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مقدمه
بنیاد ملی نخبگان بر اساا

ادااما کللییی سانا هاربردک وراده ده امده نخبگانا با

ومک ساارر ناادراک ورادها کیاایم معندری ها ده میایر نخبگانیا براک ادرااه مخعل
اجعماع نخبگانی ده سطدح مخعل
راااراتا کدانمنااساااازکا جا

فرارم آوهده است وه مراحل آن رباهکنا از شناساریا
و باهوااهگیرکا زمیناهساااازک براک اذرگا اهک و ده نااارت

کلررم و الگدسازک.
مقرها شاناسااری و تراعیبانی از دان آمدخعگان برکر دانراگاهراا اولین باه ده کاهرخ
1389/1/25ا بر اساااا

بناا  1ماده  3اساااا ناماۀ بنیااد ملی نخبگاان و مداد  4و  7آریننامۀ

احراز اساعداادراک برکر و نخبگی (مصاد جلیاۀ  589شادهاک رالی انقم فررنگی)ا با
رندان «آریننامۀ انعخا دان آمدخعگان برکر آمدزشای-تژوررای -ندآوهکا به کصادر
ریئت امناک بنیاد هسیا.
تس از کصاادر ساانا هاربردک ورااده ده امده نخبگان ده مار ماه سااا 1391ا با
بازنگرک مقرها بر اساا

هورلردراک ارن سانا و بهمنظده اجراک اداامراک ملی -1-1

11ا 22-1-2ا 32-1-3ا 43-1-2و  55-1-3سانا م ودها آریننامۀ شاناسااری و تراعیبانی از
دان

آمدخعگان برکر دانرااگاریا ده اهدربارااتماه سااا  1394به کصاادر

ریئت امناک

بنیاد هسیا و جارگزرن مقرها تیرین شا .ارم میاد مناهج ده ارن آریننامه رباهکنا از:

رپسش گانطرحشهید تهرانیمقدم

مقرها حماارات و رااارات دان آمدخعگاان برکر براک جا

ده نااادرااک فنااوهانۀ

ورااده نیز اولین باه ده کاهرخ  1390/9/29با رندان «آریننامۀ حمارت از شاروتراک
دان بنیان ده بلاهگیرک دان آمدخعگان برکر» به کصااادر هسااایا و تس از آن با
ادغام ده مقرها شاناسااریا تراعیبانی و کدانمناساازک دان آمدخعگان برکرا به اساعناد
کبصار ماد  3و کبصار  2ماد « 4آریننامۀ شاناسااری و تراعیبانی از دان آمدخعگان
برکر دانراااگاری» و به منظده اجراریساااازک بنا «  »1-ماد  4آریننامۀ م ودها ده
دال «شایدهنامۀ تراعیبانی از دان آمدخعگان برکر دانراگاری براک ج
فناوهانه» کاورن و آخررن وررار

ده ناادراک

آنا ده کاهرخ 1399/8/12ا ده بنیاد کصدر شا.

با کدجه به اصاااد حاوم بر کاورن کیاااایم بنیاد ملی نخبگان بر اساااا
نمدداه زرر میکدان گیات شااانااسااااری و کدانمنااساااازک دان آمدخعگاان برکر میاااعداا
اذرگ اهک ده ادعصااد دان بنیادن و راارت آنان براک ج
مامکررن راف ارن طرح است.

ده ناادراک فناوهانۀ ورادها
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ارن مجمدره شامل سؤاال ترکلراهک است وه از دهگاهراک مخعل

جمعآوهک

شاه و ده اخعیاه رمدم دراه گرفعه است .با کدجه به ارن وه ده ادواه مخعل

با

شیدهنامهراک مرکبطا مداهدک کغییر ورده استا ده ارن وررار

و معناس

کمش شاه است کا

اصمحا الزم انجام شدد؛ با ارن وجددا میلم ًا حاوک نقصراری است .ازارنهو مطال
مناهج ده ارن مجمدره ها نمیکدان براک اجراک شیدهنامۀ طرح شایا کارانی مقاما وامل
دلمااد ورد و چنانچه مدضدری مبام را میلد ماناها الزم است از مداونت آرناهسازان
اسعییاه شدد.
ده تاران دهخداست میشدد نظرا اهزشمنا خدد ها به منظده اصمح و اهکقاک ارن
ترسرگانا به ارن مداونت مندلس فرماریا.
با آرزوی توفیق الهی
معاونت آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان

پرسشگان طرح شهید تهرانیمقدم

رپسش گانطرحشهید تهرانیمقدم
پرسشهای متداول
به منظده شیافسازک و برطرفوردن ابااما
دان آمدخعگان برکر دانرگاری براک ج

احعمالی ده خصدص شیدهنامۀ ترعیبانی از

ده ناادراک فناوهانه (طرح شایا کارانی مقام) بنیاد

ملی نخبگانا برخی از ترس راک معااو و تاسخراک آنرا ده ارن بخ
.1

اهائه میشدد.

