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   وریاست اول 
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 مقدمه 
بنیاد ملی نخبگان بر اساا  ادااما  کللییی سانا هاربردک وراده ده امده نخبگانا با  

براک ادرااه مخعل  ده میایر نخبگانیا  ومک ساارر ناادراک ورادها کیاایم  معندری ها  

شناساریا رباهکنا از    مراحل آن  وه  اجعماع نخبگانی ده سطدح مخعل  فرارم آوهده است

ده نااارت  ساااازک براک اذرگا اهک و  گیرکا زمیناهوااهباهراااراتا کدانمنااساااازکا جا   و  

  .کلررم و الگدسازک

 اهرخکده  راا اولین باه آمدخعگان برکر دانراگاه مقرها  شاناسااری و تراعیبانی از دان 

  ۀنامآرین 7و   4مداد    ۀ بنیااد ملی نخبگاان وناما اساااا  3  ماده  1  بناابر اساااا  ا  25/1/1389

با  ا (شادهاک رالی انقم  فررنگی 589  ۀمصاد  جلیا )احراز اساعداادراک برکر و نخبگی 

به کصادر     اندآوهک  -تژوررای-آمدخعگان برکر آمدزشایانعخا  دان   ۀنامآرین»   رندان

  ریئت امناک بنیاد هسیا.

با    ا1391ده مار ماه سااا    ا هاربردک ورااده ده امده نخبگانساان  کصاادر از   تس

-1-1  یمل  کرااداام  کاجرامنظده    بر اساا  هورلردراک ارن سانا و بهبازنگرک مقرها

شاناسااری و تراعیبانی از    ۀنامآرین  م ودهانا  سا   55-1-3 و34-1-2 ا23-1-3 ا22-1-2 ا11

ک  به کصاادر  ریئت امنا  1394 ماه سااا اهدربارااتده  دان  آمدخعگان برکر دانرااگاریا  

 :رباهکنا از هنامآرینارن اهج ده ارم میاد من .شا تیرینو جارگزرن مقرها   هسیابنیاد 
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برکر براک جا   ده نااادرااک فنااوهانۀ  آمدخعگاان  دان رااارات   و حماارات  مقرها 

راک  نامۀ حمارت از شاروت با رندان »آرین   1390/ 9/ 29اولین باه ده کاهرخ  نیز   ورااده

کصااادر  هسااایا و تس از آن با  آمدخعگان برکر«  به بنیان ده بلاهگیرک دان  دان  

  اساعناد  به ا آمدخعگان برکر ادغام ده مقرها  شاناسااریا تراعیبانی و کدانمناساازک دان  

  آمدخعگان دان    از   تراعیبانی   و   شاناسااری   مۀ نا »آرین   4ماد    2و کبصار    3  ماد    کبصار  

ده  م ودها نامۀ  آرین   4 « ماد  1- »    بنا   ساااازک اجراری   منظده به    و   « دانراااگاری   برکر 

آمدخعگان برکر دانراگاری براک ج   ده ناادراک  تراعیبانی از دان    نامۀ »شایده  دال  

 . ده بنیاد کصدر  شا ا  1399/ 8/ 12کاورن و آخررن وررار  آنا ده کاهرخ  فناوهانه«  

  اساااا  برنخبگان   یمل  ادی بن   م ی کیاااا  ن رحاوم بر کاو اصاااد به   کدجه  با  

آمدخعگاان برکر میاااعداا کدان گیات شااانااسااااری و کدانمنااساااازک دان  می   ررز  نمدداه

ورادها    آنان براک ج   ده ناادراک فناوهانۀ راارت  بنیادن و  اذرگ اهک ده ادعصااد دان  

 . است   طرح کررن راف ارن  مام 
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آوهک راک مخعل  جمع ک است وه از دهگاه ه شامل سؤاال  ترکلراارن مجمدره  

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

مرکبط نامه شیده  است   ا راک  ورده  کغییر  شاه    ا مداهدک  کمش  وررار   ارن  کا  ده  است 

مطال   هو  ازارن .  است   راری حاوک نقص   میلمًا  ا با ارن وجدد   شدد؛ اصمحا  الزم انجام  

وامل  ا کارانی مقام طرح شایا  ۀ نام اجراک شیده  براک  کدان ها نمی دره مناهج ده ارن مجم 

سازان مداونت آرناه چنانچه مدضدری مبام را میلد  ماناها الزم است از  و    دلمااد ورد  

 .اسعییاه شدد 

خدد ها به منظده اصمح و اهکقاک ارن  اهزشمنا د نظرا   شد ده تاران دهخداست می 

 ماریا.فر مداونت مندلس ارن  به    ا ترسرگان 
 

 با آرزوی توفیق الهی

 سازان بنیاد ملی نخبگانمعاونت آینده 



 

 

  مقدمتهرانیطرح شهید  گانپرسش
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 های متداولپرسش

شیاف  منظده  برطرف   کسازبه  احعمالو و  ابااما   خصدص    یردن    از   بانی یترع نامۀ  شیده ده 

بنیاد    ( کارانی مقام)طرح شایا    براک ج   ده ناادراک فناوهانه   دانرگاری   برکر  آمدخعگاندان  

 .شددمی  اهائه بخ را ده ارن آن  ک رامعااو  و تاسخ ک رااز ترس  یملی نخبگانا برخ

 ست؟کینخبه .1

 رنرا  اکفناوه رلما گیااعرش  و  خلق ده  هو  شااددیم  اطمق اهآماو   و  برجیااعه کفرد  به  نخبه واژ  

 و  باشاا  داشاعه  باهز  کاذرگ اه یاسامم  کرااهزش  چاهچد   ده رادهو  ترررما  و فررنگ  اد ا

