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مقدمه
بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،با
کمک ساااانر نهادهای کشاااور ،تماااهی ت مبنویی را برای اقشاااار مخبل
نخبگانی در سطوح مخبل

ا بما

فراهم آورده ا ست .شنا سانی ،هدانت ،توانمند سازی،

ذب و بکارگیری ،زمینهسااازی برای اگرگذاری و همچنین تکرنم و الگوسااازی از
مؤلفههای ممیر نخبگانی است و لذا ،در راسبای ا رانی سازی سند راهبردی کشور
در امور نخبگان و بر اساااس مواد  4و  7آنیننامه احراز اساابادادهای برتر و نخبگی
مصاااوب لمااااۀ  589شاااورای یااالی انر ب فرهنگی ،بااه منیور حماااناات از
دانشآموخب گان دانشااا گاه های کشاااور ،آنین نا مۀ انب خاب دانشآموخب گان برتر
آموزشاای-پژوهشاای -نوآوری در تارنخ  1389/1/25به تصااونه هی ت امنای بنیاد
رسید.
پس از اب غ سااا ند راهبردی کشاااور در امور نخب گان ،برای ا رای ب ند  1ماده 3
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اساسنامه و ا رای اقدامهای ملی 43-1-2 ،32-1-3 ،22-1-2 ،11-1-1و  55-1-3از
سند راهبردی کشور ،در اردنبهشتماه سال  ،1394آنیننامۀ شناسانی و پشبیبانی از
دانشآموخبگان برتر دانشگاهی ،به تصونه هی ت امنای بنیاد رسید .اهم مفاد مندرج
در آنیننامۀ مذکور یبارتند از:

لذا برای ارانۀ تمهی ت هدانت و تواناسازی به دانشآموخبگان برتر ،به اسبناد
تبصااار ماد  3و تبصااار  2ماد « 4آنین نا مۀ شااا ناساااانی و پشااابی بانی از
1اقدام  :1-1-1بازنگری و بازتارن

ضوابط و مرررات مربوط به فرانندهای شنا سانی ،ذب و پ شبیبانی از ا بما

نخبگانی در دسبگاههای مم ول ،با تأکید بر رصد فاالیت نخبگانی.
 2اقدام  :2-1-2حمانت از دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز یلمی حوزوی برای افزانش پذنرش اسبادادهای برتر با
ریانت اسبانبداردهای آموزشی ،پژوهشی و رفاهی؛ و نیارت ممبمر به منیور حفظ و ارترای کیفیت تحصی ت
تکمیلی در کشور.
 3اقدام  :2-1-3طراحی و انجاد ساااازوکارهای قانونی و انگیزشااای برای اسااابفاد بیشااابر و وسااایابر از نخبگان در
فرانندهای یلمی ،آموزشی ،فرهنگی و مدنرنبی دانشگاهها ،پژوهشگاهها و سانر نهادهای کشور.

 4اقدام  :3-1-2ساماندهی و گمبرش پشبیبانیهای ممبریم و غیرممبریم مادی به ا بما نخبگانی در قاله بورس ،
انزههای مرطای و پژوهانه از سوی سازمانهای دولبی  ،بخش خ صو صی و نهادهای یمومی (وق

و خیرنه)،

منطبق با پانش پیشرفت مرحلهای و اگرگذاری آنان.
 5اقدام  :5-1-3انجاد فرانندهای مبنو برای اسبفاد بهینه از فرصت خدمت نیاموظیفه صاحبان اسبادادهای برتر و
نخبگان به منیور تمرکز بر حل ممانل اصلی دسبگاههای مخبل

با همکاری سباد کل نیروهای مملح.
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دانشآموخبگان برتر دانشاااگاهی» مصاااوب هی ت امنای بنیاد ملی نخبگان در
تارنخ  1394/3/13و به منیور ا رانیسازی بندهای «ال  »4-و «ب »3-از ماد
 4آنیننامۀ مذکور و با هدف شااناسااانی دانشآموخبگان برتر دانشااگاهی در
مراطع مخبل  ،ح مانت از ذب و به کارگیری آنان و نیز ارترای فره نگ
اسااا می  -انرانی در ا بما دانشآموخبگان برتر کشاااور و رفع بخشااای از
نیازهای مای شبی انن ا بما  ،انن شیوهنامه تدونن شده ا ست .با تو ه به ا صول
حاکم بر تدونن تمهی ت بنیاد ملی نخبگان بر اساس نمودار زنر