نخبهکیست؟

واژ نخبه به فردک برجیااعه و واهآما اطمق میشاادد وه ده خلق و گیااعرش رلما فناوهکا رنرا
اد ا فررنگ و مارررت وراده ده چاهچد اهزشراک اساممی اذرگ اهک باهز داشاعه باشاا و
رمچنین فداالیاترااک وک بر تااراۀ ردشا خمدیاتا انگیزه و کدانمنااکرااک ذاکی از راکساااد و
خبرگیا کخصاص و کدانمناکراک اوعیاابی از سادک درگرا مدج ساررتبخرایان به تیرارفت و
ارعمک ورده شدد.
.2

صاحب استعداد برتر (مستعد برتر)کیست؟

فردکوه میااعدا نخبگی اساات لیلن رندز به شاارارط آن دساات نیافعه و دسااعیابی به آنا میااعلزم
فرارنا راارت و کدانمناسازک براک وی
.3

خبرگی و ناارعاً اذرگ اهک ده جامده است.

آی ا میتوان ب ه افرادی ک ه ب ه ت از ی دانشآموخت ه ش دهان د لفظ «نخب ه را

اطالقکرد؟
خیر؛ با کدجه به کداهر
تی
.4

فدقا مراخص اساتوه نددان آمدخعگانا کا نخبهشان هاری طدالنی ده

داهنا؛ ولی دان آمدخعۀ برکر ها میکدان «میعدا برکر» دانیت.
آیا افرادی که مش وول طرح ش هید تهرانیمقدم ش دهاند ،عض و بنیاد محس و

میشوند؟
خیر؛ بنیاد ملی نخبگان رضاااد نااهد و رر رک از کیاااایم بنیاد صااارفاً به دلیل احراز شااارارط
بارهمناک از رر ترعیبانیا به برگزراه ارطا میشدد.
.5

آیا بنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از تس هیال

ای بنیاد بهرهمند ش دهاند،
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واهی بهرهمندی از تسهیال
بنیاد ملی نخبگان بر اساا

صادر میکند؟

ادااما کللییی سانا هاربردک وراده ده امده نخبگانا با ومک ساارر

ناادراک وراادها کیااایم معندری ها براک ادراااه مخعل

اجعماع نخبگانی ده سااطدح مخعل

فرارم آوهده اسات .کیاایم بنیاد بهواساطۀ سادابق فدالیتراک رر فرد (شاامل سادابق آمدزشایا
تژوررااایا فنااوهاناه و ساااارر فداالیاترااک فررنگی و اجعمااری) باه وک ارطاا میشااادد .از ارنهو
برگزرااگی ده بنیااد ملی نخبگاان افعخااه جاارااک ممیاااد نمیشااادد واه الزم بااشاااا براک آن
واهی را معرفینامه به برگزراگان ارطا شاادد و برگزراگان صاارفاً از کیااایم مربد به ارن
شیدهنامه بارهمنا خدارنا شا.
.6

آیا دریافت تس هیال

از بنیاد ملی نخبگان زء افتخاراتی اس ت که مزم اس ت

در رزومه به آن اشاره شود؟
کیاایم بنیاد ملی نخبگان صارفاً بهواساطۀ سادابق فدالیتراک رر فرد (شاامل سادابق آمدزشایا
تژوررایا فناوهانه و ساارر فدالیتراک فررنگی و اجعماری) به وک ارطا میشادد .با کدجه به آنوه
کیاایم بنیاد به منظده کدانمناساازک و رمداه وردن زمینۀ ج

و اذرگ اهک مرامدالنا طراحی

شاااه اساات و اذرا و کبدا دهرافت آن ،بهصااده خددواه زمینۀ اهکقاک مراامدالن ها ارجاد
میوناا بنابرارن اساعیاده از کیاایم بنیاد افعخاه جاراک ممیاد نمیشادد .به بیان درگرا کأریا
دهخداساااتراک معقاضااای ده بنیادا صااارفاً به مدناک بارهمناک از مزاراک مناهج ده کیاااایم
کأریاشاه براک وک است و براک دهج آن ده هزومها اهزش خاصی نمیکدان معصده شا.
براک مثا ا فردک وه ده رک جرانداه ممصاد ممده و مدعبر شاروت میونا و ده آن برگزراه
میشاددا به دلیل دساعاوهدک وه ماریت میاعقلی داهد و ده آن جرانداهه اهائه شااه اساتا برگزراه
میشاادد و به رمین خاطرا برگزراگی م ودها امعیاز جاراک براک معقاضاای اساات؛ ده حالی وه
برگزراه شاان براک بارهمناک از کیاایم بنیادا بر اساا

امعیازاکی اسات وه معقاضای از مجمدره

فداالیاترااک خدد ویااا می وناا .بناابرارن برگزرااگی ده بنیاادا میاااعقال از سااادابق فداالیاترااک
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آمدزشایا تژوررایا فناوهانه و  ...رر فرد نییات و افعخاه جاراک ممیاد نمیشادد و برگزراگی
ده بنیادا میعقل از سدابق فدالیتراک آمدزشیا تژورریا فناوهانه و  ...رر فرد نییت.
.7

هدف طرح شهید تهرانیمقدم چیست؟

رااااف ارااان طااارحا شناسااااری دان آمدخعگاااان برکااار دانراااگاری ده مقااااطع مخعلااا
کدانمناسااازک آنااان بااهمنظده ج ا

