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 تعالي باسمه

 

 هاي علمي  نامة پشتيباني از فعاليتآيين

 كشور و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي
 

 مقدمه 

از سددن   2-2-2   4-1-2، 3-1-2،  1-1-1هاا م  ددي  در اجددیاا اادد ا ي نخبگدداو    اساسددنامب بنددداد م  دد   3مدداد      1بندد     به استناد

ها   میاکدد  ، پژ هشددگا هادانشددگا در  مستع  تحصد يه ايت ه فمن  دانشجوياو  راهبیدا کشور در امور نخبگاو   به منظور

مطددابم مددواد زيددی تدد  ين  هاا ع مي   فیهنگي دانشجوياو مستع  تحصد ي کشددورپشتدباني از فعالدتنامب  ا را کشور، آيدن فن 

 شود:مي

 

 ها تعريف :1ماّدة 

 شود:نامه رعايت ميآيدن هاا زيی در اين  بیاا رعايت اختصار، تعیيف

 ي نخبگاو است.منظور بنداد م  بنياد:  الف.

 منظور  زارت ع و ، تحقدقات   فنا را است.ب. وزارت علوم: 

 منظور  زارت به اشت، درماو   آموزش پ شکي است.وزارت بهداشت:  ج.

مطابم ضوابط  زارت ع و  ،  زارت به اشددت  ا را کشور است که  منظور هیيك از میاک  آموزش عالي ، پژ هشي   فن  د. مؤسسه: 

 . يا شوراا عالي انقالب فیهنگي به فعالدت مشغول هستن  

 

 هدف :2ماّدة

 نامه به شیح زيی است: ه ف از اجیاا اين آيدن 

 هاا ع مي خود؛ هاا تخصصي فعالدت الف. ه ايت دانشجوياو مستع  تحصد ي در زمدنه 

 کشور؛ هاا دانشجويي در سطح مؤسسه ب. پشتدباني از فعالدت نخبگاني  

 ج. رفع موانع پدشیفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي؛ 

 د. طیاحي ر ن  رش  ت ريجي   پدوستب دانشجوياو مستع  تحصد ي در مسدی نخبگي. 
 

 

 
 برگزيده معيارهاي شناسايي دانشجويان :3ماّدة 

هدداا حددا   بدشددتیين امتددداز از فعالدتتیجدحددا   هدداا زيددی    کم يکددي از  يژ ينامه بايدد  داراا دسددتدانشجوياو مشمول آيدن 
 باشن :  آموزشي، پژ هشي، فن ا رانه   فیهنگي



2 

 

 پی رش( آموزا )با معیفي  زارت آموزش    ، نقی    بین  کشورا از المپدادهاا م ي دانش هاا طال الف. دارن  او نشاو 
بددا  اا    دکتددیا حیفدده   ارش  ناپدوسته کارشناسي ، هاا کشور در مقاطع کارشناسي هاا سیاسیا  ر د به مؤسسه آزموو   ب. بی  ي  او   

 ؛  زارت ع و  يا  زارت به اشت   بی اساس مقیرات بنداد معیفي 
 معیفي  زارت ع و     زارت به اشت حسب مورد(؛ هاا ا ل تا سو  کشورا از المپدادهاا م  ي دانشجويي )با  ج. دارن  او رتبه 

پ شددکي   دار سددازا   دسددتدارا فددو   ، دن او  شددکي هاا پ ، دستدارا در رشددته کار رزا هاا جامع ، پدش او آزموو . بی  ي   د
 تخصصي پ شکي )با معیفي  زارت به اشت(؛ 

 ؛ بی اساس مقیرات بنداد. دانشجوياو ممتاز مؤسسه  هد 
ارش    دکتددیا )بددا معیفددي  زارت ع ددو   يددا  زارت  بی  ي  او میح ب کشورا دانشجوياو نمونه در مقاطع کارشناسي، کارشناسي  .  

 به اشت   تأيد  بنداد(؛ 
 ؛ ر ي ادهاا نخبگاني مورد تأيد  بندادز. بی  ي  او  
او مسابقات ایآني(، مشی ط بی ادامدده تحصددد  نامب پشتدباني از بی  ي  هاا ایآني )مطابم مفاد آيدن ح. بی  ي  او مسابقه 

 ؛هاا میتبطدر رشته
 او ادبددي کشددور(، مشددی ط بددی نامب پشتدباني از بی  ي  او هنیا   بی  ي ط. بی  ي  او هنیا   ادبي )مطابم مفاد آيدن  

 ؛هاا میتبطتحصد  در رشته  ادامب

 هاا بی  ي  (. ي از اختیاع نامب شناسايي   پشتدبان ا. مختیعاو بی  ي   )مطابم مفاد آيدن 
 

هدداا فددیدا   ی هددي آندداو در  هاا آموزشي، پژ هشي، فن ا رانه   فیهنگي دانشجوياو بی اساس فعالدت نحو  ارزيابي فعالدت    ه: تبصر 
 رس . بنداد مي هايي است که به تصويب ر دس  نامه هاا مخت ف   بی اساس شدو  حوز  

 

 پشتيباني :4ماّدة

رس ، به تع ادا از دانشجوياو مستع  در مقاطع مخت ف تحصد ي، تسددهدالتي  بنداد مي هايي که به تصويب ر دس  نامه اساس شدو  بنداد هیساله بی  

 کن . را بیاا تسهد  حیکت   رش  آناو در مسدی آموزش، پژ هش، فن ا را   فیهنگ اعطا مي 

 
 تصويب و اجرا :5 ماّدة

  مطددابم بدده تصددويب کمدسدددوو دا مددي  31/2/1393     چهددار تبصددی  در تدداري شش ماد نامه مشتم  بی يك مق مه، اين آيدن 
امندداا بنددداد بدده تصددويب هدئت 14/3/1393نامب کمدسدوو دا مي( در تدداري  آيدن   3ماد      1امنا )تبصی   مصوبب ج سب پنجم هدئت

دانشجوياو نخبه   استع اد بیتی«، موضددوع ي نخبگاو به اعطاا جواي  تحصد ي بنداد م  نامب ي نخبگاو رسد    جايگ ين »آيدن م  
  نسخب اصالح ش     ش   است  28/11/1388ي نخبگاو در تاري   هفتم کمدسدوو دا مي هدئت امناا بنداد م   مصوبب ج سب سي

  مطددابم مصددوبب ج سددب صويب کمدسدوو دا مي  به ت  25/12/1399آو مشتم  بی يك مق مه، پنج ماد     يك تبصی  در تاري   
ي نخبگاو رسد  امناا بنداد م  به تصويب هدئت  9/1/1400نامب کمدسدوو دا مي( در تاري   آيدن   3ماد      1امنا )تبصی   پنجم هدئت

   اجیاا آو از تاري  تصويب الز  است.
 


