
 »رهاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برت جايزه«نامة هاي متداول دربارة آيين پرسش

  نخبه چه كسي است؟. 1

فردي برجسته و كارامد با اثرگذاري بارز در خلق و گسترش علم، فّناوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در 

  :هاي زير را داشته باشد هاي اسالمي كه الزم است ويژگي چارچوب ارزش

  مندي از هوش، خالقيت، انگيزه ذاتي بهره. الف

  اي خاص واجد خبرگي و تخصص در حوزه. ب

  بديل در اجتماع تخصصي خود و در چارچوب گفتمان نظام اسالمي بديل يا كم داراي اثرگذاري بي. ج

  صاحب استعداد برتر چه كسي است؟. 2  

نيافته و مستلزم فرايند هدايت و توانمندسازي براي كسب  هنوز به آن شرايط دستفردي كه مستعد نخبگي است ليكن 

  .خبرگي و نهايتاً اثرگذاري بر محيط است

  اجتماع نخبگاني چيست؟. 3

  .هاي نخبگاني هستند هاي بالقوه يا بالفعل در انجام فعاليت هايي باتوانمندي افراد يا گروه

؟گروه نخبه چيست   .4  

هاي نخبگاني را  هاي مشابه، توانمندي انجام فعاليت ها و نهادهايي كه در مقايسه با ساير هويت ها، سازمان وههر يك از گر

 .دارا هستند

  گروه صاحب استعدادبرتر چيست؟. 5

وه ها به گر اي را دارد ولي براي تبديل آن هاي ويژه ها يا نهادهايي كه استعداد كسب توانمندي ها، سازمان هريك از گروه

  .هاي الزم صورت پذيرد ريزي ها و برنامه نخبه، بايد حمايت

  هايي است؟هاي نخبگاني چه نوع فعاليتمنظور از فعاليت. 6

علم، فنّاوري، : هاي مختلف از قبيل فعاليتي آگاهانه، خالقانه و نوآورانه با اثرگذاري محسوس بر پيشرفت كشور در حوزه

  .يد بر شناخت مسائل و مشكالت كشور استهنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأك

  نامه چيست؟ هاي نخبگاني در اين آيين مصاديق فعاليت. 7

  آموزي ملّي و جهاني كسب رتبة برتر در المپيادهاي دانش. الف

  هاي كشور هاي سراسري ورود به دانشگاه كسب رتبة برتر در آزمون. ب

  كسب رتبة برتر در المپيادهاي ملّي دانشجويي. ج

كارورزي، دستياري در  هاي جامع، پيش هاي سراسري علوم پزشكي كشور اعم از آزمون كسب رتبة برتر در آزمون. د

  پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي هاي پزشكي، دندان رشته

  ها كسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه. ه

  كسب عنوان دانشجوي نمونة كشوري. و



  فّناورانة مورد تأييد بنياد  هاي علمي،پژوهشي، نوارهبرگزيده شدن در جش. ز

  برگزيده شدن در مسابقات قرآني مورد تأييد بنياد. ح

  هاي هنري يا ادبي برجسته فعاليت. ط

  هاي ملي و جهاني مهارت برگزيده شدن در مسابقه. ي

  ثبت اختراع برگزيده. ك

  هاي تحصيلي چيست؟ نامه جايزه هاي آيين ويژگي. 8

  هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر شناسايي مشموالن از طريق رصد رفتار و فعاليت. الف

  تأكيد بر رويكرد توانمندسازي دانشجويان در محيط دانشگاه به جاي رويكرد صرفاً حمايت مادي. ب

  هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه توجه به مجموعة فعاليت. ج

هاي مختص  و حمايت از هر دانشجوي مستعد در مسير استعدادها و توانمنديتوجه به تنوع استعدادها و هدايت . د

  خودش

نامه به دانشگاه و استفاده از مثلث  و سپردن مديريت اجرايي آيين) دانشگاه محوري(توجه به رويكرد نهادمحوري .   ه