ده ناادراااک فناوهانااۀ ورااده و ده ناارااتا ج ا

و

آنااان

ده ناادراک فناوهانه است.
.8

دانشآموختگان کدام دانش گاهها مش وول تس هیال

طرح ش هید تهرانیمقدم

میشوند؟
دان آمدخعگان رمۀ مراوز آمدزشاایا تژورراای و فناوهک داخل را خاهج از ورااده وه صاامت
مااهك آنان (با کدجه به هشاااعاۀ کمصااایلی) به کأریاا وزاه رلدما کمقیقاا و فنااوهک را وزاه
باااشاتا دهمان و آمدزش تزشالی هسایاه باشااا میکداننا دهخداسات خدد ها براک بارهمناک از
ارن کیایم اهائه وننا و ده صده برگزراگیا از آن برخدهداه شدنا.
.9

آی ا دانشآموختگ ان دانش گ اهه ای غیردولتی (غیرانتف اعی ،پی ام نور و آزاد

اسالمی) امکان بهرهمندی از تسهیل را دارند؟
کمام دان آمدخعگان دانرااگاهراک ورااده (ارم از دولعی و غیردولعی) املان ذبت دهخداساات ها
داهنا و ده صده برگزراهشانا از کیایم ارن طرح بارهمنا میشدنا.
 .10آیا فقط دانشآموختگان روزانة دانش گاهها مش وول تس هیال

طرح ش هید

تهرانی مقدم میشوند؟
خیر؛ کناا ممك بنیادا برگزراهشااان فرد بر اسااا

مجمدره فدالیتراک آمدزشاایا تژورراایا

فناوهانه و فررنگی وک است.
 .11اولی

ام برای درخواست تسهیال

معقااضااایاان میکدانناا تروناا

طرح شهید تهرانی مقدم چیست؟

خدد ها ده تاارگااه اطمرااکی بنیااد باه نراااانی http://sina.bmn.ir

رپسش گانطرحشهید تهرانیمقدم
کلمیل و دهخداساات خدد ها براک برهساای تروناها بهمنظده بارهمناک از کیااایم ارن طرحا از
طررق سامانۀ م ودها اهسا وننا.
 .12متق اي ی ان در چ ه ب ازهه ای زم انی میتوانن د درخواس ت خود را برای
بهرهمندی از تسهیال

طرح شهید تهرانی مقدم ،به بنیاد ارسال کنند؟

دان آمدخعگاااان و دانراااجدرانی واااه ده ساااا کمصااایلی ذبااات دهخداسااات دان آمدخعاااه
شاادنا میکداننااا ده راار زمااان از سااا ا دهخداساات خاادد ها بااراک اسااعیاده از کیااایم طاارح
شااایا کارانیمقاااما از طررااق سااامانۀ سااینا اهسااا وننااا و بنیاااد حااااوثر کااا  45هوز واااهک
تس از دهرافت دهخداستا تروناه ها برهسی و نعیجه ها ارمم میونا.
 .13کار روههای بنیاد ملی نخبگان برای انتخا

بر ءید ان طرح ش هید تهرانی

مقدم ،در چه بازههای زمانی تشکیل زلسه میدهند؟
جلیاا واهگروهراک بنیاد براک برهسای دهخداسات معقاضایان بارهمناک از کیاایم طرح شاایا
کارانیمقاما مدمدالً ده نیمۀ او ماهراک زوج برگزاه میشدد.
 .14چرا ب ه دانش اویان (افرادی ک ه در س ال ب ت درخواس ت دانشآموخت ه
نویشوند) ،تسهیال

طرح شهید تهرانی مقدم تعلق نوییابد؟

انعظاه ارن است وه دانرجد ده دوه کمصیلا ودت خدد ها براک فراگیرک و فدالیتراک آمدزشی
صارف ونا و جااشاان وک از ممیط رلمیا مطمئناً بر ویییت کمصایل وک کأذیر منیی میگ اهد؛
بهرمین دلیل ارن کیاایم براک دوه دانراجدری ده نظر گرفعه نرااه اسات .از سادک درگرا بخ
مامی از ارن کیاایم ا زمینهساازک براک ج

ده ناادراک فناوهانه اسات وه اسااسااً براک دوهان

تس از دان آمدخعگی مدناداه اسات .اما دانراجدران ساا آخر (ده رر رک از مقاطع کمصایلی)
وه ده ساا کمصایلی زمان ذبت دهخداساتا دان آمدخعه خدارنا شااا میکداننا دهخداسات خدد
ها براک برهسای تروناها به بنیاد اهائه وننا و ده صاده برگزراه شانا از ارعباه کدانمناک مااهکی
و رااراۀ ازدواج و تس از دان آمدخعگیا از کیاااایم جا

ده نااادرااک فنااوهاناه و وام خرراا/
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ساخت میلنا بارهمنا شدنا.
 .15چنانچه متقاي یان در دوران تحي یل ،مش وول پش تیبانیهای دانش اویی بنیاد
(ش هید وزوایی ) ش ده باش ند ،میتوانند به دلیل در طرح مذکور،از تس هیال

