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 بسمه تعالي

 

 برتر دانشگاهی آموختگاننامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانشآیین
 

 

 مقدمه

و  2-1-3 ،3-1-2، 2-1-2، 1-1-1های ملّیی  اساسنامۀ بنیاد ملّی نخبگان و به منظور اجرای اقداماز  3مادّۀ  1بند اجرای  در

به شیر   « برتر دانشگاهی آموختگاناز دانششناسایی و پشتیبانی »نامۀ آیینکشور در امور نخبگان، راهبردی از سند  3-1-5

 شود:می تصویبزیر 
 

 اریف: تع1مادّة 

 شود: رعایت می نامهآیینزیر در این  اریفبرای رعایت اختصار، تع

 است.ی نخبگان منظور بنیاد ملّ الف. بنیاد:

صیتت  کیه  کشیور اسیت  از داخی  ییا خیار      فنّیاوری آموزشی عیایی، پیهوهش و   منظور هریك از مراکز :ۀ علمیمؤسس ب.

ییا شیورای    ؛وزارت علوم، تتقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آمیوز  پزشی ی   مدارك صادرۀ آنها به تأیید 

 .رسیده باشدعایی انقالب فرهنگی 

 نامه است.آموختگان برتر دانشگاهی موضوع این آیینهریك از دانشمنظور  :برتر آموختۀدانشج. 

ب مصیوّ  «قانون مدیریت خدمات کشوری»از  111و  5های موضوع مواد  دستگاه ازهریك منظور  دستگاه اجرایی:. د

 است.  8/1/1381در تاریخ  مجلس شورای اسالمی
 

 هدف: 2مادّة 

کارشناسیی،  در مقیاع    دانشیگاهی آموختگیان  چارچوبی برای شناسایی برترین دانیش ، ایجاد نامهآیین تدوین اینهدف از 

و نییز  « در حیوزۀ تخصصیی   تسیهی  رشید و هیدایت آنهیا    » و ایجیاد تههییدات مزم بیرای    و دکتری تخصصی ارشدکارشناسی

 است.  « اجتهاع تخصصی مرتبطدر کارگیری و اثرگذاری آنان  به»

تأییید  مورد «صصی بایینی، پزشی ی و فلوشیی    تخ»های  دوره و نیز« ای دکتری حرفه»های  دوره آموختگان دانش تبصره:

و دورۀ « کارشناسی ارشید »آموختگان دورۀ  ترتیب معادل با دانش بهوزارت بهداشت، درمان و آموز  پزش ی؛ 

  شوند. متسوب می« دکتری تخصصی»
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 معیارهای شناسایی:  3مادّة 

و بیر اسیا     مقیاع  کارشناسیی، کارشناسیی ارشید و دکتیری      دانشیگاهی در موختگیان  آاز مییان دانیش   آموختگان برتر دانش

 شوند:معیارهای زیر شناسایی می

 وزشی و موارد مشابه  مهای آکسب موفقیتپیشینۀ تتصیلی،: شام  های آموزشی؛فعالیت. لفا

 های پهوهشی و فنّاورانه و موارد مشابه آن، کسب موفقیتنوآورانهشام : پیشینۀ پهوهشی و  های پژوهشی و فنّاورانه؛ب. فعالیت

اشیتهار  ، کشیور  علهیی  هیای  هدر مؤسسی  ایفیای نقیش فرهنگیی و اجتهیاعی    شیام :   های فرهنگی و اجتماعی؛فعالیتج. 