 و  سااادراک  از  یذاک  کرااککدانمناا  و  زه یانگ  تایا خمد  ردشا  ۀرا تاا  بر  کو  کرااتیا فداال  نیرمچن

 و  رارفتیت  به  انیبخرا ساررت  مدج  گرارد کساد  از یعیاابو ا  کراککدانمنا  و کخصاص ایخبرگ

 .شدد ردهو  کارعم

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

 میااعلزم آنا  به یابیدسااع  و  افعهین  دساات آن  طرشاارا  به  رندز  نیلل اساات  ینخبگ میااعدا هو کفرد

 .است ده جامده کاذرگ اه عاًرناا و یخبرگ ی و  کبرا کسازکدانمنا و ترراا نارفرا

 را  »نخب ه   لفظان د ش  ده  خت هآموشدانافرادی ک ه ب ه ت از ی    ب ه  توانیم  ای آ .3

 رد؟کاطالق

 ده یطدالن  یهار  شاننخبه  کا  اآمدخعگاندان ند  هو اسات مراخص فدقا  رکداه  به  کدجه  با ر؛یخ

 .دانیت برکر« »میعدا کدانیم ها برکر ۀآمدخعدان  یول داهنا؛  یت

 بنیاد محس و ، عض و اندش دهمقدم  طرح ش هید تهرانیمش وول  افرادی که ای آ .4

  ؟دنشومی

ط  ر ل احراز شااارایبنیاد صااارفاً به دل  ملی نخبگان رضاااد نااهد و رر رک از کیاااایم بنیاد   ر؛یخ

 شدد.برگزراه ارطا میاز رر ترعیبانیا به  کمناباره 

اند،  مند ش دهبنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از تس هیال  ای  بنیاد بهره ای آ .5
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 کند؟صادر میمندی از تسهیال  بهره  واهی

ملی نخبگان بر اساا  ادااما  کللییی سانا هاربردک وراده ده امده نخبگانا با ومک ساارر  بنیاد  

ناادراک وراادها کیااایم  معندری ها براک ادراااه مخعل  اجعماع نخبگانی ده سااطدح مخعل  

شاامل سادابق آمدزشایا )راک رر فرد سادابق فدالیت  ۀواساطفرارم آوهده اسات. کیاایم  بنیاد به

  هواز ارنشااادد.  باه وک ارطاا می  (رااک فررنگی و اجعمااریو ساااارر فداالیات  هفنااوهانا تژوررااایا  

 براک آنشااادد واه الزم بااشاااا  برگزرااگی ده بنیااد ملی نخبگاان افعخااه جاارااک ممیاااد  نمی

 ارنبرگزراگان صاارفاً از کیااایم  مربد  به  و  شاادد  به برگزراگان ارطا   نامهیمعرفرا   ی واه

 .خدارنا شامنا نامه باره شیده 

  اس تآیا دریافت تس هیال  از بنیاد ملی نخبگان زء  افتخاراتی اس ت که مزم  .6

 ؟شود در رزومه به آن اشاره 

شاامل سادابق آمدزشایا )راک رر فرد سادابق فدالیت  ۀواساطکیاایم  بنیاد ملی نخبگان صارفاً به

وه با کدجه به آنشادد.  به وک ارطا می  (راک فررنگی و اجعماریتژوررایا فناوهانه و ساارر فدالیت

کیاایم  بنیاد به منظده کدانمناساازک و رمداه وردن زمینۀ ج   و اذرگ اهک مرامدالنا طراحی 

صااده  خددواه زمینۀ اهکقاک مراامدالن ها ارجاد به  ،اساات و اذرا  و کبدا  دهرافت آن  شاااه 

ریا  أک ابه بیان درگر  شادد.  بنیاد افعخاه جاراک ممیاد  نمیبنابرارن اساعیاده از کیاایموناا می

مناک از مزاراک مناهج ده کیاااایم   صااارفاً به مدناک باره   ابنیادده راک معقاضااای  دهخداسااات

 .شامعصده کدان نمیاهزش خاصی  ادهج آن ده هزومهبراک و  ریاشاه براک وک استأک

و ده آن برگزراه  ونامی مدعبر شاروتممده و  ممصاد    فردک وه ده رک جرانداه ابراک مثا 

ا برگزراه  اسات  به دلیل دساعاوهدک وه ماریت میاعقلی داهد و ده آن جرانداهه اهائه شااه   اشاددمی

ده حالی وه ؛  ک براک معقاضاای اسااتجارا امعیاز  ام وده برگزراگی به رمین خاطرا  شاادد ومی

مناک از کیاایم  بنیادا بر اساا  امعیازاکی اسات وه معقاضای از مجمدره برگزراه شاان براک باره 

رااک  وناا. بناابرارن برگزرااگی ده بنیاادا میاااعقال از سااادابق فداالیاترااک خدد ویااا  میفداالیات
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زراگی و برگ  شاددآمدزشایا تژوررایا فناوهانه و ... رر فرد نییات و افعخاه جاراک ممیاد  نمی

 فناوهانه و ... رر فرد نییت.راک آمدزشیا تژورریا میعقل از سدابق فدالیت اده بنیاد

 چیست؟مقدم تهرانیهدف طرح شهید  .7

و آمدخعگاااان برکااار دانراااگاری ده مقااااطع مخعلااا  شناسااااری دان  اطااارح نرااا ا رااااف

و ده ناارااتا جاا   آنااان  ورااده فناوهانااۀ ناادراااک ده جاا  منظده بااهکدانمناسااازک آنااان 