طرح

شهید تهرانی مقدم استفاده کنند؟
خیر؛ برگزراگانا بر اسااا

امعیاز حاصاال از مجمدع فدالیتراک آمدزشاایا تژورراایا فناوهانه و

فررنگی خدد مطابق با شیدهنامۀ طرح شایا کارانی مقام انعخا میشدنا.
 .16دانشآموختگانکدام مقاطع تحي یلی میتوانند متقاي ی اس تفاده از تس هیال
طرح شهید تهرانی مقدم باشند؟
دان آمدخعگان دوههراک کمصاایلی واهشااناساایا واهشااناساایاهشاااا دوعرک حرفهاک و دوعرک
کخصاصای و نیز دوههراک کخصاص و فدق کخصاص هشاعهراک رلدم تزشالی را دانراجدران ارن
دوههرا وه ده ساا کمصایلی زمان ذبت دهخداسات دان آمدخعه خدارنا شاا؛ میکداننا با مراجده
به سامانۀ سینا دهخداست خدد ها ذبت وننا.
 .17ا ر فرد مش وولت تس هیال

طرح ش هی د تهرانیمق دم ،در مقطعی ب امتر در

دانشگاه پذیرفته شود ،بهرهمندی وی از ای تسهیال

به چه صور

است؟

ماندی براک اهائۀ کیاایم از سادک بنیاد وجدد نااهد؛ اما بالطبع کصامیمگیرک ده خصادص ادامه را
دطع رملاهک با برگزراه ،بر اسا

شرارط جاراا با نااد بهواهگیرناه خدارا بدد.

 .18مدارك دانشآموختگان دانش گاههای خارج از کش ور ،در چه ص ور

مورد

تأیید بنیاد خواهد بود؟
مااهك دوههراک کمصااایلی خاهج از وراااده بارا کدساااط وزاه رلدم ا کمقیقا و فناوهک را
وزاه باااشاات ا دهمان و آمدزش تزشاالی (با کدجه به هشااعۀ کمصاایلی معقاضاای) اهزشرابی و

کأریا شاه باشا.
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 .19آیا برای دورههای تحي یلی که بهص ور

پووهشمحور طی ش دهاند ،امتیاز

حاصل از میانگی کل (معدل) دانشآموختگی در نظر رفته میشود؟
خیر.
 .20چرا در محاسبة سوابق آموزشی ،امتیازا

منفی نیء در نظر رفته شده است؟

از نظر بنیادا دان آمدخعهاک بهرندان دان آمدخعۀ برکر شناخعه میشدد وه ده رمۀ شئدن رلمیا
از جمله فدالیتراک آمدزشیا تژورری و فناوهانها ده بین سارر دان آمدخعگانا برجیعه باشا؛ اما
ارن املان نیز براک افرادک وه سابقۀ ضدی

آمدزشی داشعهاناا ده نظر گرفعه شاه است وه با

کمش بیرعر ده سارر فدالیتراا ضد راک گ شعۀ خدد ها جبران وننا .بنابرارن براک مدا راک تارینا
امعیاز منیی ده نظر گرفعه شاه است کا کیاو افراد ده دد و ضد

آمدزشی ده نظر گرفعه شدد؛

اما با وی امعیازراک بی کر ده سارر بخ را (بهورژه تژور ) میکدان ارن نقصان ها جبران ورد.
 .21امتیاز هر مقاله چگونه محاسبه میشود؟
امعیااز رر مقاالاه باا کدجاه باه جاارگااه فرد و کداااد ندریااانااگاان آنا بر اساااا

میااد آریننااماۀ اهکقااک

ارضاک ریئت رلمی مماسبه ( )https://hohm.msrt.ir/faمیشدد.
 .22آیا نویسندة مسئول بودن در مقاله ،تأ یری در امتیاز آن دارد؟
خیر؛ مماساابۀ امعیاز رر مقالها بر اسااا

کدااد ندریااناگان و جارگاه فرد ده بین ندریااناگان (با

ح ف نام اسعاد هارنما و اسعاد مراوه) کدیین میشدد.
 .23چگونه میتوان از رتبه ( )Qنشریههای بی الوللی مطلع شد؟
با مراجده به نراانی ارنعرنعی  http://www.scimagojr.comمیکدان از هکبۀ نراررهرا ده رر شااخۀ
رلمی مطلع شا.
 .24آیا در بررسی پرونده ،هوة مقام  ،بررسی و امتیاز آنها محاسبه خواهد شد؟
بر اساا

شایدهنامه و به منظده ویییساازک ررچه بی کر برهسای فدالیتراک تژوررای معقاضایانا

براک دان آمدخعگان دوه واهشاااناسااای و واهشاااناسااایاهشاااا صااارفاً تنج مقالۀ برکر و براک
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دان آمدخعگان دوه دوعرک صارفاً ده مقالۀ برکرا برهسای و امعیازدری خدارا شاا .ساامانۀ سایناا به
طده خددواه و بر اسا

اطمرا ذبتشاه کدسط معقاضیا مقاال (بینالمللیا رلمی-تژورریا

رلمی-کرورجیا رمار راک اهائهشااه به صاده ساخنرانی /تدساعر) ها بر اساا

امعیاز (از بی کر

به ومکر) مرک میونا کا تس از برهسی و کأریاا امعیاز وی شاها ده مجمدع امعیازراک معقاضی
لماظ شادد .به رندان نمدنها اگر رک دان آمدخعۀ دوه واهشاناسایاهشااا  3مقالۀ بینالمللی ا 3
مقالۀ رلمی-تژوررای و ساه مقالۀ رماررای ده ساامانه ذبت ورده باشااا بر اساا