میتوان گفت هدانت هدفمند و تمهیل ممیر پیشرفت دانشجونان و دانشآموخبگان برتر
در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ،مهمبرنن هدف انن طرح است .انن مجمویه شامل
سؤاالت پرتکراری است که از درگاههای مخبل

معآوری شده و در اخبیار

ی قهمندان قرار گرفبه است.
با تو ه به انن که در ادوار مخبل

و مبناسه با شیوهنامههای مرتبط ،مواردی تغییر کرده
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است ،در انن ونرانش ت ش شده است تا اص حات الزم صورت پذنرد؛ با انن و ود
ممکن است حاوی نرصهانی باشد .بنابرانن مطاله انن مجمویهرا نمیتوان برای ا رای
شیوهنامۀ طرح شهید دکبر چمران ،کامل قلمداد کرد و چنانچه موضویی مبهم نا ممکوت
مانده ،الزم است از مااونت آنندهسازان اسبفمار شود.
در پانان درخواست میشود نیرات ارزشمند خود را به منیور اص ح و ارترای انن
پرسشگان ،به مااونت آنندهسازان بنیاد ملی نخبگان مناکس فرمانید.
با آرزوی توفیق الهی
معاونت آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان
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به منیور شفافسازی و برطرفکردن ابهامات احبمالی در خصوص شیوهنامۀ بهرهمندی دانش-
آموخبگان برتر دانشگاهی از تمهی ت دور پمادکبری (طرح شهید دکبر چمران) بنیاد ملی
نخبگان ،برخی از پرسشهای مبداول و پاسخهای آنها در انن بخش ارائه میشود.
 .1نخبهکیست؟
واژ نخبه به فردی بر ماابه و کارآمد اط ق میشااود که در خلق و گماابرش یلم ،فناوری ،هنر،
ادب ،فرهنگ و مدنرنت ک شور در چارچوب ارزشهای ا س می اگرگذاری بارز دا شبه با شد و
همچنین ف اال یت های وی بر پا نۀ هوش ،خ ق یت ،انگیزه و توانم ندی های ذاتی از نکساااو و
خبرگی ،تخصص و توانمندیهای اکبمابی از سوی دنگر ،مو ه سریتبخشیدن به پی شرفت و
ایب ی کشور شود.
 .2صاحب استعداد برتر (مستعد برتر) کیست؟
فردیکه م مباد نخبگی ا ست لیکن هنوز به شرانط آن د ست نیافبه و د ستنابی به آن ،م مبلزم
فرانند هدانت و توانمندسازی برای کمه خبرگی و نهانباً اگرگذاری در ا بما است.
 .3آ یا میتوان به افرادی که به تازگی دانشآموخته شدددهاند لفظ «نخبه» را
اطالقکرد؟
خیر؛ با تو ه به تاارن

فوق ،مشخص استکه نودانشآموخبگان ،تا نخبهشدن راهی طوالنی در

پیش دارند؛ ولی دانشآموخبۀ برتر را میتوان «ممباد برتر» دانمت.
 .4آیا افرادی که مشمول طرح شهید دکتر چمران شدهاند ،عضو بنیاد محسوب
میشوند؟
خیر؛ بنیاد ملی نخبگان یضاااو ندارد و هر نک از تماااهی ت بنیاد صااارفاً به دلیل احراز شااارانط
بهرهمندی از هر پشبیبانی ،به برگزنده ایطا میشود.
 .5آیا بنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از ت سهیالت این بنیاد بهرهمند شدهاند،
گواهی بهرهمندی از تسهیالت صادر میکند؟
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بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،با کمک سانر
نهادهای کشااور ،تمااهی ت مبنویی را برای اقشااار مخبل

ا بما نخبگانی در سااطوح مخبل

فراهم آورده ا ست .ت مهی ت بنیاد به وا سطه سوابق فاالیتهای هر فرد شامل سوابق آموز شی،
پژوهشااای ،فناورانه و ساااانر فاالیت های فرهنگی و ا بمایی به وی ایطا میشاااود .از اننرو
برگز ندگی در بن یاد ملی نخب گان افب خار د ندی محماااوب نمیشاااود که الزم باشاااد برای
آنگواهی نا معرفینامه به برگزندگان ایطا گردد و برگزندگان صرفاً از ت مهی ت مربوط به
انن شاایوهنامه بهرهمند خواهند شااد .در مورد برگزندگان طرح شااهید دکبر چمران ،در صااورت