 .استده ناادراک فناوهانه 

مقدم  ش هید تهرانی طرح ها مش وول تس هیال آموختگان کدام دانش گاهدانش . 8

 ؟ شوندمی

وه صاامت  داخل را خاهج از ورااده  آمدخعگان رمۀ مراوز آمدزشاایا تژورراای و فناوهکدان  

وزاه  را به کأریاا وزاه  رلدما کمقیقاا  و فنااوهک    )با کدجه به هشاااعاۀ کمصااایلی(مااهك آنان  

مناک از کداننا دهخداسات خدد ها براک باره هسایاه باشااا می باااشاتا دهمان و آمدزش تزشالی

 اهائه وننا و ده صده  برگزراگیا از آن برخدهداه شدنا. ارن کیایم 

 آزاد   و  نور  امی پ  ،یرانتف اعیغ)  یردولتیغ  یه اش  گ اهآموختگ ان داندانش  آی ا .9

 دارند؟ را تسهیل از یمندبهره امکان( یاسالم

ذبت دهخداساات ها   انلام(  یردولعیغ  و  یدولع از)ارم    راادهو   کرادانرااگاه   آمدخعگاندان   کمام

 .شدنایم مناباره    ارن طرحکیایم از شانااه ربرگز صده  ده وداهنا 

ش  هید طرح تس  هیال   ها مش  وول  روزانة دانش  گاه  آموختگانآیا فقط دانش .10

 ؟شوندمیتهرانی مقدم 

 ایتژورراا  ایآمدزشاا   کراتیفدال مجمدره اسااا  بر فرد  شاااناه ربرگز  اادیبن  كمم  کناا؛ خیر

 .است کو ه و فررنگیفناوهان

 چیست؟تهرانی مقدم شهید طرح اولی   ام برای درخواست تسهیال   .11

 http://sina.bmn.irده تاارگااه اطمرااکی بنیااد باه نراااانی  تروناا  خدد ها  کدانناا می معقااضااایاان
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از  ارن طرحا  از کیااایم   مناکمنظده باره برهساای تروناها بهبراک  ها دهخداساات خدد  کلمیل و  

 وننا.  طررق سامانۀ م ودها اهسا 

توانن د درخواس   ت خود را برای  ه ای زم انی میمتق اي  ی ان در چ ه ب ازه .12

 بنیاد ارسال کنند؟ به ،تهرانی مقدمشهید طرح  مندی از تسهیال بهره

آمدخعاااه واااه ده ساااا  کمصااایلی ذبااات دهخداسااات دان  آمدخعگاااان و دانراااجدرانیدان 

طاارح دهخداساات خاادد ها بااراک اسااعیاده از کیااایم  ده راار زمااان از سااا ا  کداننااامیشاادنا 

واااهک هوز  45وننااا و بنیاااد حااااوثر کااا  اهسااا  سااینا ۀسااامان از طررااق امقااامکارانیشااایا 

 .ونامیدهخداستا تروناه ها برهسی و نعیجه ها ارمم  دهرافتتس از 

تهرانی  ش هید   طرحانتخا  بر ءید ان  های بنیاد ملی نخبگان برای  کار روه .13

 ؟ دهندتشکیل زلسه میهای زمانی در چه بازه ،مقدم

شاایا  طرح  مناک از کیاایم   باره   راک بنیاد براک برهسای دهخداسات معقاضایانواهگروه جلیاا  

 د. شدبرگزاه میراک زوج او  ماه  ۀده نیم ا مدمدالًمقامکارانی

آموخت ه  )افرادی ک ه در س  ال  ب ت درخواس  ت دانش  چرا ب ه دانش  اوی ان .14

 یابد؟ تعلق نویتهرانی مقدم شهید طرح تسهیال  ، شوند(نوی

راک آمدزشی ودت خدد ها براک فراگیرک و فدالیت  اده دوه  کمصیلانعظاه ارن است وه دانرجد  

گ اهد؛ ذیر منیی میمطمئناً بر ویییت کمصایل وک کأصارف ونا و جااشاان وک از ممیط رلمیا  

بخ   ااز سادک درگر ارن کیاایم  براک دوه  دانراجدری ده نظر گرفعه نرااه اسات.  رمین دلیلبه

دوهان  اسات وه اسااسااً براک    ناادراک فناوهانهساازک براک ج   ده  زمینه  امامی از ارن کیاایم 

از مقاطع کمصایلی(  )ده رر رکاما دانراجدران ساا  آخر اسات.  مدناداهآمدخعگی  از دان تس  

کداننا دهخداسات خدد می  اا شاانآمدخعه خداروه ده ساا  کمصایلی زمان ذبت دهخداساتا دان 

مااهکی ارعباه کدانمناک  از    اده صاده  برگزراه شانها براک برهسای تروناها به بنیاد اهائه وننا و  

وام خرراا/   و  کیاااایم  جا   ده نااادرااک فنااوهاناهاز   اآمدخعگیس از دان و ترااراۀ ازدواج  و  
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 منا شدنا.باره ساخت میلنا 

های دانش اویی بنیاد  چنانچه متقاي یان در دوران تحي یل، مش وول پش تیبانی .15

 طرح از تس هیال در طرح مذکور،به دلیل   توانندش ده باش ند، می(   )ش هید وزوایی

 استفاده کنند؟تهرانی مقدم شهید 

و راک آمدزشاایا تژورراایا فناوهانه  بر اسااا  امعیاز حاصاال از مجمدع فدالیت برگزراگاناخیر؛ 

  .شدناانعخا  میطرح شایا کارانی مقام  ۀنامفررنگی خدد مطابق با شیده 

توانند متقاي ی اس تفاده از تس هیال  کدام مقاطع تحي یلی میآموختگاندانش .16

 باشند؟تهرانی مقدم شهید طرح 

اک و دوعرک اهشاااا دوعرک حرفهراک کمصاایلی واهشااناساایا واهشااناساایدوهه   آمدخعگاندان 