  ها در اعطاي جايزه» دانشجو«و » استاد«، »دانشگاه«

  كنار افراد هاي نخبگاني در توجه به گروه. و

  ايجاد تعهد در دانشجو از طريق ترويج فرهنگ كار و تالش به جاي ايجاد توقع. ز

  هاي تحصيلي چيست؟مندي از جايزهشرايط الزم براي بهره. 9  

هاي ذيل، درقياس با ساير دانشجويان  هاي زير است؛ ليكن دانشجو بايد عالوه بر ويژگي شرايط الزم، احراز يكي از ويژگي

  .باشد هاي نخبگاني كسب كرده رين امتياز را از فعاليتبيشت

هاي طال، نقره و برنز از اين مسابقات  آموزي كشوري و جهاني كه موفق به كسب مدال نفرات برتر المپيادهاي دانش. الف

  .اند شده

در مقاطع ) اسالميوزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد (هاي كشور  هاي سراسري ورود به مؤسسه برگزيدگان آزمون. ب

انحراف معيار از ميانگين  5/2اي بر اساس نمرة تراز آزمون بيش از  كارشناسي، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه

  كنندگان در آزمون؛ كل شركت

موفق به ) المپيادهاي مورد تأييد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد( افرادي كه در المپيادهاي مّلي دانشجويي. ج

  .اند هاي اول تا سوم كشوري شده كسب رتبه

پزشكي و داروسازي و دستياري  هاي پزشكي، دندان كارورزي، دستياري در رشته هاي جامع، پيش افرادي كه در آزمون. د

  .اند هاي اول تا سوم شده فوق تخصصي پزشكي موفق به كسب رتبه

  ها دانشجويان ممتاز مؤسسه. ه

ارشد و دكتري كه با معرفي وزارت علوم  كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي، كارشناسيبرگزيدگان مرحلة . و

  شوند؛يا وزارت بهداشت و تأييد بنياد انتخاب مي



هاي اي و جشنواره هاي منطقه منظور جشنواره(هاي علمي، پژوهشي و فّناورانه مورد تأييد بنياد  برگزيدگان جشنواره. ز

-شود و شرايط بنياد را براي حمايت برآورده ميها و نهادها برگزار ميتراع است كه توسط ساير سازمانمّلي ارزيابي اخ

  .پردازدهاي برگزيده ميها نيز به ارزيابي اختراعبنياد در اين جشنواره. كنند

شوند مشروط نتخاب مينامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقات قرآني اهاي قرآني كه براساس آيين برگزيدگان مسابقه. ح

  هاي مرتبط؛ بر ادامه تحصيل در رشته

نامة پشتيباني از برگزيدگان هنري و برگزيدگان ادبي كشور انتخاب برگزيدگان هنري و ادبي كه براساس مفاد آيين. ط

  هاي مرتبط؛ شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشتهمي

هاي ملي و بين الملي نامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقهد آيينهاي مّلي مهارت كه براساس مفا برگزيدگان مسابقه. ي

  .هاي مرتبط شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشتهمهارت انتخاب مي

  .شوندهاي برگزيده انتخاب مينامة شناسايي و پشتيباني از اختراعمخترعان برگزيده كه براساس مفاد آيين. ك

  هاي تحصيلي به چه صورت است؟ندي از جايزهمنحوة ارزيابي،گزينش و بهره. 10

ها باتوجه به ظرفيتي كه بنياد به هريك  ابتدا دانشگاه. شود هاي نخبگاني دانشجويان در دو سطح انجام مي ارزيابي فعاليت

هاي  ليتنامه شوند آنان را براساس فعا توانند مشمول آيين هاي دانشجوياني كه مي كند و براساس ويژگي ها اعالم مي از آن

سپس بنياد با بررسي نهايي حائزان بيشترين امتياز از .كنند شان غربال و تعدادي را به بنياد معرفي مي نخبگاني

  .كند معرفي مي هاي نخبگاني را به عنوان برگزيدة نهايي انتخاب و به دانشگاه هاي محل تحصيل آنان  فعاليت

