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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  ا بما  

ست.  سطوح مخبل  فراهم آورده ا سازی، نخبگانی در  سانی، هدانت، توانمند شنا

همچنین تکرنم و الگوسااازی از سااازی برای اگرگذاری و  ذب و بکارگیری، زمینه

سازی سند راهبردی کشور در راسبای ا رانی ،های ممیر نخبگانی است و لذامؤلفه

نامه احراز اساابادادهای برتر و نخبگی آنین 7و  4بر اساااس مواد در امور نخبگان و 

شاااورای یااالی انر ب فرهنگی، بااه منیور حماااناات از  589 ۀمصاااوب  لماااا

گاهدانش گان دانشااا مهای کشاااور، آنینآموخب خاب دانش ۀنا گان برتر انب آموخب

به تصااونه هی ت امنای بنیاد  25/1/1389 نوآوری در تارنخ -پژوهشاای-آموزشاای

 رسید.

ن پس گان، از اب غ سااا ند  د راهبردی کشاااور در امور نخب  3ماده  1برای ا رای ب
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از  55-1-3و 34-1-2، 23-1-3، 22-1-2 ،11-1-1 های ملی اساسنامه و ا رای اقدام

شناسانی و پشبیبانی از  ۀنام، آنین1394 ماه سالاردنبهشتدر  ،سند راهبردی کشور

درج اهم مفاد من رسید. ی بنیادآموخبگان برتر دانشگاهی، به تصونه هی ت امنادانش

 :نامۀ مذکور یبارتند ازدر آنین

 
 

 اسبناد بهآموخبگان برتر، سازی به دانشلذا برای ارانۀ تمهی ت هدانت و توانا 

مۀآنین» 4 ماد  2و تبصااار   3 ماد  تبصااار  ناساااانی نا بانی و شااا  از پشااابی

                                                                                                                        
شبیبانی از ا بما  : با1-1-1اقدام 1 سانی،  ذب و پ شنا ضوابط و مرررات مربوط به فرانندهای  زنگری و بازتارن  

 با تأکید بر رصد فاالیت نخبگانی. های مم ول،نخبگانی در دسبگاه
ها و مراکز یلمی حوزوی برای افزانش پذنرش اسبادادهای برتر با ها، پژوهشگاه: حمانت از دانشگاه2-1-2اقدام  2

ریانت اسبانبداردهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی؛ و نیارت ممبمر به منیور حفظ و ارترای کیفیت تحصی ت 

 تکمیلی در کشور.

بیشااابر و وسااایابر از نخبگان در : طراحی و انجاد ساااازوکارهای قانونی و انگیزشااای برای اسااابفاد  2-1-3اقدام  3

 ها و سانر نهادهای کشور.ها، پژوهشگاهفرانندهای یلمی، آموزشی، فرهنگی و مدنرنبی دانشگاه

 بما  نخبگانی در قاله بورس ، های ممبریم و غیرممبریم مادی به ادهی و گمبرش پشبیبانی: سامان3-1-2اقدام  4

سازمان انزه سوی  صی و نهادهای یمومی )وق  و خیرنه(، های مرطای و پژوهانه از  صو های دولبی ، بخش خ

 ای و اگرگذاری آنان.منطبق با پانش پیشرفت مرحله
اسبادادهای برتر و وظیفه صاحبان : انجاد فرانندهای مبنو  برای اسبفاد  بهینه از فرصت خدمت نیام5-1-3اقدام  5

  های مخبل  با همکاری سباد کل نیروهای مملح.نخبگان به منیور تمرکز بر حل ممانل اصلی دسبگاه
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امنای بنیاد ملی نخبگان در  مصاااوب هی ت «دانشاااگاهی برتر آموخبگاندانش