شایدهنامها صارفاً 5

مقالهاک وه براک وک بی کررن امعیاز ها داهدا برهساای و لماظ میشاادد .ده نعیجها مملن اساات
معقاضی ده سامانۀ سینا مراراه ونا وه برخی از مقاال وکا برهسینراه بادی ماناه است.
 .25آیا مقام

ارائهشده به صور

پوستر در هوایشهای معتبر امتیاز دارند؟

امعیاز مربد به رر فدالیتا ده جاو امعیاز حاصال از فدالیتراک آمدزشایا تژوررایا فناوهانه و
فررنگی براک شایدهنامۀ طرح شاایا کارانی مقام آماه اسات وه ده آنا براک مقاال اهائهشااه به
صده تدسعر نیز امعیاز ده نظر گرفعه شاه است.
 .26آیا با داش ت دو مقاله ،امتیاز مزم برای اس تفاده از تسهیال

طرح ش هید تهرانی

مقدم را به دست میآوریم؟
امعیااز مقاالاه باا کدجاه باه ندع آن (رلمی -تژوررااایا مجم

بینالمللیا رماار راا)ا کداااد

ندریااانااگاانا جاارگااه معقااضااای ده مقاالاه معیااو اسااات .باهرموها مجمدع امعیاازرااک فرد از
مجمدرهفدالیت راک آمدزشای ا تژوررای ا فناوهانه و فررنگی ده نظر گرفعه میشادد و ده ناارت
نیز وااهگروه بنیاادا باا برهسااای ویییا از میاان افرادک واه حاا نصاااا الزم ها ویااا

وردهانااا

برگزرااگاان ها انعخاا میوناا .ازارنهو نمیکدان گیات واه فردک باا داشاااعن دو مقاالاها لزومااً
برگزراه میشدد را خیر.
 .27آیا سال انتشار مقاله ،در امتیاز آن ا ر ذار است؟
بله؛ امعیاز رر فدالیت تژوررای (مقاله ا طرح تژوررای و وعا )ا بهازاک رر ساا فاصالۀ زمانی بین
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«کاهرخ دهخداساات» و «بیرااینۀ کاهرخ دان آمدخعگی و کاهرخ انجام فدالیت»ا ده ضاارر دوساادم
ضر میشدد .شاران ذور است ارن ضرر ا بر اسا
 .28آیا تعدد مقام
بر اسا

کدااد ماهراک ارن فاصله مماسبه میشدد.

در یك هوایش ،در افءایش امتیازا

فرد ا ر ذار است؟

مقرها ا حااوثر به دو مقالۀ فرد ده رر رمار ا امعیاز داده میشدد.

 .29آیا برای طرحهای پووهش ی که در حال ازرا هس تند ،امتیازی در نظر رفته
میشود؟
خیر؛ صاارفاً براک طرحراک تژورراای وه خاکمهرافعه باشاااا امعیاز دهنظر گرفعه میشاادد؛ اما براک
طرحراری وه طی چنا مرحله اجرا میشاادناا میکدان براک مراحل خاکمهرافعها به کناساا

آنراا

امعیاز ده نظر گرفت.
 .30در چ ه ص ور

ب ه طرحه ای پووهش ی در زم ان دانش اویی امتی از تعلق

می یرد؟
بااه طرحراااری وااه ده دوهان دانرااجدری اجاارا شاااهاناا ده صاادهکی امعیاااز داده میشاادد وااه
اسعادک وه ده زمااان اجااراک طاارحا اسااعاد هارنماااک دانرااجد باادده اسااتا مدافقاات رااا هضااارت
خاادد ها بااراک اراان وااه دانرااجد ده طاارح تژورراای ماادهد نظاار رملاااهک داشااعه باشاااا اراامم
ورده باشا را ده زمان دهخداست معقاضیا ارمم ونا.
 .31فهرست انتشارا

مورد تأیید بنیاد چگونه تعیی میشود؟

کدیین فارسات انعرااها مدهد کأریا بنیاد با مداونت آرناهساازان اسات وه بر اساا
مخعل

شااخصراک

کدیین میشااادد واه رلی از آن رااا وجدد هوراۀ داوهک و اهزراابی میااد وعاا

کرجمهاک ده انعرااها اسات و بر اساا
کداننا ارن فارست ها ده بخ

کاألییی راا

تار راک میاعمرا بههوزهساانی میشادد .معقاضایان می

باهگ اهک وعا سامانۀ سینا مراراه وننا.

 .32آیا تاریخ دانشآموختگی فرد در امتیازهای وی ا ر ذار است؟
کاهرخ دان آمدخعگیا صرفاً ده کدیین امعیاز فدالیتراک تژورری افرادا اذرگ اه است؛ زررا امعیاز
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رر فدالیت تژوررااایا بهازاک رر ساااا فاصااالۀ زمانی بین «کاهرخ دهخداسااات» و «بیراااینۀ کاهرخ
دان آمدخعگی و کاهرخ انجام فدالیت»ا ده ضرر

دوسدم ضر میشدد.