  يابد؟ هايي به دانشجويان تعلق مي چه جايزه. 11

هاي آموزشي، پژوهشي، فّناوري  باتوجه به هدف بنياد كه شناسايي توانمندي دانشجويان صاحب استعداد برتر در ساحت

هايي را در چهار دسته زير به دانشجويان صاحب  ها است، جايزه و فرهنگي و هدايت آنان براي ورود به يكي از آن عرصه

  :كند استعداد برتر اعطا مي

  ا هدف تسهيل مسير آموزشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة آموزشب :جايزة آموزش.الف

  با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة پژوهش :جايزة پژوهش.ب

  با هدف تسهيل مسير فّناورانه و نوآورانه و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصةكارآفريني :جايزة فنّاوري.ج

تقويت هويت مّلي و رفع نيازهاي مادي و اجتماعي   با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي ـ ايراني،: جايزة فرهنگ. د

  انشجوياند

گذاري و اعطا  ايراني كه در آن زمينه از مشاهير هستند نام - ها به نام يكي از دانشمندان اسالمي هريك از جايزه  

پدر «مرحوم دكترغالمحسين مصاحب، جايزة پژوهش به نام » جديد ايران پدر رياضيات«جايزة آموزش به نام . شود مي

مرحوم دكتر حسين ميرشمسي، جايزة فنّاوري به نام مرحوم دكتر رحمان دادمان و جايزة فرهنگ به نام » واكسن ايران

  .گذاري شده است مرحوم دكتر سيد جعفر شهيدي، مورخ شهير تاريخ اسالم، نام

    
  هدف از اعطاي اين جوايز به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد چيست؟. 12

هاي  تسهيالت ارائه شده در اين جوايز و در اين سطح براي اين افراد، بيشتر در جهت توانمندكردن آنان در حوزه

  .آموزشي، پژوهشي،فّناورانه وكارآفريني است



  گيرد؟ميها در چه بازه زماني به دانشجويان تعلق جايزه. 13

) از ابتداي مهرماه تا پايان شهريور ماه سال بعد(سال تحصيليشوند به مدت يك دانشجوياني كه از سوي بنياد انتخاب مي

هاي بعد الزم است مجدد در فرايند ارزيابي و رقابت با ساير دانشجويان  شوند و براي سالمند ميهاي بنياد بهرهاز جايزه

  .قرار گيرند

ها استفاده كرده باشد امكان استفاده مجدد در دانشجو در يك مقطع از تحصيل از اين جايزهچنانچه . 14

  مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟

هادر مقاطع تحصيلي مختلف وجود ندارد و چنانچه دانشجو بتواند در هر سال  محدوديتي براي استفاده از اين جايزه. بله

-هاي نخبگاني، انتخاب و مي ند، درصورت كسب بيشترين امتياز از فعاليتتحصيلي با دانشجويان مشابه خود رقابت ك

  .مند شودها بهرهتواند از اين جايزه

  هاي نخبگاني داراي امتياز برابري هستند؟آيا تمام فعاليت. 15  

متفاوتي به  ها است به همين دليل امتيازهاي نخبگاني داده شده بر اساس ميزان اهميت آنامتيازهايي كه به فعاليت

المللي خوارزمي اعتبار بيشتري نسبت به جشوارة خوارزمي در مثالً جشنوارة بين. ها اختصاص داده شده استفعاليت

  .آموزي دارد به همين دليل امتياز بيشتري به آن تخصيص داده خواهد شدسطح دانش

  است؟ها يكسان هاي نخبگاني در تمام جايزهآيا تأثير هريك از فعاليت. 16  

اي خاص است به همين دليل تالش بنياد اين است كه اگر  هدف شناسايي و هدايت استعدادهاي دانشجويان در زمينه

رو براساس اينكه جنس هر فعاليت به  از اين. تر است در همان حوزه هم تقويت شود دانشجويي در حوزة آموزش قوي