اتمام دور پمادکبری در نک مؤسمه یلمی (مراکز آموزش یالی  ،پژوهش و فناوری داخل
نا خارج از کشاااور که صاااحت مدارک صاااادر آن ،به تأنید وزارت یلوم  ،تحریرات و
فناوری نا وزارت بهدا شت  ،درمان و آموزش پز شکی و نا شورای یالی انر ب فرهنگی
ر سیده با شد) ،مطابق با ضوابط مؤ س مه ،گواهی برای برگزنده از طرف مؤ س مه صادر
میشود.
 .6آ یا در رزو مه میتوان به در یا فت تسددهیالت از بن یاد ملی نخب گان بهعنوان
افتخار اشاره کرد؟
ت مهی ت بنیاد ملی نخبگان صرفاً بهوا سطۀ سوابق فاالیتهای هر فرد ( شامل سوابق آموز شی،
پژوه شی ،فناورانه و سانر فاالیتهای فرهنگی و ا بمایی) به وی ایطا می شود .با تو ه به آنکه
تمهی ت بنیاد به منیور توانمندسازی و هموار کردن زمینۀ ذب و اگرگذاری مشموالن ،طراحی
شااده اساات و اگرات و تباات درنافت آن ،بهصااورت خودکار زمینۀ ارترای مشااموالن را انجاد
میکند ،بنابرانن ا سبفاده از ت مهی ت بنیاد افبخار دندی مح موب نمی شود .به بیان دنگر ،تأنید
درخوا ستهای مبرا ضی در بنیاد ،صرفاً به مانای بهرهمندی از مزانای مندرج در ت مهی ت تأنید
شده برای وی ا ست و برای درج آن در رزومه ،ارزش خا صی نمیتوان مب صور شد .برای مثال،
فردی که در نک شنوار محصولمحور و ماببر ،شرکت میکند و در آن برگزنده می شود ،به
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دلیل دسباوردی که ماهیت ممبرلی دارد و در آن شنواره ارائه شده است ،برگزنده میشود و به
همین خاطر ،برگزندگی مذکور ،امبیاز دندی برای مبرا ضی است؛ در حالی که برگزنده شدن
برای بهرهمندی از تمااهی ت بنیاد ،بر اساااس امبیازاتی اساات که مبراضاای از مجمویه فاالیتهای
خود کماااه میکند .بنابرانن برگزندگی در بنیاد ،ممااابرل از ساااوابق فاالیتهای آموزشااای،
پژوهشااای ،فناورانه و  ...هر فرد نیمااات و افبخار دندی محماااوب نمیشاااود .در مورد دور
پ مادکبری شهید دکبر چمران در صورتی که به ینوان سابره نک دور تحریراتی در نیر گرفبه
شود ،از طرف مؤسمه محل انجام پژوهش برگزنده ،مطابق با ضوابط مؤسمه ،گواهی انجام دور
پمادکبری ایطا میشود.
 .7تسددهیالت دورۀ پسددادکتری (طرح شددهید دکتر چمران) با چه هدفی اع ا
میشود؟
ارترااای توانانیهااای پژوهشاای و فناورانااۀ دانشآموخبگااانبرتر دانشااگاهها ،پژوهشااگاهها و
سااانر مراکااز آمااوزش یااالی و پژوهشاای کشااور در فاصاالۀ زمااانی دانشآمااوخبگی تااا اشاابغال،
مهمبرنن هدف انن تمهی ت است.
 .8آیا دانشآموختگان رشددته های پزشدد ی هم میتوانند از تسددهیالت دورۀ
پسادکتری (طرح شهید دکتر چمران) استفاده کنند؟
بلااااه؛ دانشآموخبگااااان دورههااااای تخصااااص و نااااا فوقتخصااااص رشاااابههای پزشااااکی
مؤسمههای یلمی نیز میتوانند از انن تمهی ت بهرهمند شوند.
 .9آیا دانشآموختگان مراکز آموزش عالی خارج کشددور هم میتوانند از طرح
شهید دکتر چمران استفاده کنند؟
بلااه؛ بااه شاارطی کااه ماادرک تحصاایلی دور دکبااری تخصصاای دانشآموخبااه ،ا تو ااه بااه
رشااابۀ تحصااایلی وی ،باااه تأنیاااد وزارت یلاااوم ،تحریراااات و فنااااوری ناااا وزارت بهداشااات،
درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
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 .10آیددا همدد دانشآموختگانی دده حددد نمدداب مدد کور در شددیوهنام طددرح
شهید دکتر چمرانرا کسب میکنند ،مشمول تسهیالت این طرح میشوند؟
خیاار؛ منااابع مااالی طاارح شااهید چمااران نیااز ماننااد منااابع مااالی هاار تمااهی ت دنگااری محاادود
اساات و کااارگروه بنیاااد از میااان افاارادی کااه حااد نصاااب امبیااازی را کمااه میکننااد ،باار
اساااس ظرفیاات تایینشااده ،تااادادی را کااه نماابت بااه دنگااران ،بر ماابهتر باشااند ،برمیگزننااد.
در حال حاضار ،انان ظرفیات ،ساالیانه پنجااه نفار از بود اۀ بنیااد و تاا سار