 ماد  از« 3-ب»و « 4-ال » بندهای سازیا رانی منیوربه  و 13/3/1394تارنخ 

آموخبگان برتر دانشااگاهی در شااناسااانی دانش هدف با نامۀ مذکور وآنین 4

به نت از  ذب و  راطع مخبل ، حما رای فرهنگ م نان و نیز ارت کارگیری آ

آموخبگان برتر کشاااور و رفع بخشااای از انرانی در ا بما  دانش - اسااا می

شبی انن ا بما ، شیوه نیازهای مای ستتنامه انن  شده ا صول تو ه به با  .دونن  ا

 بر اساس نمودار زنر ت بنیاد ملی نخبگان حاکم بر تدونن تمهی

 

برتر آموخبگان و دانشهدانت هدفمند و تمهیل ممیر پیشرفت دانشجونان توان گفت می

شامل انن مجمویه . است طرحهای کشور، مهمبرنن هدف انن ها و پژوهشگاهدر دانشگاه

اخبیار آوری شده و در های مخبل   معی است که از درگاهرسؤاالت پرتکرا

 مندان قرار گرفبه است.ی قه

مواردی تغییر کرده  ،های مرتبطنامهکه در ادوار مخبل  و مبناسه با شیوه به اننتو ه با 
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با انن و ود  صورت پذنرد؛اص حات الزم است تا در انن ونرانش ت ش شده  ،است

ا رای  برایتوان را نمیباشد. بنابرانن مطاله انن مجمویه هانیحاوی نرصممکن است 

چنانچه موضویی مبهم نا ممکوت و  کامل قلمداد کرد ،دکبر چمرانطرح شهید  ۀنامشیوه

 .اسبفمار شودسازان مااونت آننده مانده، الزم است از

خود را به منیور اص ح و ارترای انن ارزشمند د نیرات شودر پانان درخواست می

 مانید.فرسازان بنیاد ملی نخبگان مناکس به مااونت آننده ،پرسشگان
 

 با آرزوی توفیق الهی

 سازان بنیاد ملی نخبگانمعاونت آینده



 

 

  دکتر چمرانطرح شهید  گانپرسش
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-مندی دانشبهرهنامۀ شیوهدر خصوص  یردن ابهامات احبمالکو برطرف یسازبه منیور شفاف

بنیاد ملی  )طرح شهید دکبر چمران( پمادکبری  دانشگاهی از تمهی ت دورآموخبگان برتر 

 .شودمی ارائه بخشها در انن آن یهامبداول و پاسخ یهااز پرسش ینخبگان، برخ

 ست؟کینخبه .1

 هنر، ،یفناور یلم، گماابرش و خلق در هک شااودیم اط ق ارآمدک و بر ماابه یفرد به نخبه واژ 

س م یهاارزش چارچوب در شورک تنرنمد و فرهنگ ادب، شبه بارز یاگرگذار یا شد دا  و با

اال نیهمچن ند و زهیانگ ت،یخ ق هوش، ۀنپا بر یو یهاتیف  و ساااونک از یذات یهایتوانم

 و شرفتیپ به دنیبخشسریت مو ه گر،ند یسو از یبمابکا یهایتوانمند و تخصص ،یخبرگ

 .شود شورک یایب 

 ست؟کی (برتر)مستعد  برتر استعداد صاحب .2

مباد هکیفرد ست ینخبگ م ست آن طنشرا به هنوز نیکل ا ست و افبهین د مبلزم آن، به یابند  م

 .استدر ا بما   یاگرگذار باًننها و یخبرگ مهک یبرا یسازتوانمند و تنهدا ندنفرا

 را «نخبه» لفظاند شددده ختهآموشدانافرادی که به تازگی  به توانیم ایآ .3

 رد؟کاطالق

 در یطوالن یراه نخبهشدن تا ،آموخبگاندانشنو هکاست مشخص فوق،  نتاار به تو ه با ر؛یخ

 .دانمت «برتر ممباد» توانیم را برتر ۀآموخبدانش یول دارند؛ شیپ

 بنیاد محسوب، عضو اندشدهدکتر چمران طرح شهید مشمول  افرادی که ایآ .4

  ؟دنشومی

ط نل احراز شااارایبنیاد صااارفاً به دل تماااهی تهر نک از ملی نخبگان یضاااو ندارد و بنیاد  ر؛یخ