هاي براي مثال اختراع. فعاليت در آن جايزه داده شده است تر است ضريب بيشتري به آن ها مرتبطكدام يك از جايزه

هاي فّناوري ضريب بيشتري به آن تعلق گرفته است يا  برگزيده بيشتر به جايزة فّناوري ارتباط دارد بنابراين در جايزه

  .هم اثري ندارد آموزي هيچ ارتباطي با فّناوري و كارآفريني ندارد بنابراين در كسب جايزة فّناوري المپيادهاي دانش

  گيرد؟ جايزة آموزش چه نوع تسهيالتي را در بر مي. 17  

باشد اين جايزه با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمند سازي   هاي آموزشي موفق چنانچه دانشجويي در فعاليت

  :گيرد و شامل تسهيالت زير است دانشجو در زمينة آموزش به آن تعلق مي

  موزشياعتبار توانمندسازي آ. الف

به دانشجو ... هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و  ها و كالس پس از ارائه گواهي شركت دانشجو در كارگاه

  .شود پرداخت مي

  :اعتبار آموزش ياري. ب

اعتبار دستيار آموزشي استاد است كه به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پس از پذيرش از سوي 

صورت ماهانه به مدت  كند به اعضاي هيئت علمي دانشگاه و براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مييكي از 

  .شود شود كه مبلغ آن توسط بنياد تأمين اعتبار مي يك سال تحصيلي پرداخت مي

اي غير از محل تحصيل، توان از عضو هيئت علمي مؤسسهياري ميآيا براي دريافت اعتبار آموزش. 18

  پذيرش گرفت؟

  .خير، براي اين منظور بايد حتماً از يكي از اعضاي مؤسسه محل تحصيل پذيرش دريافت كرد



  گيرد؟ جايزة پژوهش چه نوع تسهيالتي را در برمي. 19

ي پژوهشي موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمند سازي آنان در ها چنانچه دانشجو در فعاليت

  :زمينة پژوهش، شامل تسهيالت زير است

  اعتبار ارتباطات علمي.الف

هاي علمي، تسهيالت خريد شامل كمك هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي، كمك هزينة عضويت در انجمن

  .كتاب

  نامه يا رسالهپايان اعتبار اجراي. ب

رساله، بنياد پس از تصويب طرح / نامهدر راستاي انجام پايان.... ها ، مواد مصرفي و به منظور تهيه ملزومات، دستگاه

  .دهدرساله اعتباري را در اختيار دانشجويان مشمول قرار مي/ نامه  پيشنهادي پايان

  هاي علمي كمك هزينة شركت در همايش.ج

  .شوداي به اين منظور اعطا مي كارشناسي ارشد و دكتري كمك هزينه به دانشجويان

  اعتبار هستة پژوهشي. د

هاي گروهي، درصورت تشكيل و فعاليت گروه پژوهشي دانشجويي  باتوجه به هدف بنياد به منظور گسترش فعاليت

  .دهدر اختيار اين گروه قرار ميها دكند، بنياد مبلغي را براي پيشبرد فعاليت مطابق مقرراتي كه دانشگاه مصوب مي

  يارياعتبار پژوهش. ه

هاي  اعتبار دستيار پژوهشي استاد است كه چنانچه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از طرح

پژوهشي مصوب اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع همكاري داشته باشد براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو 

شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين  صورت ماهانه به مدت يك سال تحصيلي پرداخت مي د مبلغي بهكن منعقد مي

  .شود اعتبار مي

  اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي و خارجي. و

دريافت هاي داخل يا خارج از كشور پذيرش فرصت مطالعاتي دانشجويان مقطع دكتري تخصصي، كه از يكي از دانشگاه

  .شوندكنند پس از تصويب درخواست خود در دانشگاه از اين اعتبار برخوردار مي

  گيرد؟ جايزة فنّاوري چه نوع تسهيالتي را در برمي. 20  

هاي فنّاورانه و كارآفريني موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير فّناورانه و نوآورانه و  چنانچه دانشجو در فعاليت