پنجااه نفار دنگار

با اسبفاده از حمانتهای مالی سانر نهادهای حامی است.
 .11طبق شدیوهنامه تسدهیالت دوره پسدادکتری (طدرح شدهید دکتدر چمدران)،
یک فرد تا چنددبار میتواندد درخواسدت بهرهمنددی ازایدن تسدهیالت را ارا ده
دهد؟
محدونبی در انان بااره و اود نادارد .در صاورتی کاه درخواسات مبراضای ،تأنیاد نشاود ،بااد
از گذشاات سااه ماااه میتوانااد بااا ارترااای فاالیتهااای یلماای خااود ،درخواساات خااود را گباات
کنااد .در صااورتی کااه فااردی نااک بااار از تمااهی ت شااهید دکباار چمااران اساابفاده کاارده باشااد
می تواند مجادداً درخواسات خاود را گبات نماناد اماا باناد تو اه داشات کاه بنیااد تا ش دارد
فرصاات اساابفاده از اناان تمااهی ت را باارای تاااداد بیشاابری از دانشآموخبگااان برتاار فااراهم
کند و لذا بدنهی است که احبمال برگزندگی وی پانینتر خواهد آمد.
 .12آیددا بددرای رشددتههای مختل د  ،سددهمیهای در طددرح شددهید دکتددر چمددران
در نظر گرفته شده است؟
با تو ه به محادود باودن مناابع ماالی ،امکاان اننکاه بارای هار رشابه ظرفیات مشخصای در نیار
گرفبه شاود و اود نادارد .اماا بارای گروههاای یلمای فنای -مهندسای ،یلاوم پاناه ،کشااورزی
و منااابع طبیااای ،یلااوم انمااانی و تربیتباادنی ،هناار و ماماااری و یلااوم پزشااکی بااه طااور
داگاناااه ارزنابیهاااا انجاااام میشاااود و بااار اسااااس کیفیااات مبراضااایان و در فضاااای کاااام ً
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رقاااببی ،کااارگروه افااراد برگزنااده را تایااین میکنااد .خاااطر نشااان میگااردد در صااورت
پااانین بااودن کیفیاات مبراضاایان در نااک گااروه یلماای خاااص ،ممکاان اساات برگزناادهای در
کارگروه فصل مربوطه انبخاب نشود.
 .13اگددر فددردی مشددمول تسددهیالت دورۀ پسددادکتری شددود ،آیددا میتوانددد از
دیگر تسهیالت اع ایی به دانشآموختگان برتر نیز بهرهمند شود؟
پژوهشااگرانی کااه در سااال  1399مشاامول طاارح شااهید دکباار چمااران بااا حماناات حااداقل 50
درصاادی بنیاااد شااوند ،میتواننااد باادون نیااز بااه بررسای و تشااکیل کااارگروه ،تمااهی ت طاارح
هااای شااهید رهنمااون ،شااهید تهرانیمراادم ،بهرهمنااد شااوند .همچنااین برگزناادگانی کااه بااا
حمانااات  80درصااادی بنیااااد مارفااای شااادند میتوانناااد یااا وه بااار تماااهی ت ماااذکور از
تمهی ت شهید دکبری شهرناری برای ذب هی ت یلمی بهرهمند شوند
 .14آیددا دانشآموختدده میتوانددد همزمددان بددا دبددت درخواسددت بددرای
تسددهیالت دورۀ پسددادکتری (طددرح شددهید دکتددر چمددران) ،بددرای تسددهیالت
ج ب در مؤسسههای علمی (طرح شهید دکتر شهریاری) نیز اقدام کند؟
بله.
 .15در طددرح شددهید دکتددر چمددران ،اسددتاد میزبددان چدده تعددداد پگوهشددگر
پسادکتری میتواند هم زمان داشته باشد؟
محاادودنبی در اناان زمینااه و ااود ناادارد .امااا باارای برگزناادگانی کااه بااا حماناات صااندوق
حمانااات از پژوهشاااگران وفنااااوران کشاااور ،دور پماااادکبری خاااود را میگذرانناااد الزم
است اسباد میزبان طرح پمادکبری ناتمامی را با حمانت صندوق نداشبه باشد.
 .16تقاضددامحور بددودن و یددا اولویددتمحور بددودن یددک طددرح بددرای اسددتفادۀ
پگوهشگر آن از تسهیالت پسادکتری بنیاد ،چگونه تعیین میشود؟