 .33منظور از رتبههای برتر آزمون س راس ری ورود به دانش گاهها ،رتبه در رایش
است یا رتبة کل در کد رشتة امتحانی؟
منظدها هکبۀ ول ده وا هشعۀ امعمانی است.
 .34چرا برای کس ب رتبة اول در بی همورودیها امتیازی در نظر رفته نش ده
است؟
امعیاز دهنظرگرفعهشااااه براک میانگین ول دهو

گ هاناه وه با کدجه به هشاااعه و دانراااگاه ممل

کمصایل دانراجدرانا رمیاانساازک نیز میشاددا نرااندرنا میزان کدانمناک آمدزشای دانراجد به
صاااده میاااعقل اسااات؛ ده حالی وه هکبۀ دانراااجد ده بین رمدوههراک خددا وابیاااعه به میزان
کدانمناک رمدوههراک دانراجد نیز ریات .ضامناً لماظ امعیاز براک ویا هکبۀ او ا ده وناه لماظ
امعیاز براک میانگین ول کمصا ایلیا ده وادع لماظ دو باه امعیاز براک رک فدالیت اسااات .ازارنهو
امعیاز دهنظرگرفعهشاه براک میانگین آمدزشیا براک ارن مدضدع ویارت میونا.
 .35چرا برای کس ب عنوان اس تعداد درخش ان در دانش گاه ،امتیاز در نظر رفته
نشده است؟
ممكراک دانرااگاهرا براک انعخا دانرااجدران اسااعدااد دهخرااانا مرااابه ممكراک جاو
امعیازا حاصل از فدالیتراک آمدزشیا تژورریا فناوهانه و فررنگی بنیاد است .از ارن هو لماظ
امعیاز براک وی

رندان اسعدااد دهخرانا ده وادع لماظ دو باه امعیاز براک فدالیتراک آمدزشیا

تژورریا فناوهانه و فررنگی معقاضی است.
 .36چرا برای کس ب رتبة برتر آزمونهای ورودی به مقاطع کارش ناس یارش د و
دکتری تخييی ،امتیازی در نظر رفته نشده است؟
با کدجه به کندع و کلثر هشعهراک آزمدن واهشناسی اهشا و دوعرک کخصصی و ارن مدضدع وه
بییاهک از دانرجدران برجیعها از ممل ظرفیت اسعداادراک دهخران و باون ونلده واهد ارن
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مقاطع میشدناا هکبۀ افراد ده ارن آزمدنراا شاخص ددیقی براک شناساری اسعداادراک برکر
کمصیلی نییت .از سدک درگرا هکبۀ افراد ده المپیادراک دانرجدریا ده جاو امعیازا حاصل از
فدالیتراک آمدزشیا تژورری و فناوهانه لماظ شاه است کا چنانچه فردک بهصده

داوطلبانه

(حعی ده صدهکی وه از طررق اسعداادراک دهخران و باون آزمدن میکدانیت واهد مقطع
واهشناسی اهشا شدد) واهد رک هدابت رلمی دانرجدری شاه و هکبۀ برکر وی ورده باشاا کمش
وک ده نظر گرفعه شدد.
 .37آیا برای رتبههای آزمون دانشگاه آزاد اسالمی نیء امتیاز در نظر رفته شده
است؟
براک ساا راک اخیر وه آزمدن وهود به دانراگاه آزاد اساممیا با ساارر دانراگاهرا مراعرك اساتا
طبداً رک هکبۀ ول براک فرد ده آزمدن ارمم میشادد وه رمانا ممك امعیازدری اسات؛ اما براک
ساا راک گ شاعه وه آزمدن دانراگاه آزاد اساممیا به صاده مجزا برگزاه میشااا امعیازک براک
هکبهراک برکر آن ده نظر گرفعه نراه است.
 .38بررسی پرونده و انتخا

بر ءید ان به چه صورتی اناام میشود؟

بنیادراک اسعانیا اطمرا باهگ اهکشاه از سدک معقاضیان ها با رملاهک سارر مراجع ذکصمحا
برهس ای و هاسااعیآزماری میوننا و سااپس بنیاد ملی افراد مراامد ها بر اسااا

شاایدهنامه انعخا

میونا.
 .39نواقص پروندهها چگونه به متقاي یان اطالع داده میش ود و متقاي یان باید چه
اقداماتی برای رفع نقص آن اناام دهند؟
ده زمان برهسایا ندادص تروناها از طررق واهتدشاۀ معقاضای ده ساامانۀ ساینا به وک اطمعهساانی
میشادد و الزم اسات معقاضای ده مالت زمانی م وده ده تیام ارمم نقصا براک هفع نقص اداام و
ترونا خدد ها براک برهسای مجادا با انعخا گزرنۀ «برهسای مجاد» به بنیاد اهساا نمارا .ده غیر
ارن صده ا تس از تاران مالت کدیینشاه چنانچه نقص تروناه اساسی باشاا دهخداست معقاضی
مخعدمه و ده صدهکی وه نقص غیراساسی باشا (ردنی نقصی ده خصدص مااهك الزم براک ذبت
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دهخداسات نباشاا)ا تروناه به صاده خددواه براک برهسای به بنیاد اهساا میشادد و امعیاز مداهد
هفع نقص نراه لماظ نخدارا شا.
 .40متقايیان چگونه میتوانند از نتیاة درخواست خود اطالع پیدا کنند؟
نعیجۀ برگزراه شان را نران معقاضیا از طررق واهتدشۀ وک ده سامانۀ سینا اطمعهسانی میشدد.
 .41ا ر متقاي ی عض و بنیاد باش د ،آیا برای بهرهمندی از تس هیال