 شود.ایطا میبرگزنده از هر پشبیبانی، به  یمندبهره

سهیالت این بنیاد بهره ایآ .5 شدهبنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از ت اند، مند 

 کند؟صادر میمندی از تسهیالت بهره گواهی
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د راهبردی کشور در امور نخبگان، با کمک سانر بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سن

نهادهای کشااور، تمااهی ت مبنویی را برای اقشااار مخبل  ا بما  نخبگانی در سااطوح مخبل  

سوابق فاالیت سطه  مهی ت بنیاد به وا ست. ت شی، فراهم آورده ا سوابق آموز شامل  های هر فرد 

نهپژوهشااای،  ناورا یت ف اال  رواز اننشاااود. به وی ایطا میهای فرهنگی و ا بمایی و ساااانر ف

خار  دندی محماااوب نمی گان افب یاد ملی نخب باشاااد برگزندگی در بن که الزم  برای شاااود 

مهی ت مربوط به و  به برگزندگان ایطا گردد نامهمعرفینا  گواهیآن صرفاً از ت برگزندگان 

ن، در صااورت در مورد برگزندگان طرح شااهید دکبر چمرا .مند خواهند شاادنامه بهرهشاایوه انن

 داخل یاورفن و پژوهش ، ییال آموزش زکمرااتمام دور  پمادکبری در نک مؤسمه یلمی )

 و راتیتحر ، یلوم وزارت، به تأنید آن صاااادر  کمدار صاااحت هک شاااورک از خارج ان

شت وزارت نا فناوری  یفرهنگ انر ب ییال یشورا ان و یپزشک آموزش و درمان ، بهدا

سیده  شدر صادر  (، مطابق بابا مه  س مه، گواهی برای برگزنده از طرف مؤ س ضوابط مؤ

 شود.می

یا  .6 مه میآ به در رزو گان توان  یاد ملی نخب فت تسددهیالت از بن یا  عنوان بهدر

 ؟کردافتخار اشاره 

صرفاً به مهی ت بنیاد ملی نخبگان  سطت شی، )های هر فرد سوابق فاالیت ۀوا سوابق آموز شامل 

سانر  که با تو ه به آنشود. به وی ایطا می (های فرهنگی و ا بماییفاالیتپژوهشی، فناورانه و 

تمهی ت بنیاد به منیور توانمندسازی و هموار کردن زمینۀ  ذب و اگرگذاری مشموالن، طراحی 

صااورت خودکار زمینۀ ارترای مشااموالن را انجاد به ،اساات و اگرات و تباات درنافت آن شااده

سبفاده ازکند، می مهی  بنابرانن ا نید أت ،شود. به بیان دنگرت بنیاد افبخار  دندی محموب نمیت

ست ضی درخوا مهی ت تصرفاً به مانای بهره ،بنیاددر های مبرا نید أمندی از مزانای مندرج در ت

ست صی  ،درج آن در رزومهبرای و  شده برای وی ا صور توان نمیارزش خا  ،برای مثال .شدمب

به  ،شودو در آن برگزنده میکند میشرکت  ،ماببرمحور و لمحصو  فردی که در نک  شنوار
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به  شود و، برگزنده میاست دلیل دسباوردی که ماهیت ممبرلی دارد و در آن  شنواره ارائه شده

شدن ی برای مبراضی است دند امبیاز ،مذکور برگزندگی همین خاطر، ؛ در حالی که برگزنده 

های مبراضاای از مجمویه فاالیت اساااس امبیازاتی اساات که مندی از تمااهی ت بنیاد، بربرای بهره

های آموزشااای، ممااابرل از ساااوابق فاالیت ،کند. بنابرانن برگزندگی در بنیادمیخود کماااه 

