


بنیاد ملی نخبگان

بایداردجلسهدررهبریمعظممقامسویازنخبگانملیبنیادگیریشکلایده•
شورایمصوباتاساسبربنیادومطرح1383مهرماهدرکشورعلمیبرگزیدگان

.شدتاسیس1384خردادماهدرفرهنگیانقالبعالی

ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنویبرنامه 
ولید علم، نخبگان، جذب، حفظ و به کارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقای ت

تصادی  فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اق
در منطقه براساس سند چشم انداز کشور

هدف



بنیاد ملی نخبگان



نخبه 
؟کیست



کیست؟نخبه•

ارچوبچدركشورمدیریتوفرهنگادب،هنر،فناوري،،علموگسترشدرخلقكهوكارآمدبرجستهفردي•

،خالقیتهوش،پایهبرويهايفعالیتهمچنینوباشدداشتهبارزاثرگذاریاسالمیهايارزش

موجبیگردسويازاكتسابیهايتوانمنديوتخصصخبرگی،وسویکازذاتیهايتوانمنديوانگیزه

.شودکشوراعتالیوپیشرفتبهبخشیدنسرعت

برتراستعدادصاحب•

ولیتداراسرانخبگیمرحلهبهرسیدنامکانخودذاتیهايویژگیبهتوجهباكهاستفردي•

.استنشدهفراهماوویژههاياستعدادبروزوكاملشناساییبرايالزمهايزمینههنوز



تسهیالت و حمایت های بنیاد ملی نخبگان

دانشجویان•

دانشجوییبرترآموختگاندانش•

نوآورانومخترعان•

حوزویوقرآنیهنری،ادبی،برگزیدگان•

علمیهیئتاعضای•



حصیلی مستعد تدانشجویانپشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی 

(طرح شهید وزوایی)

:اهداف

علمیوتخصصیهایزمینهدرتحصیلیمستعددانشجویانهدایت•

دانشجویینخبگانبفعالیتازپشتیبانی•

نخبگانیاجتماعاتپیشرفتموانعرفع•

نخبگیمسیردرمستعددانشجویانپیوستهوتدریجیرشدروندطراحی•



حصیلی مستعد تدانشجویانپشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی 

(طرح شهید وزوایی)

(امتیازبدون)تحصیلیاولسالدرمشمولدانشجویان

کنکوربرترهایرتبهشامل

فنیوریاضیعلومگروهدرکشوری100تا1•

تجربیعلومگروهدرکشوری100تا1•

انسانیعلومگروهدرکشوری80تا1•

هنرگروهدرکشوری40تا1•



حصیلی مستعد تدانشجویانپشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی 

(طرح شهید وزوایی)

سبکامتیازبراساسکارشناسیچهارمتادومهایسالدردانشجویانانتخاب•

باشدمینخبگانیهایفعالیتبرایشده

(نامهآیین)هستنیازامتیاز100حداقلکسب•



(تسهیالت)مستعد تحصیلیدانشجویانپشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی 

آموزشیکارگاههایوهادورهدرشرکت:آموزشیمندیتوانهزینهکمک•

تجاریکار،وکسباندازیراهآموزشیهایدردورهشرکت:کارآفرینیمندیتوان•

....وفکریمالکیتسازی،

نامهپایاناجرای•

داخلیعلمیدرمجامعشرکت•

وظیفهنظاموثیقهبدونکشورازخروجمجوز•

علمیامکاناتوارتباطات•



(تسهیالت)مستعد تحصیلیدانشجویانپشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی 

(شهیدباباییطرح)محورمسلهرقابتیرویدادهایدرشرکت•

فناورانه-پژوهشیمحورمسلههستههرینهکمک•

دانشجوییهمکاریاعتبار•

تکمیلیبیمه•

فرزندتولدوازدواجهدیه•

مسکنودیعهوام•

فرهنگیهایبرنامه•





برگزیده کشوراختراع های پشتیبانی از 

:اهداف

نیانبدانشمحصولیبهرسیدنمنظوربهبرگزیدههایاختراعتوانمندسازی

برگزیدههایاختراعبرایبازارایجاد

ثروتبهفکریداراییتبدیلونوآوریملیچرخهتکمیل



برگزیده کشوراختراع های پشتیبانی از 

(نوپدید)3سطحاختراع

نخبگانبنیادسامانهدربررسیدرخواستمسیرازورسمیمراجعدرشدهثبتهایاختراعمیاناز

میبرگزیدهابتکاراتواختراعاتوابداعاتمختلفهایجشنوارهمانندرویدادهاییبرگزارییا

.شوند

مخترعبهنقدیجایزه

سازی،ریتجافناوری،وعلمپارکورشدمراکزدراستقرارشرکت،تاسیسبرایمالیتسهیالت

...وبازاریابیوسرمایهجذبفرایندباآشنایی

وآموختگاندانشدانشجویان،ازپشتیبانینامهآییندرامتیاز...

