا مر لۀ متناظر در دبرههای «تبصص بالین  ،پزشک ب فلجشی ») خیز م شجد.
ب .تسهیالت اشتغال و اثرگذاری؛ شامل:
بـ .1جذب در نهادهای فنّاورانه :برای جذ داخشآمجختااو برتر در خهادهای حنعت ب فنّابراخن
بـ .2جذب در مؤسسههای علمی :برای جذ داخشآمجختااو برتر دبرۀ دکتری تبصص بن عنجاو عضج هیئیتعلدی
در مؤسسنهای علد کشجر
 .1سب مصجبۀ هیئتامنای بنیاد ملّ خبگااو در تاریخ  ،1331/1/15من جر از «بنیاد»« ،رئی
 .2مجضجع اح

یۀ هیئتامنای بنیاد ملّ خبگااو در تاریخ .1335/1/3
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بنیاد» است.

ب ـ .3جذب در دستگاههای اجرایی :برای استبدا داخشآمجختااو برتر در دستااههای اجرای
تبصرة  :2تعداد ،مگالغ ب فرایند اعطای جایزههای این مادّه بر اسا بجدجۀ بنیاد ب بنا بن شیجهخامنای تعیین می شیجدکن بین تصیجیب
بنیاد 1م رسد.
تبصرة  :3بنیاد ملاز است بر اسا اختیارات اخجخ خجد یا با هدکیاری سیایر مراجی یاخجخ ب دسیتااههیای اجرایی تسیهی ت
دیاری را برای ت قق اهداف این مادّه تدبین ب بن مج اجراگذارد.

مادّة  :6تصویب و اجرا

این آیینخامن مشتدل بر یك مقدمن ،شش مادّه ب شش تگصره در تاریخ  1331/2/33بن تصجیبکدیسیجو دائدی ب مطیابق مصیجبۀ
جلسۀ پنلم هیئتامنا اتگصرۀ  1مادّۀ  3آیینخامۀکدیسیجو دائد ) در تاریخ  1331/3/13بن تصجیب هیئتامنای بنیاد ملّی خبگایاو
رسید ب جایازین آیینخامۀ «شناسای ب پشتیگاخ از داخشآمجختااو برتر داخشااه » امصجّ هیئتامنیای بنییاد ملّی خبگایاو در
تاریخ  )1333/3/12م شجد ب از تاریخ تصجیب بز ابجراست.
سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
و رئیس بنیاد ملی نخبگان

 .1سب مصجبۀ هیئتامنای بنیاد ملّ خبگااو در تاریخ  ،1331/1/15من جر از «بنیاد»« ،رئی
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بنیاد» است.