 ی ادبی، هنری، قرآنی و مشابه آنها کسب موفقیتاخالقی در زمان تتصی ،

، بیر اسیا    و نتیوۀ متاسیبۀ امتییاز هیر شیاخص      در هریك از مقاع  تتصیلیهای سنجش معیارهای فوق شاخصتبصره: 

 رسد.می بنیاد که به تصویب ای است نامهشیوه
 

 پشتیبانی:  4مادّة 

به و « اثرگذاریواشتغال » و نیز« هدایت و تواناسازی» برتر، تسهیالتی را برای آموختگانبنیاد هرسایه به تعدادی از دانش

 کند:به شر  زیر اعطا می اسالمی ی ایرانینام مفاخر تهدن 

 شام : ؛الف. تسهیالت هدایت و تواناسازی

 ارشد در مقط  دکتری تخصصیکارشناسی هایبرتر  دورهآموختگان برای پذیر  دانش. ادامه تحصیل: 1ـ الف

 های پسادکتریبرتر  دورۀ دکتری تخصصی در دورهآموختگان برای هدایت دانش: دورة پسادكتری. 2ـ الف

و  ارشید کارشناسیی  کارشناسیی،  هیای برتر  دورهآموختگان مندی دانشبرای بهره. خدمت نظام وظیفۀ تخصصی: 3ـ الف

 وظیفۀ تخصصیدکتری تخصصی از خدمت نظام

برتیر از تسیهیالت عهیومی نماننید وام مسی ن، هدییۀ        آموختگیان مندی دانشبرای بهره. تسهیالت فرهنگی: 4ـ  الف

 ازدوا ، سفرهای زیارتی و مشابه آن(

کیه از عیر  پیشینهادی رسیایۀ دکتیری خیود بیا         دورۀ دکتری تخصصیی شام  دانشجویان  3ی تسهیالت بند ایف :1تبصرة 

 شود. نیز می «(تخصصی بایینی، پزش ی و فلوشی »های  نیا مرحلۀ متناظر در دوره موفقیت دفاع کرده باشند
 

 شام : ؛اثرگذاریو . تسهیالت اشتغال ب

 فنّاورانهو نهادهای صنعتیبرتر در آموختگان برای جذب دانش. جذب در نهادهای فنّاورانه: 1ـ ب

بیه عنیوان ع یو     برتیر  دورۀ دکتیری تخصصیی    آموختگیان بیرای جیذب دانیش   : هـای علمـی   جذب در مؤسسـه . 2ـ ب

 کشور علهی هایدر مؤسسه علهی هیئت
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 های اجرایی برتر در دستگاهآموختگان دانش استخدامبرای های اجرایی:  . جذب در دستگاه3ب ـ
 

شیود کیه بیه    ای تعییین میی  نامیه های این مادّه بر اسا  بودجۀ بنیاد و بنیا بیه شییوه   بایغ و فرایند اعطای جایزهمتعداد،  :2ة تبصر

 رسد.تصویب بنیاد می

هیای اجراییی تسیهیالت     بنیاد مجاز است بر اسا  اختیارات قانونی خود یا با هه اری سایر مراج  قانونی و دسیتگاه  :3تبصرة 

 دیگری را برای تتقق اهداف این مادّه تدوین و به موق  اجراگذارد.
 

هیای علهیی    آموختگان مؤسسه و دانش سال سهحداکثر ظرف مدت  های علهی داخ  کشور آموختگان مؤسسه دانش : 5مادّة 

آمیوختگی مجازنید از مزاییای ایین     دانیش  از تیاریخ رسیهی    خار  از کشور، حداکثر ظرف میدت شیش سیال پیس    

 مند شوند. نامه بهره آیین
 

 تصویب و اجرا :6 ةمادّ

کهیسییون دامهیی و مطیابق     به تصویب 33/2/1331در تاریخ تبصره  پنجنامه مشته  بر یك مقدمه، شش مادّه و  این آیین

امنیای   بیه تصیویب هیئیت    13/3/1331کهیسیون دامهی( در تاریخ  نامۀ آیین 3مادّۀ  1امنا نتبصرۀ  مصوبۀ جلسۀ پنجم هیئت

نمصیوّب  « آموختگیان برتیر دانشیگاهی    شناسیایی و پشیتیبانی از دانیش   »نامیۀ   جیایگزین آییین  و  بنیاد ملّی نخبگیان رسیید  

 امجراست. و از تاریخ تصویب مزم شود ( می12/3/1333گان در تاریخ امنای بنیاد ملّی نخب هیئت