بر اساااس شاایوهنامه سااال « ،1399طرح تقا ضا محور» به نک از طرحهای پژوهشاای که بر
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اسااااس نیاز نهادهای دولبی نا غیردولبی (ایم از مراکز صااانابی  ،مراکز خدماتی و امثال
آنها) و در قاله قرارداد بین مؤسمۀ یلمی و نهاد مورد نیر انجام می شود ،گفبه می شود.
همچنین «طرح اولویتمحور» ببه هر نک از طرحهای پژوهشااای که بر اسااااس نکی از
اولونتهای پژوه شی مذکور در ا سناد ر سمی یلم و فناوری ک شور ،انجام می شود ،گفبه
میشااود .بنابرانن پژوهشااگر باد از مشااورت با اسااباد میزبان ،اولونتمحور نا تراضااامحور بودن
طرح را به بنیاد ملی نخبگان ای م میکند.
 .17پگوهشگر چه وظایفی در قبال پرداختی بنیاد ملی نخبگان دارد؟
پژوهشاااگر در طول دور پماااادکبری باند بر اسااااس مفاد تفاهم نامه ،گزارش های خود را در
خصوص پیشرفت دوره ،ارسال کند و ادامۀ بهرهمندی از تمهی ت ،منوط به تأنید انن گزارشها
از سوی اسباد میزبان و بنیاد ملی نخبگان است .در پانان دوره نیز الزم است گزارشکامل دوره و
بروندادهای آن (ایم از کباب ،مراله ،گزارش و امثال آن ها) را پس از تأنید اساااباد میزبان و
مؤسمۀ پذنرنده ،به بنیاد ملی نخبگان ارسال کند .الزم است صرفاً در بخش قدردانی بروندادهای
حاصل از دور پمادکبری پژوهشگر ،به حمانت مالی بنیاد ملی نخبگان اشاره شود.

 .18آیا پرداختیهای طرح شهید دکتر چمران ،شامل مالیات نیز میشود؟
آن بخشاای که از سااهم بنیاد به پژوهشااگر پرداخت میشااود به دلیل رونکرد حمانبی از ا بما
نخبگانی در حال حاضر مشمول مالیات نمیشود.
 .19مشدمونن طرح شدهید دکتر چمران چگونه میتوانند از تسدهیالت مندرج در
شیوهنامه بهرهمند شوند؟
پژوهشااگر برای بهرهمندی از تمااهی ت بیمۀ تکمیلی درمان ،تمااهی ت فرهنگی–رفاهی و ایببار
ارتباطات یلمی میتواند درخواست خود را از طرنق سامانۀ اط یاتی بنیاد ملی نخبگان (به نشانی
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 )sina.bmn.irار سال کند تا در صورت تأنید بنیاد ،ت مهی ت (بهطور م مبریم نا از طرنق مؤ س مۀ
میزبان) به وی پرداخت شود.
 .20طرح پسادکتری با میزبانی استاد برگزیده جایزه عالمه طباطبایی چیست؟
نکی از تمهی تی که بنیاد به اساتید شامخ و برگزنده انزه ی مه طباطبانی ایطا میکند انن
است که اسباد برگزنده میتواند میزبان ،دانشاموخبگانی برای گذراندن دور پمادکبری،
باشد .برای انن منیور مبراضی دور پمادکبری با موافرت اسباد شامخ درخواست خود را به به
بنیاد ارسال میکند و بنیاد نیز بدون ارزنابی  ،از پژوهشگر صرفاً به دلیل انن که اسباد میزبان
وی برگزنده انزه ی مه طباطبانی است ،برای نک سال حمانت میکند .برگزندگان طرح
پمادکبری شهیدچمران نیز میتوانند از میان اساتید شامخ برند

انزه ی مه طباطبانی ،اسباد

میزبان انبخاب نمانند و در صورت موافرت اسباد ،وی میتواند دور پمادکبری خود را شرو
کند .در هر صورت هر مبراضی که ببواند موافرت اسباد شامخ را کمه کنید ممبرل از
برگزندگی وی از تمهی ت شهید دکبر چمران ،بنیاد ماهانه حقالزحمهای ماادل  110درصد
حروق اسبادنار پانه نک در سال شرو دور پمادکبری را به محرق پرداخت میکند.
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