در مورد دور   .شاااودو افبخار  دندی محماااوب نمی فناورانه و ... هر فرد نیماااتپژوهشااای، 

ساب صورتی که به ینوان  شهید دکبر چمران در  مادکبری  ره نک دور  تحریراتی در نیر گرفبه پ

شود، از طرف مؤسمه محل انجام پژوهش برگزنده، مطابق با ضوابط مؤسمه، گواهی انجام دور  

 شود.پمادکبری ایطا می

شددهید دکتر چمران( با چه هدفی اع ا  طرحپسددادکتری ) ۀتسددهیالت دور .7

 شود؟ می

ها و ها، پژوهشااگاهبرتر دانشااگاهآموخبگاااندانش ۀفناوراناا و هااای پژوهشاایارترااای توانانی

آمااوخبگی تااا اشاابغال، زمااانی دانش ۀسااانر مراکااز آمااوزش یااالی و پژوهشاای کشااور در فاصاال

 مهمبرنن هدف انن تمهی ت است. 

ند از تسددهیالت دورهای پزشدد ی هم میآموختگان رشددتهآیا دانش .8  ۀتوان

 شهید دکتر چمران( استفاده کنند؟ طرحپسادکتری )

های پزشااااکی تخصااااص رشاااابههااااای تخصااااص و نااااا فوقآموخبگااااان دورهدانشبلااااه؛ 

 مند شوند.توانند از انن تمهی ت بهرههای یلمی نیز میمؤسمه

 طرحتوانند از آموختگان مراکز آموزش عالی خارج کشددور هم میآیا دانش .9

 شهید دکتر چمران استفاده کنند؟

آموخبااه، ا تو ااه بااه ی دانشماادرک تحصاایلی دور  دکبااری تخصصاابلااه؛ بااه شاارطی کااه 

تأنیاااد وزارت یلاااوم، تحریراااات و فنااااوری ناااا وزارت بهداشااات،  رشااابۀ تحصااایلی وی، باااه

 باشد.رسیده درمان و آموزش پزشکی 
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 طددرح  نامدر شددیوه ی دده حددد نمدداب مدد کورآموختگاندانشهمدد  آیددا  .10

 ؟ شوندکنند، مشمول تسهیالت این طرح میرا کسب میشهید دکتر چمران

منااابع مااالی طاارح شااهید چمااران نیااز ماننااد منااابع مااالی هاار تمااهی ت دنگااری محاادود خیاار؛ 

باار کننااد، اساات و کااارگروه بنیاااد از میااان افاارادی کااه حااد نصاااب امبیااازی را کمااه می

 گزننااد.تر باشااند، برمیشااده، تااادادی را کااه نماابت بااه دنگااران، بر ماابهاساااس ظرفیاات تایین

پنجااه نفار از بود اۀ بنیااد و تاا سار  پنجااه نفار دنگار در حال حاضار، انان ظرفیات، ساالیانه 

  های مالی سانر نهادهای حامی است.با اسبفاده از حمانت

شدهید دکتدر چمدران(،  طدرحنامه تسدهیالت دوره پسدادکتری )طبق شدیوه .11

منددی ازایدن تسدهیالت را ارا ده تواندد درخواسدت بهرهیک فرد تا چنددبار می

 دهد؟

در صاورتی کاه درخواسات مبراضای، تأنیاد نشاود، بااد  د نادارد.محدونبی در انان بااره و او

د را گباات هااای یلماای خااود، درخواساات خااوتوانااد بااا ارترااای فاالیتاز گذشاات سااه ماااه می

کنااد. در صااورتی کااه فااردی نااک بااار از تمااهی ت شااهید دکباار چمااران اساابفاده کاارده باشااد 

داشات کاه بنیااد تا ش دارد می تواند مجادداً درخواسات خاود را گبات نماناد اماا باناد تو اه 

آموخبگااان برتاار فااراهم فرصاات اساابفاده از اناان تمااهی ت را باارای تاااداد بیشاابری از دانش