ارن   دانراجدرانراک رلدم تزشالی را  راک کخصاص و فدق کخصاص هشاعهکخصاصای و نیز دوهه 

کداننا با مراجده می  ؛ا شاانخدار  آمدخعهده ساا  کمصایلی زمان ذبت دهخداسات دان را وه دوهه 

 سینا دهخداست خدد ها ذبت وننا.  ۀبه سامان

، در مقطعی ب امتر در مق دمتهرانیش  هی د    طرح  ا ر فرد مش  وولت تس  هیال  .17

 ؟مندی وی از ای  تسهیال  به چه صور  استبهره دانشگاه پذیرفته شود،

گیرک ده خصادص ادامه را کصامیماما بالطبع    وجدد نااهد؛از سادک بنیاد  ی براک اهائۀ کیاایم   ماند

 .بددخدارا گیرناه واهبه اادن بر اسا  شرارط جاراا با ،رملاهک با برگزراه دطع 

های خارج از کش ور، در چه ص ور  مورد آموختگان دانش گاهمدارك دانش .18

 تأیید بنیاد خواهد بود؟ 

راک کمصااایلی خاهج از وراااده بارا کدساااط وزاه  رلدم ا کمقیقا  و فناوهک را مااهك دوهه 

رابی و ( اهزشبا کدجه به هشااعۀ کمصاایلی معقاضاایو آمدزش تزشاالی )وزاه  باااشاات ا دهمان  

 . کأریا شاه باشا
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اند، امتیاز محور طی ش دهص ور  پووهشهای تحي یلی که بهآیا برای دوره .19

 شود؟ آموختگی در نظر  رفته میحاصل از میانگی  کل )معدل( دانش

 خیر.

 است؟   شده  رفته  نظر در  نیء یمنف ازا یامت  ،یآموزش  سوابق محاسبة در  چرا  .20

  ا یرلم  شئدن  رمۀ   ده   هو   شددی م  شناخعهبرکر    ۀآمدخعدان    رندانبه اک  آمدخعه دان    ادایبن  نظر  از

  اما   باشا؛   برجیعه   اآمدخعگاندان    ررسا  نی ب  ده   فناوهانها  و  یتژورر  ایآمدزش  ک رات یفدال  جمله  از

  با   ه و   است   شاه   گرفعه  نظر  ده  اناا داشعه   ی آمدزش   یضد  سابقۀ  ه و   افرادک   ک برا  ز ین  ان لام  نرا

 ناری تا   ک را مدا    ک برا   ن ر بنابرا .  وننا   جبران   ها   خدد   گ شعۀ   ک را ضد    راا ت ی فدال   ر رسا   ده   رعر ی ب   کمش 

 شدد؛   گرفعه   نظر   ده   ی آمدزش   ضد    و   دد    ده   افراد  کیاو    کا   است  شاه   گرفعه   نظر   ده   ی منی   از ی امع 

 .ردو   جبران  ها  نقصان   نرا  کدان یم(  تژور   ژه روبه )را  ر بخ ر ده سا  کر یب  کازرایامع  ی و   با  اما

 شود؟امتیاز هر مقاله چگونه محاسبه می .21

نااماۀ اهکقااک  باا کدجاه باه جاارگااه فرد و کداااد ندریااانااگاان آنا بر اساااا  میااد آرین  امعیااز رر مقاالاه

 شدد.( میhttps://hohm.msrt.ir/faرلمی مماسبه )ارضاک ریئت 

 دارد؟  آن  ازیامت در یریتأ  مقاله، در بودن مسئول سندةی نو ای آ .22

  با)  یااناگانرند  نیب ده فرد  گاه رجا  و  یااناگانرند  کدااد  اسااا   بر  مقالها رر  ازیامع مماساابۀ ر؛یخ

 . شددیم نییکد (مراوه اسعاد و هارنما اسعاد نام ح ف

 شد؟ مطلع  یالولل یب یهاهی نشر( Q) رتبه از توانمی چگونه .23

را ده رر شااخۀ هرکدان از هکبۀ نراریم  http://www.scimagojr.com ینعرنعرا  یمراجده به نراان  با

 مطلع شا. یرلم

 ها محاسبه خواهد شد؟ بررسی و امتیاز آن  ،آیا در بررسی پرونده، هوة مقام  .24

راک تژوررای معقاضایانا کر برهسای فدالیتساازک ررچه بی وییینامه و به منظده اساا  شایده  بر

برکر و براک   ۀمقال  جنتاهشاااا صااارفاً واهشاااناسااای و واهشاااناسااای آمدخعگان دوه  دان براک  

https://hohm.msrt.ir/fa
http://www.scimagojr.com/


گان طرح شهید   تهرانی مقدم  13  رپسش

به   اساینا ۀبرهسای و امعیازدری خدارا شاا. ساامان  ابرکر  ۀمقال ده دوعرک صارفاً  آمدخعگان دوه  دان 

تژورریا -المللیا رلمیمقاال  )بین  اشاه کدسط معقاضیاطمرا  ذبتبر اسا   و  طده خددواه  

کر  )از بی  تدساعر( ها بر اساا  امعیاز /ساخنرانیشااه به صاده   راک اهائهکرورجیا رمار -رلمی

ده مجمدع امعیازراک معقاضی   اشاه از برهسی و کأریاا امعیاز وی   تس  کاونا کر( مرک  میبه وم

 3المللی ا بین  ۀمقال  3اهشااا  واهشاناسای    دوه  آمدخعۀدان اگر رک    امدنهبه رندان ن.  شاددلماظ  

