
 دانشجويان در مقاطع تحصيالت تكميلي  هاي نامه پاياننامة پشتيباني از آيين 
 

 مقدمه

به  مندي ام توان تخصتصتي مشا ع عيمي  رتور و  هاي مشتبط با اجرماعات و نظام نخبگاني و بهشه هاي پژوهش در حومه منظورگسترش  ممننه به  

 شود: نامه تصويب مي اين آينن    رور در امور نخبگان، ام سند راهبشدي   1ت 1ت 1مّيي    و ننع اقدام   5اسرناد راهبشد الن  
 

 : تعاريف1ماّدة 

 گشدد: نامه رعايت مي ر رعايت اخرصار تعاريف ميش در اين آينن منظو  به 

 منظور بنناد ميّي نخبگان است.  الف. بنياد:

 ه بشاستا  مرشرات ومارت   رتور استت ها و مشا ع آموم  عالي و پژوهرتي پژوهرتگاه ها،  منظور هشيك ام دانرتگاه   . مؤسسۀسة: ب 

درمتان و آموم  پعشتتتييو يتا شتتتوراي عتالي انرالف نشهنگي نعتالنتت  عيوم، تحرنرتات و ننّتاوريو ومارت بهتداشتتتت،  

  ند. مي 

 هاي دورة د رشي تخصصي دانرجويان مؤسسه است. ارشد يا رساله  ارشناسي هاي دورة نامه منظور هشيك ام پايان نامه: . پايان د 
 

 : پشتيباني2ماّدة

هاي بنناد استت، با اخرصتاپ پژوهانه پژوهش آنها مشتبط با مأموريت  ه موضتو  هاي مصتّوف مؤستسته نامه بنناد مجام استت ام پايان 

  ند. پررنباني 

 ششح ميش است: هاي بنناد به هاي مشتبط با مأموريت ممننه 

 سامي سند راهبشدي  رور در امور نخبگانو پايش، بهبود و تيامل سند . اجشايي 1ت 2

 هاي مخريف و حومه تش اجرماعات نخبگاني در سطوح . شناسايي و پايش مطيوف 2ت 2

 هاي مخريف . طشاحي نظام تشبنري و هدايري اجرماعات نخبگاني درسطوح و حومه 3ت 2

 . تبننن اخالق نخبگي و الگوسامي ام نخبگان 4ت 2

  رور  . طشاحي نظام نخبگاني مرناسب با ننامهاي 5ت 2

 ه به تصتويب رين   اي استت نامه ها و منعان پژوهانة آنها بش استا  شتنوه نامه پايان تعننن مصتادي  هش ممننه، نشايند پرترنباني ام   تبصسه:: 

 رسد. بنناد مي 

 : تصويب و اجها3ماّدة 

به تصتويب  منستنون دايمي و مطاب  مصتوبة جيستة   1394/ 7/ 15نامه مرترمل بش يك مردمه، سته ماّده و يك تبصتشه در تاري   اين آينن 

و   امناي بنناد مّيي نخبگان رستند به تصتويب هنئت   1394/ 7/ 29نامة  منستنون دايمي،، در تاري   آينن   3ماّدة   1امنا )تبصتشة  پنجم هنئت 

هاي مشتبط با امور نخبگان«  هاي د رشي در ممننة پژوهش ارشتتد و رستتاله هاي  ارشتتناستتي نامه مايت ام پايان نامة ح جايگعين »آينن 

 االجشاست. المم   1394/ 8/ 1و ام تاري   شود  ، مي 1388/ 12/ 12)موضو  مصوبة  منسنون دايمي هنئت امناي بنناد تاري   


