باسمه تعالی
آييننامةپشتيبانيازفعاليتهايعلميوفرهنگيدانشجويانمستعدتحصيليكشور 


مقدمه 

به استناد بند  1ماادة  3اساسانام بناااد م اي نخبگاا
راهباد کشور در امور نخبگا

در اجااا ادادا هاا م اي  2-2-2 4-1-2 ،3-1-2 ،1-1-1از ساند

به منظور هدايت هدفمند دانشجويا مستعد تحصا ي 1در دانشگاهها ،پژ هشگاههاا مااکا

فنا ر کشور ،آياننام پشتاباني از فعالاتها ع مي فاهنگي دانشجويا مستعد تحصا ي کشور 1مطااب ماواد زياا تاد ين
ميشود:
تعريفها 

مادّة:1

باا رعايت اختصار ،تعايفها زيا در اين آياننامه رعايت ميشود:
الف.بنياد:منظور بنااد م ي نخبگا است.
ب.وزارتعلوم:منظور زارت ع و  ،تحقاقات فنا ر است.
ج .وزارتبهداشت:منظور زارت بهداشت ،درما

آموزش پ شکي است.

د.مؤسسه :منظور هايك از مااک آموزش عالي  ،پژ هشي فنا ر کشور است که مطاب ضوابط زارت ع و  ،زارت بهداشات
يا شورا عالي انقالب فاهنگي به فعالات مشغول هستند.
مادّة:2هدف 

هدف از اجاا اين آياننامه به شاح زيا است:
الف .هدايت دانشجويا مستعد تحصا ي در زمانهها تخصصي فعالاتها ع مي خود؛
ب .پشتاباني از فعالات نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسهها کشور؛
ج .رفع موانع پاشافت اجتماعات نخبگاني دانشجويي؛
د .طااحي ر ند رشد تدريجي پاوست دانشجويا مستعد تحصا ي در مساا نخبگي.
مادّة:3جايزةتحصيلي 

بنااد هاساله به تعداد از دانشجويا مستعد تحصا ي در مقاطع مخت ف تحصا ي ،اعتبارهايي را باا تساها حاکات رشاد
آنا در مساا آموزش ،پژ هش ،فنا ر

1

فاهنگ اعطا ميکند.

مادّة.4معيارهايشناساييدانشجويانبرگزيده 
1

 .موضوع اصالحا هائتامنا بنااد م ي نخبگا در تاريخ .1331/5/11

صفحه  1از3

دانشجويا مشمول آياننامه بايد دارا دستکم يکي از يژگيهاا زياا حااب باشاتاين امتاااز از فعالااتهاا آموزشاي،
پژ هشي ،فنا رانه فاهنگي 2باشند:

الف .دارندگا نشا ها طال  ،نقاه بان کشور از المپاادها م ي دانشآموز (با معافي زارت آموزش پا رش)
ب .باگ يدگا آزمو ها سااسا ر د به مؤسسهها کشور در مقاطع کارشناسي،کارشناسيارشد ناپاوسته دکتاا حافاها باا

معافي زارت ع و يا زارت بهداشت با اساس مقارات بنااد1؛
ج .دارندگا رتبهها ا ل تا سو کشور از المپاادها م ي دانشجويي (با معافي زارت ع و زارت بهداشت حسب مورد)؛
د .باگ يدگا آزمو ها جامع  ،پاشکار رز  ،دستاار در رشتهها پ شاکي ،دنادا پ شاکي دار سااز دساتاار فاو
تخصصي پ شکي (با معافي زارت بهداشت)؛
ها  .دانشجويا ممتاز مؤسسه با اساس مقارات بنااد1؛

 .باگ يدگا ماح کشور دانشجويا نمونه در مقاطع کارشناسي ،کارشناسيارشد دکتاا (باا معافاي زارت ع او ياا زارت
بهداشت تأياد بنااد)؛
ز .باگ يدگا ر يدادها نخبگاني مورد تأياد بنااد ؛
1