 5صارفاً   انامها بر اساا  شایده ذبت ورده باشاا  رماررای ده ساامانه  ۀتژوررای و ساه مقال-رلمی  ۀمقال

مملن اساات   اشاادد. ده نعیجها برهساای و لماظ میداهدکررن امعیاز ها اک وه براک وک بی مقاله

 .بادی ماناه است نراه وکا برهسیسینا مراراه ونا وه برخی از مقاال   ۀمعقاضی ده سامان

 های معتبر امتیاز دارند؟شده به صور  پوستر در هوایشآیا مقام  ارائه .25

راک آمدزشایا تژوررایا فناوهانه و جاو  امعیاز حاصال از فدالیتده   اامعیاز مربد  به رر فدالیت

شااه به  براک مقاال  اهائه  اآماه اسات وه ده آنکارانی مقام  ۀ طرح شاایا  نامشایده راک  فررنگی ب

 .است صده  تدسعر نیز امعیاز ده نظر گرفعه شاه 

تهرانی  ش هید   طرح آیا با داش ت  دو مقاله، امتیاز مزم برای اس تفاده از تس هیال  .26

 آوریم؟را به دست میمقدم 

بین  -)رلمیکدجاه باه ندع آن  باا    امعیااز مقاالاه راا(ا کداااد المللیا رماار تژوررااایا مجم  

رموها مجمدع امعیاازرااک فرد از باهندریااانااگاانا جاارگااه معقااضااای ده مقاالاه معیااو  اسااات.  

شادد و ده ناارت  راک آمدزشای ا تژوررای ا فناوهانه و فررنگی ده نظر گرفعه میفدالیتمجمدره

انااا افرادک واه حاا نصاااا  الزم ها ویااا  ورده نیز وااهگروه بنیاادا باا برهسااای ویییا از میاان  

لزومااً   افردک باا داشاااعن دو مقاالاه  واهکدان گیات  هو نمیازارنوناا.  برگزرااگاان ها انعخاا  می

 را خیر.   شددبرگزراه می

 آیا سال انتشار مقاله، در امتیاز آن ا ر ذار است؟ .27

ازاک رر ساا  فاصالۀ زمانی بین  بله؛ امعیاز رر فدالیت تژوررای )مقاله ا طرح تژوررای و وعا (ا به
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آمدخعگی و کاهرخ انجام فدالیت«ا ده ضاارر  دوساادم  »کاهرخ دهخداساات« و »بیرااینۀ کاهرخ دان 

 شدد.راک ارن فاصله مماسبه میشاران ذور است ارن ضرر ا بر اسا  کدااد ماه  شدد.ضر  می

 در افءایش امتیازا  فرد ا ر ذار است؟ ا تعدد مقام  در یك هوایش،آی  .28

 شدد.حااوثر به دو مقالۀ فرد ده رر رمار ا امعیاز داده می ابر اسا  مقرها 

های پووهش ی که در حال ازرا هس تند، امتیازی در نظر  رفته آیا برای طرح .29

 شود؟ می

براک اما   شاادد؛  رافعه باشاااا امعیاز دهنظر گرفعه میخاکمهه راک تژورراای و صاارفاً براک طرح ؛خیر

راا  رافعها به کناساا  آنکدان براک مراحل خاکمهشاادناا میی وه طی چنا مرحله اجرا میرارطرح

 امعیاز ده نظر گرفت.

ه ای پووهش  ی در زم ان دانش  اویی امتی از تعلق  در چ ه ص  ور  ب ه طرح .30

  یرد؟می

 شاادد وااه ی امعیاااز داده میاناا ده صاادهکرااجدری اجاارا شاااه راااری وااه ده دوهان دانطرحبااه 

مدافقاات رااا هضااارت   دانرااجد باادده اسااتاهارنماااک    ا اسااعادده زمااان اجااراک طاارح  ک وهاسعاد

خاادد ها بااراک اراان وااه دانرااجد ده طاارح تژورراای ماادهد نظاار رملاااهک داشااعه باشاااا اراامم 

 . را ده زمان دهخداست معقاضیا ارمم ونا ورده باشا

 شود؟ فهرست انتشارا  مورد تأیید بنیاد چگونه تعیی  می .31

راک وه بر اساا  شااخص  ساازان اساتکدیین فارسات انعرااها  مدهد کأریا بنیاد با مداونت آرناه 

داوهک و اهزراابی میااد وعاا  کاألییی راا   ۀا وجدد هورا آن راارلی از    شااادد واهمخعل  کدیین می

معقاضایان می   .شاددهوزهساانی میراک میاعمرا بهر و بر اساا  تا  اک ده انعرااها  اساتکرجمه

 .ونناسینا مراراه  ۀسامانده بخ  باهگ اهک وعا   ها ارن فارستکداننا 

 های وی ا ر ذار است؟ در امتیاز آموختگی فرد آیا تاریخ دانش  .32

زررا امعیاز   راک تژورری افرادا اذرگ اه است؛ده کدیین امعیاز فدالیت  ا صرفاًآمدخعگیکاهرخ دان 
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ازاک رر ساااا  فاصااالۀ زمانی بین »کاهرخ دهخداسااات« و »بیراااینۀ کاهرخ رر فدالیت تژوررااایا به