 تر خواهد آمد. بدنهی است که احبمال برگزندگی وی پانینکند و لذا 

 شددهید دکتددر چمددران طددرحدر ای سددهمیه ،مختلدد  هایآیددا بددرای رشددته .12

 در نظر گرفته شده است؟

محادود باودن مناابع ماالی، امکاان اننکاه بارای هار رشابه ظرفیات مشخصای در نیار با تو ه به 

مهندسای، یلاوم پاناه، کشااورزی  -هاای یلمای فنایگرفبه شاود و اود نادارد. اماا بارای گروه

باادنی، هناار و ماماااری و یلااوم پزشااکی بااه طااور و منااابع طبیااای، یلااوم انمااانی و تربیت

سااااس کیفیااات مبراضااایان و در فضاااای کاااام ً شاااود و بااار اهاااا انجاااام می داگاناااه ارزنابی
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گااردد در صااورت کنااد. خاااطر نشااان میرقاااببی،  کااارگروه افااراد برگزنااده را تایااین می

ای در پااانین بااودن کیفیاات مبراضاایان در نااک گااروه یلماای خاااص، ممکاان اساات برگزنااده

 کارگروه فصل مربوطه انبخاب نشود. 

توانددد از مییددا آپسددادکتری شددود،  ۀتسددهیالت دور مشددمولاگددر فددردی  .13

 مند شود؟نیز بهرهبرتر آموختگان دیگر تسهیالت اع ایی به دانش

 50بااا حماناات حااداقل  شااهید دکباار چمااران طاارح مشاامول 1399در سااال کااه  یپژوهشااگران

طاارح   تیتمااه ،کااارگروه لیو تشااک یبااه بررساا ازیااباادون نتواننااد یم ،درصاادی بنیاااد شااوند

منااد شااوند. همچنااین برگزناادگانی کااه بااا بهره، مراادمیتهران دیشااه، هااای شااهید رهنمااون

توانناااد یااا وه بااار تماااهی ت ماااذکور از شااادند می درصااادی بنیااااد مارفااای 80حمانااات 

 مند شوند برای  ذب هی ت یلمی بهره یارنشهردکبری  دیشهتمهی ت 

 یزمددان بددا دبددت درخواسددت بددراهمتوانددد آموختدده میآیددا دانش .14

 التیتسدده یبددراشددهید دکتددر چمددران(،  طددرحپسددادکتری ) ۀدور التیتسدده

 اقدام کند؟ زین (یاریشهردکتر  دیشه)طرح  های علمیمؤسسهج ب در 

 بله. 

چدده تعددداد پگوهشددگر  زبددانیاسددتاد مشددهید دکتددر چمددران،  طددرحدر  .15

 داشته باشد؟هم زمان تواند میپسادکتری 

امااا باارای برگزناادگانی کااه بااا حماناات صااندوق  و ااود ناادارد. زمینااهمحاادودنبی در اناان 

گذرانناااد الزم حمانااات از پژوهشاااگران  وفنااااوران کشاااور، دور  پماااادکبری خاااود را می

 داشبه باشد. است اسباد میزبان طرح پمادکبری ناتمامی را با حمانت صندوق ن

بددرای اسددتفادۀ محور بددودن یددک طددرح تقاضددامحور بددودن و یددا اولویددت  .16

 ؟شودمیتعیین  پگوهشگر آن از تسهیالت پسادکتری بنیاد، چگونه

ضا طرح»، 1399نامه سااال بر اساااس شاایوه  بر که پژوهشاای هایطرح به نک از «محور تقا
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صااانابی ، مراکز خدماتی و امثال نهادهای دولبی نا غیردولبی )ایم از مراکز  نیاز اسااااس

