اطالعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایاننامهها و رسالههای دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام
نخبگانی کشور

بنیاد ملی نخبگان در مسیی جر ج مممررت ها خرد در زمینه ب نامهرتز و سییاسی گذجر ب ج جرتماع نخبگانی کشیرر
ب جسیا

جززجما سین رجهب د کشیرر در جمرر نخبگان ررجهب د کنن  4سین  ،جز ااتاننامهها مقطع کارشیناسیی جرشی و

رسازهها مقطع دکت
جزف .بازنگ

تخصصی در محررها اژوهشی زت حمات

میکن .

بهبرد و تکامل جه جف روتک دها و جق جما تعیینش ه در سن رجهب د کشرر در جمرر نخبگان ب ج
آسیبشناسیها تجارب و جرزتابی عملک د و نتاتج کسبش ه؛

جرتماع نخبگانی ب جسا

ب .ب رسی میزجن تطابق ب نامهها بنیاد ملی نخبگان و سات جرزج نظام نخبگانی ب ج جرتماع نخبگانی با روتک دها
سن رجهب د کشرر در جمرر نخبگان و میزجن مرفقی

جتن ب نامهها در دستیابی به جه جف تعیینش ه؛

ج .ایشنهاد جصنح حذف تا ت وتن ب نامهها ر ت در زمینهها :
ج .1-شناساتی ه جت

و ترجنمن ساز جرتماع نخبگانی ب ج جث گذجر بیشت در جرتقا علم و فناور و ترسعه

مترجزن کشرر؛
ج .2-جر جتیساز سن رجهب د کشرر در جمرر نخبگان و تحقق نظام نخبگانی مطلرب و جرتماع نخبگانی کارآم ؛
ج .3-ااتش مطلربت جرتماع نخبگانی و عملک د نظام نخبگانی کشرر.
ب جسا

محررها کلی فرق جهم مرضرعا م نظ بنیاد ملی نخبگان در جتن خصرص به طرر دقیقت شامل مرجرد

ذتل جس :
 .1جحصا شاخصها جرزتابی جث بخشی جه جف کنن و جق جمها ملی سن رجهب د کشرر در جمرر نخبگان؛
 .2جرزتابی جه جف و رجهب دها تعیینش ه در سن رجهب د کشرر در جمرر نخبگان رجرزتابی ه ف،؛
 .3جرزتابی عملک د و فعازی ها بنیاد ملی نخبگان ب جسا

سن رجهب د کشرر در جمرر نخبگان؛

 .4شناساتی مسائل و نیازها جرتماع نخبگانی کشرر در سطرح مختلف و سنجش میزجن همگامی ب نامهها رار
بنیاد با آنها؛
 .5بازمهن سی چشمجن جز و مممررت ها بنیاد ملی نخبگان ب ج همگامی با نیازها جرتماع نخبگانی کشرر؛
 .6ط جحی م لها و شاخصها شناساتی فعال و غی خردجظهارجنه ب ج شناساتی نخبگان و جستع جدها ب ت کشرر
و رجهکارها تحقق آن؛

 .7ط جحی نظام جعتباردهی جعتبارسنجی و رتبهبن

رشنرجرهها رقاب ها جنجمنها و سات نهادها تخصصی-

ح فهج ؛
 .8ا ت جرشناسی تج به زتسته دجنشجرتان مشمرل اشتیبانیها بنیاد رط ح شهی وزوجتی ،در مقاطع تحصیلی مختلف
و دجنشجرتان فعال در هستهها دجنشجرتی مسئلهمحرر رط ح شهی جحم
 .9جرئه جزگر مناسب ب ج مهار جفزجتی مستع جن ب ت ب جسا
 .10ب رسی روشها به همن

جز ظ فی

روشن ،و مقاتسه آنها با تک تگ ؛

شناساتی و جوزرت مهار ها مررد نیاز؛

نهادها تخصصی و ح فهج به منظرر ترجنمن ساز جرتماع نخبگانی؛

 .11ب رسی میزجن جث بخشی جرتماع نخبگانی رذبش ه در مؤسسا آمرزش عازی در قازب عضر هیئ

علمی؛

 .12آسیبشناسی روتک دها بنیاد ملی نخبگان در جرجئه تسهین به جستادتارجن ررجن و جرجئه جزگر ه فمن ب ج
جفزجتش جث بخشی آن؛
 .13ب رسی مرجنع و آسیبشناسی ف جتن بکارگی

جرتماع نخبگانی در دستگاهها جر جتی و جرجئه ایشنهادها

سیاستی؛
 .14ط جحی جزگر شکلگی
 .15ب رسی جزگرها نگه جش

و ترسعه ش ک ها کارگزجر منابع جنسانی متخصص؛
نخبگان در دستگاهها دوزتی و خصرصی ب جسا