 شدد. آمدخعگی و کاهرخ انجام فدالیت«ا ده ضرر  دوسدم ضر  میدان 

 ها، رتبه در رایشهای برتر آزمون س راس ری ورود به دانش گاهمنظور از رتبه .33

 رشتة امتحانی؟ است یا رتبة کل در کد

 هشعۀ امعمانی است. منظدها هکبۀ ول ده وا

  نش  ده  رفته  نظر  در یامتیاز هاورودیهم بی  در اول رتبة کس  ب  برای چرا .34

 است؟

ه با کدجه به هشاااعه و دانراااگاه ممل و ل دهو  گ هاناه  و ن  یانگیم  کبرا  شااااه دهنظرگرفعه   ازیامع

دانراجد به   یآمدزشا   کمنازان کدانیدرنا  مشاددا نراانیز مین کساازرمیاانانا  رل دانراجدیکمصا 

زان یخددا وابیاااعه به م  کرادوهه ن رمیه هکبۀ دانراااجد ده بو  یصاااده  میاااعقل اسااات؛ ده حال

ناه لماظ  و یا  هکبۀ او ا ده و   کاز براییات. ضامناً لماظ امعر  نیز  دانراجد  کرادوهه رم  کمناکدان

هو  نرت اسااات. ازایفدال رک  کاز برایا ده وادع لماظ دو باه امعیلیل کمصااا و ن  یانگیم کاز برایامع

 نا.و یت مریاو ن مدضدع را کا براین آمدزشیانگیم کشاه برانظرگرفعهاز دهیامع

  رفته  نظر  در امتیاز دانش گاه، در درخش ان اس تعداد   عنوان کس ب  برای چرا .35

 است؟ نشده

جاو     کراكان اسااعدااد دهخرااانا مرااابه ممرانعخا  دانرااجد  کبرا  رادانرااگاه   کراكمم

  لماظ  هو  نرا از.  است  ادیبن ه و فررنگیفناوهان  ایتژورر  ایآمدزش  کراتیحاصل از فدال  ازا یامع

 ایآمدزش  کراتیفدال  کبرا  ازیامع  باه  دو  لماظ  وادع ده  دهخرانا اسعدااد  رندان ی و   کبرا  ازیامع

 .است یمعقاض فررنگیه و فناوهان ایتژورر

 و  ارش دیکارش ناس  مقاطع   به یورود   یهاآزمون  برتر رتبة کس ب  یبرا چرا .36

 است؟ نشده  رفته نظر در یازیامت  ،یتخيي  یدکتر

  وه  مدضدع   ن را  و  یکخصص  کدوعر  و  اهشا  یاهشناسو   آزمدن  کراهشعه   کلثر  و  کندع  به  کدجه   با

  ن را  واهد  ونلده  باون  و  دهخران   کاسعداادرا  تیظرف  ممل  از  برجیعها  انردانرجد  از  کاهیبی
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  برکر   کاسعداادرا  ریشناسا  کبرا  یقیدد  شاخص  رااآزمدن  نرا  ده  افراد  هکبۀ  شدناایم  مقاطع

حاصل از    ازا یده جاو  امع  اریدانرجد  کادرایهکبۀ افراد ده المپ  گرارد  کسد  از.  یتین  یلیکمص

صده  داوطلبانه  به   کچه فردلماظ شاه است کا چنان  و فناوهانه   یتژورر  ایآمدزش  کراتیفدال

  مقطع   واهد  کدانیت یم  آزمدن  باون  و  دهخران  کاسعداادرا  قرطر  از  وه  یصدهک  ده  یحع)

  کمش   ا باشا  رده و   وی   برکر  هکبۀ   و   شاه   ری دانرجد  یرلم  هدابت  کر  واهد (  شدد  اهشا  یاهشناسو 

 . شدد  گرفعه نظر  ده کو

دانشگاه آزاد اسالمی نیء امتیاز در نظر  رفته شده  های آزمون  آیا برای رتبه  .37

 است؟ 

را مراعرك اساتا راک اخیر وه آزمدن وهود به دانراگاه آزاد اساممیا با ساارر دانراگاه براک ساا 

شادد وه رمانا ممك امعیازدری اسات؛ اما براک طبداً رک هکبۀ ول براک فرد ده آزمدن ارمم می

شااا امعیازک براک آزاد اساممیا به صاده  مجزا برگزاه میراک گ شاعه وه آزمدن دانراگاه  ساا 

 راک برکر آن ده نظر گرفعه نراه است.هکبه

 شود؟یم اناام یصورت چه به د انی بر ء انتخا  و پرونده یبررس .38

  صمحاکذ  مراجع  ررسارملاهک    با  ها  انیمعقاض  کسد  از  شاه کباهگ اه  اطمرا   ایاسعان  کادرایبن

نامه انعخا   افراد مراامد  ها بر اسااا  شاایده   یمل  ادیبن سااپس  ووننا می  ریآزمایهاسااع  و یبرهساا 

 .ونامی

چه  دی با انیو متقاي   ش ود یم داده اطالع انیمتقاي  به چگونه  هاپرونده نواقص .39

 اناام دهند؟ آن رفع نقص یبرا یاقدامات

  یهساان اطمع  کو  به  نایسا  ساامانۀ  ده یمعقاضا   واهتدشاۀ  قرطر از  اتروناه   ندادص ایبرهسا  زمان ده

 و  اداام  نقص هفع  کبرا  نقصا  ارمم  امیت ده م وده یزمان  مالت  ده یمعقاضا الزم اسات   و  شاددیم

 ریغ ده.  ارنما اهساا   ادیبن  به مجاد«  ی»برهسا   گزرنۀ  انعخا   با  امجاد  یبرهسا   کبرا  ها خدد  ترونا  

چنانچه نقص تروناه اساسی باشاا دهخداست معقاضی   شاه ا تس از تاران مالت کدیینصده   نرا