ح .باگ يدگا مسابقهها داآني (مطاب مفاد آيان نام پشتاباني از باگ يدگا مسابقات داآني) ،مشا ط با اداماه تحصاا
در رشتهها ماتبط؛
ط .باگ يدگا هنا ادبي (مطاب مفاد آياننام پشتاباني از باگ يدگا هنا باگ يدگا ادباي کشاور) ،مشاا ط باا
ادام تحصا در رشتهها ماتبط؛
 .مختاعا باگ يده (مطاب مفاد آياننام شناسايي پشتاباني از اختااعها باگ يده).
تبصرة :1ارزيابي فعالاتها آموزشي ،پژ هشي ،فنا رانه فاهنگاي دانشاجويا باا اسااس فعالااتهاا فااد

گا هاي آناا در

حوزهها مخت ف آموزشي ،پژ هشي ،فنا رانه فاهنگي مطاب با شاوهنامها است که به تصويب بنااد ميرسد.
تبصرة:2تعداد باگ يدگا  ،نوع ،ما ا

شاايط اعطا جاي هها ساالنه از سو بنااد 1تعاان ميشود.

مادّة:5فراينداجرا 

بنااد هاساله اطالعات ا لا مابوط به دانشجويا مشمول اينآياننامه را در شش ماه ا ل ساال از مبااد

رباط دريافات پاز از

بارسي تطبا آ با شاايط نهايي ،فهاست باگ يدگا نهايي جاي هها هايك را همزما با آغاز سال تحصا ي اعال ميکند.
تبصرة:1اجاا آياننامه با اساس شاوهنامها است که به تصويب بنااد 3ميرسد.
تبصرة :2جاي هها بنااد تاجاحاً از طاي مؤسسهها متبوع مشموال آياننامه ،به آنا اعطا ميشود.
مادّة:6تصويبواجرا 

اين آياننامه مشتم با يك مقدمه ،شش مادةه چهاار تبصااه در تااريخ  1333/2/31باه تصاويب کماسااو دابماي مطااب
مصوب ج س پنجم هائتامنا (تبصا  1مادة  3آياننام کماساو دابمي) در تاريخ  1333/3/14باه تصاويب هائاتامناا بناااد

2

 .موضوع اصالحا هائتامنا بنااد م ي نخبگا در تاريخ .1331/5/11

3

 .حسب مصوب هائتامنا بنااد م ي نخبگا در تاريخ  ،1334/1/15منظور از «بنااد»« ،رباز بنااد» است.

صفحه  2از3

م ي نخبگا رساد جايگ ين «آياننام اعطا جواي تحصا ي بنااد م ي نخبگا به دانشجويا نخبه استعداد باتا» ،موضاوع
مصوب ج س سي هفتم کماساو دابمي هائت امنا بنااد م ي نخبگا در تاريخ  1322/11/22شده است.

4

سورناستاري 
معاونعلميوفناوريرئيسجمهوري 
ورئيسبنيادملينخبگان 

4

 .اصالح بندهايي از آياننامه در تاريخ  1331/5/11به تصويب هائتامنا بنااد م ي نخبگا رساده است .ضمناً حسب ابالغ رياست عالي بناااد (ناما شامار /2551/5د
مورةخ  ،)1333/2/25از تاريخ اجاا آياننامه ،شاوهنام «اعطاا پژ هانا بناااد باه دانشاجويا نخباه اساتعدادها باتاا» (مصاوب شاورا معا ناا در تااريخ ،)1331/3/25
دستورعم «پاداخت کمكه ينهها مسافاتي بنااد» (مصوب رباز بنااد در تااريخ  )1321/3/21بنادها ماباوط باه دانشاجويا در شااوهناما «ارابا تساهاالت بناااد م اي
نخبگا در سال ( »1333مصوب رباز بنااد در تاريخ  )1332/12/23فادد اعتبار است.

صفحه  3از3