طرح ش هید

تهرانی مقدم ،نیاز به ارسال درخواست دارد؟
مجااداً کاأویاا میشااادد بنیااد ملی نخبگاان عض و ندارد؛ بللاه باه رندان نااادک حااومیعی ده زمینۀ
سایاساتگ اهک براک شاناسااری و کدانمناساازک میاعداان و بهواهگیرک و الگدساازک نخبگان ده
جامده و زمینهساازک براک ج

و اذرگ اهک آنان فدالیت میونا .بنابرارن اصاالعاً ریچ دانراجدرا

دان آمدخعهاکا رضااد بنیاد نییاات و معقاضاایان بر اسااا

مقرها و مدیاهراک بنیادا برگزراه و

مرااامد تراااعیبانیراک بنیاد میشااادنا .بنابرارنا رمۀ معقاضااایانا ارم از ارن وه تی

از ارن از

کیایم بنیاد بارهمنا شاه را نراهاناا الزم است دهخداست خدد ها ده سامانۀ سینا ذبت نمارنا.
 .42امتیاز س ایر فعالیتهای نخبگانی (ردیف آخر زدول ش وارة  1ش یوهنامه)
چگونه محاسبه میشود؟
دانرااجد فدالیت مدهد نظر خدد ها ده سااامانه باهگ اهک میونا و ده واهگروه بنیاد ملی نخبگان
برهسی و امعیاز مربدطه حااوثر کا سق

 100امعیازا کدیین میگردد.

 .43ب ه بر ءی د ان طرح ش هی د تهرانی مق دم ،چ ه تس هیالتی در ص ور

ارائ ه

درخواست اعطا خواهد شد؟
ال  .ارعباه کدانمناک مااهکی؛
 .کیایم ج

ده ناادراک فناوهانه؛

ج .رارۀ ازدواج (ده صاده ازدواج برگزراه ده ساا ذبت دهخداسات را کا دو ساا تس از کاهرخ
برگزراگی)؛
د .وام خررا /ساخت میلنا بدا از دان آمدخعگی و کا سه سا تس از کاهرخ برگزراگی؛
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ه .سارر کیایم فررنگی ارممی از سدک بنیاد ملیا کا دو سا تس از کاهرخ برگزراگی.
 .44هدف از اعطای اعتبار توانوندی چیست؟
بااه کجربااه مرااخص شاهاساات وااه دان آمدخعگااان بااراک جاا

ده ناادراااک فناوهانااها

نیازمنااا برخاای از کدانمناااکراک مااااهکی ریااعنا وااه مملاان اساات ده طااد دوهان کمصاایل
ده دانرااگاها بااه سااب

هشااعه و کخصااصا آنرااا ها وی ا

نلاارده باشاانا .از اراانهو بخر ای از

کیاااایم طااارح شاااایا کارانااای مقاااام باااه ترداخااات  75دهصاااا از رزرناااهراک راااادگیرک
مااه راااک مدهدنیاااز بااراک ج ا

ده ناادراااک فناوهانااه (کااا سااق

کدیااین میونااا)ا اخعصاااص داهد .اراان نیازمناااریرا باار اسااا

هرااالی وااه هراساات بنیاااد

نظاار مداوناات آرناااه سااازان و

بااا رملاااهک واااهگزاهان بنیاااد ملاای نخبگااانا بااه افاارادک وااه مجاااز بااه بارهمناااک از آن
شناخعه شاه باشناا ده فرصتراک کدیینشاه ارطا میشدد.
 .45روند اعطای اعتبار توانوندی مهارتی به بر ءید ان چگونه است؟
بااه طااده ولاایا بارهمناااک از ومکرزرنااۀ کدانمناااک مااااهکیا باار اسااا
وااه راار رااک از برگزراااگانا بااراک ج ا

برنامااهراک مااااهکی

ده ناادراااک فناوهانااه نیاااز داهنااا بااه آنااان ارطااا

میشاادد .مدماادالً احصاااک نیازمناااکراک مااااهکی کدسااط واااهگزاهان انجااام میشاادد .راار
رااک از واااهگزاهانا بااا برهساای ساادابق برگزراااگان مدرفیشاااه (و ده صااده لاازوم بااا
انجاااام مصااااحبه)ا کدانمنااااکراک آناااان ها اهزراااابی و باااا «نیازمنااااکراک شاااغلی ناادرااااک
فناوهانااه» مقاریااه و فارساات مااه راااک مدهدنیاااز ها بااه صااده ملعااد ا بااه برگزراااگان
اراامم میونااا .برگزراااگان حااااوثر کااا رااک سااا تااس از کاااهرخ برگزراااگیا دوههراااک
آمدزشاای ها باار اسااا

فارساات ارمماای واااهگزاه میگ هاننااا .معقاضاایان میکداننااا مااااهك

مثبعااۀ شااروت ده دوههراااک کدانمناسااازک ها ده واهتدشااه خاادد ده سااامانۀ ذباات وننااا کااا
تااس از برهساای و کأریاااا  75دهصااا مبل ا رزرنهشاااها کااا سااق