)ردنی نقصی ده خصدص مااهك الزم براک ذبت    مخعدمه و ده صدهکی وه نقص غیراساسی باشا
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امعیاز مداهد  وشادد  می اک برهسای به بنیاد اهساا تروناه به صاده  خددواه بر  ادهخداسات نباشاا(

 راه لماظ نخدارا شا.نهفع نقص 

 نند؟ک دایپ اطالع خود  درخواستاة ینت از توانندیم چگونه متقايیان  .40

 .شددیم یهساناطمع نایس سامانۀ  ده  وک  ۀواهتدش قرطر  از ایمعقاض  نران ار  شان اه ربرگز  جۀینع

ش  هید   طرح تس  هیال  از  یمندبهره  یبرا ای آ  باش  د،  اد یبن عض  و متقاي  ی  ا ر .41

 دارد؟ درخواست ارسال به ازین ،تهرانی مقدم

  نۀیده زم  یعیمو حاا  که باه رندان نااادلا ؛ بلعض  و ن داردنخبگاان    یاد ملیا بن دشااادیم  ایا کاأو مجااداً  

 ده  نخبگان  کالگدساازو   کریاهگو میاعداان و به  کو کدانمناسااز ریشاناساا  کبرا  کگ اهاساتیسا 

را  دانراجد  چیر  اصاالعاً  نربنابرا. ناو یم  تیفدال  آنان  کاذرگ اه  و  ج    کبرا کساازنهیزم  و جامده

برگزراه و   ادایبن کاهرایمد  و مقرها  اسااا  بر  معقاضاایان  و  یااتین  ادیبن  رضااد  ااکآمدخعهدان 

ارم از ارن وه تی  از ارن از   امعقاضااایانا رمۀ  نربنابرا.  شااادنامیبنیاد     کرایبانیتراااع مرااامد 

 .نارذبت نما ۀ سیناالزم است دهخداست خدد ها ده سامان اناامنا شاه را نراه کیایم  بنیاد باره 

(  نامه وهیش   1 ش  وارة زدول  آخرف  ی رد ) ینخبگان یهاتیفع ال ری س  ا ازی امت .42

 شود؟یم محاسبه چگونه

بنیاد ملی نخبگان  ده واهگروه    و ناو یم  کباهگ اه  سااامانه ده  ها خدد نظر  مدهد تیفدال  دانرااجد

 گردد.امعیازا کدیین می 100حااوثر کا سق  برهسی و امعیاز مربدطه 

 ارائ ه  ص  ور   در  یالتیتس  ه  چ ه  مق دم،  یتهران  دی ش  ه  طرح د  انی بر ء  ب ه .43

 شد؟ خواهد اعطا درخواست

 ؛ال . ارعباه کدانمناک مااهکی

 ؛فناوهانه . کیایم  ج   ده ناادراک 

ده صاده  ازدواج برگزراه ده ساا  ذبت دهخداسات را کا دو ساا  تس از کاهرخ )ج. رارۀ ازدواج  

 برگزراگی(؛

  کا سه سا  تس از کاهرخ برگزراگی؛آمدخعگی و بدا از دان د. وام خررا/ ساخت میلنا 
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 .زراگیسارر کیایم  فررنگی ارممی از سدک بنیاد ملیا کا دو سا  تس از کاهرخ برگه. 

 ست؟چیاعتبار توانوندی هدف از اعطای  .44
 اناادراااک فناوهانااهآمدخعگااان بااراک جاا   ده اساات وااه دان بااه کجربااه مرااخص شاه 

ریااعنا وااه مملاان اساات ده طااد  دوهان کمصاایل  راک مااااهکیکدانمناااکنیازمنااا برخاای از 

از  یبخراا هو رااا ها ویاا  نلاارده باشاانا. از اراانبااه سااب  هشااعه و کخصااصا آن اده دانرااگاه 

راک راااادگیرک رزرناااهاز  دهصاااا 75باااه ترداخااات کارانااای مقاااام شاااایا  طااارح کیاااایم 

)کااا سااق  هرااالی وااه هراساات بنیاااد  ناادراااک فناوهانااهمدهدنیاااز بااراک جاا   ده  راااکمااه 

و آرناااه سااازان مداوناات  باار اسااا  نظاار  راا اخعصاااص داهد. اراان نیازمناااریونااا(کدیااین می

مناااک از آن بااه افاارادک وااه مجاااز بااه باره  ابنیاااد ملاای نخبگااانبااا رملاااهک واااهگزاهان 

 شدد.شاه ارطا میراک کدیینشناخعه شاه باشناا ده فرصت

 چگونه است؟ د انی بر ء اعطای اعتبار توانوندی مهارتی به  روند .45

راک مااااهکی رزرنااۀ کدانمناااک مااااهکیا باار اسااا  برنامااهمناااک از ومکبااه طااده ولاایا باره 

ارطااا  آنااانوااه راار رااک از برگزراااگانا بااراک جاا   ده ناادراااک فناوهانااه نیاااز داهنااا بااه 

 راارشاادد. راک مااااهکی کدسااط واااهگزاهان انجااام میاحصاااک نیازمناااک مدماادالًشاادد. می

 بااا لاازوم صااده  ده و) شاااه مدرفی برگزراااگان ساادابق برهساای بااا واااهگزاهانا از رااک

 ناادرااااک یشاااغل راک»نیازمنااااک باااا و اهزراااابی ها آناااان راککدانمنااااک ا(مصااااحبه انجاااام

 برگزراااگان بااه ملعااد ا صااده  بااه ها مدهدنیاااز راااکمااه  فارساات و مقاریااه فناوهانااه«

راااک ا دوهه کاااهرخ برگزراااگیحااااوثر کااا رااک سااا  تااس از  برگزراااگان .ونااامی اراامم