رفاهی-فرهنگیتسهیالتاعطای



فعالیت های فرهنگی
جهادیاردوهایبرگزاری

نورراهیاناردوهایبرگزاری

تفریحیوفرهنگیعلمی،بازدیدهای

ها،تشرکوبرتراستعدادهایمعارفهقرآن،درنخبگیاخالق)نخبگانیهاینشست

(...ورضویخادمیاران

وشاپفوتعکاسی،موثر،ارائهزمان،مدیریتکار،وکسب)آموزشیکارگاههایبرگزاری

(....و

هنریفرهنگیمسابقاتبرگزاری



فعالیت های فرهنگی

دانشکدههنریفرهنگیهایکانوندرعضویت

علمیهایانجمندرعضویتودبیری

ودانشجوییتحقیقاتکمیتهمثلدانشجوییهایتشکلدرعضویت...

جهادیاردوهایدرشرکت



دانشجوی نمونه کشوری

شودمیانتخابدانشجویانبینازهرساله.

شودمیانتخابهمدانشگاهنمونهدانشجویموجود،نامهآیینبراساس

:جوایز

جمهوررئیسمعاونیاوجمهوررئیستوسطتقدیر

نقدیجایزه

نخبگانبنیادتحصیلیجوایزمشمولیت



عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشکده

هموتهرشهمدانشجویانبیندررااولرتبهکهپیوستهکارشناسیدورهممتازدانشجوی

یلیتحصنیمسالهشتحداکثرمدتظرفونمودهکسبخودتحصیلمحلدانشگاهورودی

.باشد17حداقلکلمیانگیندارایوشودآموختهدانش

تخلفاتدویبهیئتیادانشگاهانضباطیکمیتهقطعیمحکومیتحکمدارایکهدانشجویانی

مربوطهتتسهیالونامهآئیناینمشمولباشند(اخالقییاآموزشیتخلفبرمبنی)هاآزمون

.شدنخواهند



عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشکده

دراپیوستهنارشدکارشناسیمقطعدرنامهآییناینمشمولممتازدانشجویانتحصیلادامهاولویت

هرردنفریکازبیشسهمیهوجودصورتدرولیباشدمیدانشجوتحصیلمحلدانشگاههمان

درعمقطورشتهآنفاقدکهدیگردانشگاههایممتازدانشجویانبهسهمیهیکحداقلدانشگاه،

.یابدمیاختصاصباشندمیخوددانشگاه

اولویتهایعنوانبهخودرشتهدررامحل/رشته2حداکثرمیتوانددانشجوارشدکارشناسیمقطعبرای

.نمایدتعیینخودانتخابی

شاندرخاستعداددانشجویپذیرشوبودهنمرهکف،آزادشدهپذیرفتهنفرآخریننمره%90کسب

.بودخواهدشدهتعیینپذیرشظرفیتهمچنینومحلاولویتونمرهاولویتمبنایبر



عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشکده
حداکثر امتیاز مربوطهامتیاز هر موردپژوهشیعالیتهای ف

شته  رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی مرتبط با ر-1
(در دوران تحصیل) 

امتیاز8رتبه اول 
امتیاز4رتبه دوم 
امتیاز2رتبه سوم 

امتیاز8

زارت ابداع یا اختراع ثبت شده به تایید معاونت تحقیقات و فناوری و-2
امتیاز6امتیاز3به ازاء هر مورد متبوع

د شورای طرحهای تحقیقاتی پایان یافته با تایی-3
پژوهشی دانشگاه

امتیاز1مجری
امتیاز2

امتیاز5/0همکار

ر  در مجالت معتبچاپ مقاله -4
ون  مورد تایید کمیسی) داخلی 

و ( ور نشریات علوم پزشکی کش
خارجی

ه ایندکش شده در نمای
های معتبر

ا نفر اول یا دوم ی
نویسنده 
مسئول

امتیاز4
امتیاز8

امتیاز2نفرات بعدی

ایندکس نشده

ا نفر اول یا دوم ی
نویسنده 
مسئول

امتیاز1
امتیاز2

امتیاز5/0نفرات بعدی

به عنوان  در زمینه علوم پزشکی توسط دانشجو( چاپ شده) تالیف کتاب -5
امتیاز3نفر اول

امتیاز با تایید 3حداکثر 
کمیته تالیف و ترجمه  

دانشگاه

وسط دانشجو به  ارائه خالصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها ت-6
عنوان نفر اول

امتیاز1امتیاز5/0داخلی

امتیاز2امتیاز1خارجی

امتیاز32جمع کل



@saadati_m6813