شود. ، گفبه میشودمی انجام مورد نیر نهاد و یلمی مؤسمۀ بین قرارداد قاله در و ها(آن

 از یکن اسااااس بر که یپژوهشااا هایطرح ببه هر نک از «محورتیاولو طرح»همچنین 

سناد در مذکور یپژوهش یهاتناولو گفبه ، شودمی انجام ،ی کشورفناور و یلم یرسم ا

تراضااامحور بودن  انمحور تناولوپژوهشااگر باد از مشااورت با اسااباد میزبان، شااود. بنابرانن می

 .کندبه بنیاد ملی نخبگان ای م میطرح را 
 

 پگوهشگر چه وظایفی در قبال پرداختی بنیاد ملی نخبگان دارد؟ .17

های خود را در نامه، گزارشپژوهشاااگر در طول دور  پماااادکبری باند بر اسااااس مفاد تفاهم

ها تمهی ت، منوط به تأنید انن گزارش مندی ازبهرهادامۀ خصوص پیشرفت دوره، ارسال کند و 

کامل دوره و گزارشنیز الزم است  در پانان دوره از سوی اسباد میزبان و بنیاد ملی نخبگان است.

ثال آنبرون له، گزارش و ام را باد میزبان و  ها(دادهای آن )ایم از کباب، م ید اسااا تأن را پس از 

دادهای برونبخش قدردانی در  صرفاً  الزم است .مؤسمۀ پذنرنده، به بنیاد ملی نخبگان ارسال کند

 پژوهشگر، به حمانت مالی بنیاد ملی نخبگان اشاره شود. پمادکبریحاصل از دور  

 

 ؟شودشهید دکتر چمران، شامل مالیات نیز می طرحهای آیا پرداختی .18

شااود به دلیل رونکرد حمانبی از ا بما  آن بخشاای که از سااهم بنیاد به پژوهشااگر پرداخت می

 شود.نخبگانی در حال حاضر مشمول مالیات نمی

د از تسدهیالت مندرج در نتوانچگونه می شدهید دکتر چمران طرحمشدمونن  .19

 د؟نمند شوبهرهنامه شیوه

 ایببارو  رفاهی–فرهنگی تمااهی تدرمان،  تکمیلی بیمۀ مندی از تمااهی ت پژوهشااگر برای بهره

 نشانی)به خود را از طرنق سامانۀ اط یاتی بنیاد ملی نخبگان  تواند درخواستمی یلمی ارتباطات
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sina.bmn.ir ) مهی ت )بهارسال صورت تأنید بنیاد، ت مبریم نا از طرنق مؤسمۀ کند تا در  طور م

 میزبان( به وی پرداخت شود.

 دکتری با میزبانی استاد برگزیده جایزه عالمه طباطبایی چیست؟طرح پسا  .20

کند انن نکی از تمهی تی که بنیاد به اساتید شامخ و برگزنده  انزه ی مه طباطبانی ایطا می

اموخبگانی برای گذراندن دور  پمادکبری، تواند میزبان، دانشاست که اسباد برگزنده می

ر  پمادکبری با موافرت اسباد شامخ درخواست خود را به به باشد. برای انن منیور مبراضی دو

کند و بنیاد نیز بدون ارزنابی ، از پژوهشگر صرفاً به دلیل انن که اسباد میزبان بنیاد ارسال می

کند. برگزندگان طرح وی برگزنده  انزه ی مه طباطبانی است، برای نک سال حمانت می

از میان اساتید شامخ برند   انزه ی مه طباطبانی، اسباد توانند چمران نیز میپمادکبری شهید

تواند دور  پمادکبری خود را شرو  میزبان انبخاب نمانند و در صورت موافرت اسباد، وی می

کند. در هر صورت هر مبراضی که ببواند موافرت اسباد شامخ را کمه کنید ممبرل از 

درصد  110ای ماادل الزحمهد ماهانه حقبرگزندگی وی از تمهی ت شهید دکبر چمران، بنیا

 کند. حروق اسبادنار پانه نک در سال شرو  دور  پمادکبری را به محرق پرداخت می
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