مااااهك کداننااا میمعقاضاایان  .گ هانناااآمدزشاای ها باار اسااا  فارساات ارمماای واااهگزاه می

 کااا راااک کدانمناسااازک ها ده واهتدشااه خاادد ده سااامانۀ ذباات وننااامثبعااۀ شااروت ده دوهه 

بااه  ااز ساادک بنیاااد شاااه کااا سااق  کدیین شاااهارزرنهمبلاا  دهصااا  75ا و کأریااا از برهساای تااس

 یا  معقاضی واهرز شدد. ح

 است؟ چگونه مقدمیتهران دیشه طرح د انی بر ء یابیشغل روند .46
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 و واااهگزاهان بااهبااراک جارااابی ده ناادراااک فناوهانااها  ها برگزراااگان از رااک راار ا ادیاا بن

 ناااااد وااااهگزاها یمدرفاا  باااا .وناااامی مدرفاای اه رااا برگز ماااانظر اسااعانی نخبگاااان کبنیادرااا

واااهگزاه  ونااا.می بلاااهگیرک اماااه  سااه مااا  بااه ایراا رآزما صااده بها برگزراااه ها فناوهانااه

دهصااا حقاادقا مزارااا و حااق بیمااۀ واااهجد ها ده دوه  رملاااهک آزمارراایا    75حااااوثر  

تااس از    . ونااا می کااأمین    نااااد فناوهانااه و مااابقی ها از منااابع    بنیاااد ملاای نخبگااان از ارعباااه  

تارااان دوه  آزمارراایا نااااد فناوهانااه و برگزراااها ده خصاادص ادامااه رااا دطااع رملاااهکا  

 وننا. گیرک می کصمیم 

 ؟هایی که قيد زذ  بر ءید ان را دارند چیستبرای  شرکت اد یبنمشوق  .47

راااک )از طررااق واااهگزاهان خاادد( نیروراااک انیااانی صاااح  اسااعدااد برکاار وااه دوهه  اادیاا بن

ونااا و را مدرفاای میگیرکا بااه شااروتواهبااهانااا بااراک کدانمناااک مااااهکی ها نیااز گ هاناه 

کدافااق واااهگزاه بنیاااد بااا و    گیرناااه واهبهبیااعه بااه نظاار شااروت  )  دهصااا  75  سااق   کااارموها  به

 ترداخااات امارهدوه  آزماررااای ساااهراااک باااراک  ها رااااه برگز ۀمااا یب حاااق و وااااهمزد ازآن( 

راااک کدانمناااک وااه راک برگزراااه و دوهه انعظاه اراان اساات وااه بااا کدجااه بااه کدانمناااک  .ونایم

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

صااده  ملاااهک بهده طاای اراان دوه  آزمارراایا دو طاارف بعداننااا ده خصاادص املااان ر

 دهست برسنا. یدطدیا به کصمیم

 شود؟به چه  روه یا نهادهایی »کار ءار   فته می .48

راک واهرااابیط طاارف دااراهداد بنیاااد ملاای نخبگااان رااا بنیادراااک نخبگااان بااه راار رااک از شااروت

اسااعانی وااه وظییااۀ کیااایل هونااا جاا   برگزراااگان ده ناادراااک فناوهانااه ها باار رااااه 

 گدرنا. گیرناا واهگزاه میمی

 ؟چه مدارك و مستنداتی مزم است ،ساخت مسک  وام خرید/برای دریافت  .49

شاااه( بااه ان معقاضاای دهرافاات اراان کیااایم  ها )باار اسااا  کدافقااا  انجامگبرگزرااابنیااادا 
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ونااا و ترداخاات کیااایم  و مااااهك و میااعناا  الزم بااراک راااک راماال مدرفاای میبانک

 دهرافت آنا بر اسا  مقرها  بانک است.

 ؟استازدواج  ةهدی  ، تا چه زمانی مشوول دریافتفرد بر ءیده .50

سااا  ذباات دهخداساات رااا کااا دو سااا  تااس از کاااهرخ  ده صااده  ازدواج ده  برگزراااها  

اگاار معقاضاای ده ماااه  اثااا بااراک م  شاادد. ا مراامد  اراان رارااه ممیااد  می برگزراااگی 

طاارح دهخداساات خاادد ها بااراک کیااایم  رمااان سااا ا خاارداد ازدواج نمارااا و ده مردادماااه 

منااا کدانااا از رارااۀ ازدواج باره برگزراااه شااددا می سااپسذباات ونااا و کاراناای مقااام شااایا 

طاارح  برگزرااا   سااا  جاااهکا مارماااه چااااهم ده  فااردااگاار  درگاارا مثااا  رندانبااهشاادد. رااا 

از اراان  تااسکااا دوسااا  چنانچااه ا باشااارناادز ازدواج نلاارده  شاادد امااا  مقااامکارانیشااایا 

الزم باااه ذوااار اسااات ده کیاااایم  شاادد. میراراااۀ ازدواج  مرااامد  اکاااهرخ ازدواج نماراااا

راک مخعلاا  و معناساا  بااا آن ده نظاار گرفعااه شاااه اساات لاا ا مخعلاا ه رارااۀ ازدواج بااا هورااه

مناااک ها بااه نامه شاارارط و مااا  زمااان باره الزم اساات معقاضاایان بااا مراجدااه بااه مااعن شاایده 

 ددت مطالده نمارنا. 

 کند؟یم نظار  بنیاد  کار ءاران عولکرد  بر ینهاد  چه .51

 ها خاادد اسااعان واااهگزاهان رمللاارد باار نظاااه  وظییااۀ اسااعانیا نخبگااان بنیادراااکراار رااک از 

 .داهنا رااه  بر
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