 .16ب رسی م لها رهانی در خصرص به هگی

تج بیا رهانی؛

جز حلقهها نخبگانی ب ج حل مسائل نهادها حاکمیتی و

دستگاهها جر جتی کشرر؛
 .17ط جحی جزگر رذب و جث گذجر جرتماع نخبگانی در حل مسائل و نرآور ها جرتماعی؛
 .18ط جحی جزگر رذب و جث گذجر جرتماع نخبگانی درحل مسائل دستگاهها جر جتی کشرر؛
 .19ط جحی جزگر رذب و جث گذجر نخبگان به منظرر روتاروتی با چازشها مهم کشرر؛
 .20ط جحی جزگر رذب و جث گذجر جرتماع نخبگانی در نظام حکم جنی کشرر؛
 .21ت وتن مؤزفهها «جث گذجر » در شناساتی نخبگان؛
 .22شناساتی مرجنع جث گذجر نخبگان در مسائل رامعه و صنع

و جرجئه ایشنهادها سیاستی ای جمرن نحرۀ م جخلۀ

بنیاد ملی نخبگان ب ج رفع آنها؛
 .23ط جحی شاخصها و معیارها جث گذجر و جث بخش ب ج ب گزجر نشس ها همجن تشی جرتماع نخبگانی؛
 .24جرجئه م ل م ت ت

جستع جد و رانشینا ور در دستگاهها جر جتی کشرر به منظرر جفزجتش جث بخشی جرتماع

نخبگانی کشرر؛
 .25جرزتابی جه جف و مممررت ها تعیینش ه ب ج بنیاد ملی نخبگان در روتاروتی با مهار

جرتماع نخبگانی؛

 .26ط جحی نظام رامع ب نامهها ف هنگی ه فمن ب ج جرتماع نخبگانی با ه ف جفزجتش دزبستگی به میهن و
هرت بخشی؛

 .27ب رسی جزگرها رجتج رهانی ب ج به همن

جز ظ فی

نخبگان مهار در دجخل کشرر و ایشنهاد جزگرتی برمی

ب ج جت جن؛
 .28ط جحی جزگرها همکار میانسازمانی بنیاد ملی نخبگان با نهادها مختلف مؤث ب جرتماع نخبگانی کشرر؛
 .29ب رسی جزگرها تک تم و جزگرساز ب جسا

تج بیا رهانی و آسیبشناسی فعازی ها بنیاد ملی نخبگان در

رجستا تک تم نخبگان و جرجئه جزگر مناسب؛
 .30ط جحی م ل ب ج شبکهساز جرتماع نخبگانی کشرر؛
 .31ب رسی جزگرها رهانی ب ج اشتیبانیها مستقیم و غی مستقیم جز نخبگان و جستع جدها ب ت جز محل منابع وقف
و خی ؛
 .32ب رسی میزجن جث بخشی تسهین و حمات ها بنیاد ملی نخبگان جز جرتماع نخبگانی در سالها جخی ؛
 .33ب رسی عملک د دستگاهها دوزتی ب ج جر ج تعه ج ب نامهج ذتل بن ث ماده  64قانرن ب نامه ششم ترسعۀ
کشرر؛
 .34ط جحی نظام جرزتابی و ااتش جث بخشی نظام نخبگانی کشرر؛
 .35ط جحی جزگر همکار ها میانسازمانی بنیاد ملی نخبگان با نهادها مختلف مؤث ب جرتماع نخبگانی کشرر.
دجنشجرتان عنقهمن به ت وتن ااتاننامه و رسازه در جتن مرضرعا
«کارب گ کلیا

رسازه در زمینهها م تبط با نظام نخبگانی و جرتماع آتن هسازجن» رج تکمیل و به نشانی جزکت ونیکی

 research@bmn.irجرسال نماتن تا اس جز ب رسی در صرر
الزم ب ج جق جما بع
شاتان ذک جس

میترجنن اس جز هماهنگی با جستاد رجهنما م نظ
مرجفق

ب ج حمات

جز ااتاننامه هماهنگیها

جز سر بنیاد جنجام شرد.

در حال حاض جعتبار اژوهانه درنظ گ فتهش ه ب ج حمات جز ااتاننامهها مقطع کارشناسی جرش سی

میلیرن رتال و ب ج حمات جز رسازهها مقطع دکت

تخصصی شص میلیرن رتال جس .

ب ج کسب جطنع بیشت در جتن خصرص میترجنی «شیرهنامه اشتیبانی جز ااتاننامهها دجنشجرتان در مقاطع تحصین
تکمیلی»رکلیک کنی  ،رج مطازعه ف ماتی .