- دانشجويان براي ورود به عرصة كارآفريني تسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي سازي توانمند

  :كند

  اعتبار هستة فنّاوري و كارآفريني. الف

چنانچه دانشجويان قادر به تشكيل شركت زايشي از دانشگاه متبوع مطابق مقررات دانشگاه باشد اين اعتبار به آنان اعطا 

  .شود مي

  ...)تجاري سازي، حقوق مالكيت فكري و (هاي آموزشي كارآفريني مندي در دورهعتبار توانا. ب

  .شود براي آشنايي دانشجويان با فضاي فّناوري و كارآفريني به آنان اعطا مي



  يارياعتبار فن. ج

اه متبوع به هاي زايشي دانشگ در يكي از شركت) كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي(پس از پذيرش دانشجو مشمول 

صورت ماهانه به مدت يك سال  كند مبلغي به عنوان دستيار فّناورانه براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي

  .شود شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين اعتبار مي تحصيلي پرداخت مي

  جايزة فنّاوري با چه هدفي در نظر گرفته شده است؟.21

ه منظور ورود دانشجويان به فضاي كارآفريني و آشنا شدن آنان با بازار كار و فّناوري در نظر جايزه فناوري دادمان ب

  .گرفته شده است

         گيرد؟ جايزة فرهنگ چه نوع تسهيالتي را دربر مي. 22

دانشجويان ايراني، هويت بخشي ملّي و رفع نيازهاي مادي و اجتماعي  -اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسالمي

  :كندتسهيالت زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي

  راتبة ساالنه. الف

و . شودهاي تحصيل به دانشجو اعطا ميصورت ماهانه و درازاي كار دانشجويي به منظور تأمين بخشي از هزينه مبلغي به

هاي  غ اكتفا نكنند و بيشتر به دنبال فعاليتبه منظور اينكه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبل

  .علمي باشند اعتبار اين جايزه در اين مقاطع نسبت به مقطع كارشناسي كاهش يافته است

  وديعه اجارة مسكن. ب

ين وديعة مسكن در اختيار تأم  الحسنه به عنوان با استفاده از ظرفيت صندوق رفاه دانشجويي مبلغي به صورت قرض  

  .شودآموختگي از سوي دانشجو بازپرداخت مي اين مبلغ بعد از دانش. گيرددانشجويان متأهل قرار مي

  هدية ازدواج. ج

  فرهنگي –اعتبار سفرهاي زيارتي . د

كند بلكه اين اعتبار در اختيار دانشگاه به منظور برگزاري اردوهاي  جايزه را به فرد اعطا نميبنياد اعتبار مربوط به اين 

  .گيرد  قرار مي فرهنگي -زيارتي

    
  مند شود؟بهره) آموزشي، پژوهشي، فنّاوري، فرهنگي( آيا امكان دارد دانشجو از بيش از يك جايزه . 23

شود به همين منظور دانشجو در صورت صورت جداگانه بررسي مي جوايز بهبا توجه به اينكه امتياز مربوط به هر يك از 

كسب حداقل امتياز در هر جايزه وارد فرايند رقابتي در آن جايزه خواهد شد و در صورت انتخاب، جايزه به آن تعلق 

  .باشد ها گيرد با در نظر گرفتن اين موضوع انتظار اين است كه هر دانشجو بتواند مشمول يكي از جايزه مي

    
  نقش دانشگاه در اجراي اعطاي جايزة تحصيلي به چه نحوي است؟ . 24

ها واگذار كند به نحوي كه پرداخت اعتبار هر  نامه را به دانشگاه صورت تدريجي اجراي اين آيين بنياد درصدد است تا به

ابط بنياد، اقدام به گزينش و انتخاب ها انجام شود و دانشگاه ها مطابق با مقررات و ضو ساله از سوي بنياد به دانشگاه

  .نامه نظارت داشته باشد دانشجويان مشمول و پرداخت تسهيالت به آنان كنند و بنياد صرفاً بر اجراي صحيح آيين

 