کدیینشاااه از ساادک بنیااادا بااه

حیا معقاضی واهرز شدد.
 .46روند شغلیابی بر ءید ان طرح شهید تهرانیمقدم چگونه است؟
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بنیاااد ا راار رااک از برگزراااگان ها بااراک جارااابی ده ناادراااک فناوهانااها بااه واااهگزاهان و
بنیادراااک نخبگاااان اسااعانی ماااانظر برگزراااه مدرفاای میوناااا .باااا مدرفاای وااااهگزاها ناااااد
فناوهانااها برگزراااه ها بهصااده آزمارر ایا بااه مااا سااه ماااها بلاااهگیرک میونااا .واااهگزاه

حااااوثر  75دهصااا حقاادقا مزارااا و حااق بیمااۀ واااهجد ها ده دوه رملاااهک آزمارراایا
از ارعباااه بنیاااد ملاای نخبگااان و مااابقی ها از منااابع نااااد فناوهانااه کااأمین میونااا .تااس از
تارااان دوه آزمارراایا نااااد فناوهانااه و برگزراااها ده خصاادص ادامااه رااا دطااع رملاااهکا
کصمیمگیرک میوننا.
 .47مشوق بنیاد برای شرکتهایی که قيد زذ

بر ءید ان را دارند چیست؟

بنیااادا (از طررااق واااهگزاهان خاادد) نیروراااک انیااانی صاااح

اسااعدااد برکاار وااه دوههراااک

کدانمناااک مااااهکی ها نیااز گ هاناهانااا بااراک بااهواهگیرکا بااه شااروترا مدرفاای میونااا و
بهرموها کااا سااق

 75دهصااا (بیااعه بااه نظاار شااروت بهواهگیرناااه و کدافااق واااهگزاه بنیاااد بااا

آن) از وااااهمزد و حاااق بیما اۀ برگزرااااه ها باااراک راااک دوه آزماررااای ساااهمارها ترداخااات
میونا .انعظاه اراان اساات وااه بااا کدجااه بااه کدانمناااکراک برگزراااه و دوههراااک کدانمناااک وااه
باار اسااا

نظاار واااهگزاه بنیاااد (ده هاسااعاک احااراز شاارارط شااغل ماادهد نظاار) گ هاناااه اسااتا

ده طاای اراان دوه آزمارراایا دو طاارف بعداننااا ده خصاادص املااان رملاااهک بهصااده
دطدیا به کصمیمی دهست برسنا.
 .48به چه روه یا نهادهایی «کار ءار

فته میشود؟

بااه راار رااک از شااروت راک واهرااابیط طاارف دااراهداد بنیاااد ملاای نخبگااان رااا بنیادراااک نخبگااان
اسااعانی وااه وظییااۀ کیااایل هونااا جاا

برگزراااگان ده ناادراااک فناوهانااه ها باار رااااه

میگیرناا واهگزاه میگدرنا.
 .49برای دریافت وام خرید /ساخت مسک  ،چه مدارك و مستنداتی مزم است؟
بنیااادا برگزراااگان معقاضاای دهرافاات اراان کیااایم ها (باار اسااا

کدافقااا انجامشاااه) بااه
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بانکراااک راماال مدرفاای میونااا و ترداخاات کیااایم و مااااهك و میااعناا الزم بااراک
دهرافت آنا بر اسا

مقرها بانک است.

 .50فرد بر ءیده ،تا چه زمانی مشوول دریافت هدیة ازدواج است؟

برگزراااها ده صااده ازدواج ده سااا ذباات دهخداساات رااا کااا دو سااا تااس از کاااهرخ
برگزراااگیا مراامد اراان رارااه ممیااد

میشاادد .بااراک مثااا ا اگاار معقاضاای ده ماااه

خاارداد ازدواج نمارااا و ده مردادماااه رمااان سااا ا دهخداساات خاادد ها بااراک کیااایم طاارح
شااایا کاراناای مقااام ذباات ونااا و سااپس برگزراااه شااددا میکدانااا از رارااۀ ازدواج بارهمنااا
شاادد .رااا بااهرندان مثااا درگاارا اگاار فااردا ده چااااهم مارماااه سااا جاااهکا برگزرااا طاارح
شااایا کارانیمقااام شاادد امااا رناادز ازدواج نلاارده باشاااا چنانچااه کااا دوسااا تااس از اراان
کاااهرخ ازدواج نمارااااا مرااامد راراااۀ ازدواج میشاادد .الزم باااه ذوااار اسااات ده کیاااایم
مخعلا ه رارااۀ ازدواج بااا هورااهراک مخعلا

و معناسا

بااا آن ده نظاار گرفعااه شاااه اساات لا ا

الزم اساات معقاضاایان بااا مراجدااه بااه مااعن شاایدهنامه شاارارط و مااا زمااان بارهمناااک ها بااه
ددت مطالده نمارنا.
 .51چه نهادی بر عولکرد کار ءاران بنیاد نظار

میکند؟

راار رااک از بنیادراااک نخبگااان اسااعانیا وظییااۀ نظاااه باار رمللاارد واااهگزاهان اسااعان خاادد ها
بر رااه داهنا.
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