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وظایف بنیاد ملی نخبگان

:براي برنامه ریزي و سیاستگذاري ـ1
کشور نخبگان از معنوي و مادي پشتیبانی ـ الف
کشور در علم تولید ارتقاء منظور به نخبگان حمایت و هدایت شناسایی، ـ   ب
علمی الشرایط جامع ازشخصیت هاي حمایت و استعدادها پرورش و جذب کشف، ـ   ج
کارآفرینی و تحقیقاتی فعالیت هاي انجام براي نخبگان از حمایت ـ د

 به مربوط هاي فعالیت بر نظارت و بانخبگان مرتبط نهادهاي و سازمان ها میان هماهنگی ایجاد ـ2
مصوب برنامه هاي و ها سیاست اجراي جهت در آنان

 حقیقاتت به نخبگان و محققان دسترسی براي الزم امکانات و تسهیالت نمودن فراهم به کمک ـ3
شورک ومتوازن علمی توسعه اهداف تحقق راستاي در کشور به جدید فناوري هاي انتقال و جهانی

 رد علمی درهمایش هاي نخبگان حضور براي الزم امکانات و تسهیالت نمودن فراهم به کمک ـ4
کشور خارج و داخل

رکشو از خارج و درداخل ایرانی نخبگان ویژه جهانی شبکه تشکیل ـ5



حمایتهاي بنیادبرخی از تسهیالت و 

برتر استعداد صاحب دانشجویان به تحصیلی جایزه اعطاي •
لیتکمی تحصیالت مقاطع در دانشجویان هاي نامه پایان از پشتیبانی•
دانشگاهی برتر آموختگاندانش از پشتیبانی و شناسایی•
  دانشگاهی برگزیدة هیئت علمی اعضاي از پشتیبانی و شناسایی•
برگزیدة کشور اختراع هاي از پشتیبانی و شناسایی•
ادبی کشور برگزیدگان از پشتیبانی و شناسایی•
کشور هنري برگزیدگان از پشتیبانی و شناسایی•
 کشور قرآنی برگزیدگان از پشتیبانی و شناسایی•
مقرآن کری »قرائت« و »حفظ« برگزیدگان از پشتیبانی و شناسایی•
حوزوي کشور برگزیدگان از پشتیبانی و شناسایی•







شیوه نامه بهره مندي دانش آموختگان برتر دانشگاهی از  
)جایزه شهید دکتر چمران( تسهیالت دوره پسا دکتري 

مشموالن شرایط :2 مادة
 دانش نیز و بهداشت وزارت / علوم وزارت تأیید مورد تخصصیِ دکتري دورة دانش آموختگان

  زیر شرایط احراز درصورت بهداشت وزارت تأیید مورد تخصص فوق و تخصص دوره هاي آموختگان
: شوند مندبهره چمران دکتر شهید جایزة از توانندمی برتر دانش آموختۀ عنوان به

 از بیش و کشور داخل علمی مؤسسه هاي در آنان دانش آموختگی تاریخ از سال سه از بیش .الف
.باشد نگذشته کشور از خارج علمی مؤسسه هاي در آنان دانش آموختگی تاریخ از سال شش

 در را امتیاز بیشترین و 1 جدول در مندرج نخبگانی فعالیت هاي از امتیاز  350 دست کم .ب
.باشند کرده کسب بررسی زمانی دورة در متقاضیان سایر با قیاس
 فرایند در ،باشد کرده کسب را »ب« بند امتیاز از کمتر درصد ده حداکثر متقاضی، چنانچه :تبصره

 کارگروه عاجما نظر به وي، به تسهیالت اعطاي دربارة نهایی گیريتصمیم و می شود وارد شناسایی
.دارد بستگی 5 مادة موضوع

: نمونه عنوان به ها نامه شیوه از یکی بررسی



سهیالت شیوه نامه بهره مندي دانش آموختگان برتر دانشگاهی از ت
)جایزه شهید دکتر چمران( دوره پسا دکتري 

تسهیالت جایزة شهید دکترچمران: 3مادة 
:این جایزه از تسهیالت زیر بهره مند می شوندمشموالن 

طابق گذراندن دورة پسادکتري زیرنظر استاد میزبان در یکی از مؤسسه هاي علمیِ کشور م. 3-1
مقررات بنیاد

دریافت کارمزدي معادل با حقوق و مزایاي استادیار پایۀ یک در سال پذیرش پژوهشگر. 3-2
ژوهشگر دریافت حق بیمۀ اشتغال مطابق مقررات مؤسسۀ متبوع و نیز حق بیمۀ تکمیلی پ. 3-3

مطابق مقررات بنیاد
آیین نامه 4از مادة » 4 –الف «رفاهی مطابق بند  -دریافت تسهیالت فرهنگی . 3-4
:اعطاي اعتبار ارتباطات علمی شامل. 3-5

کمک هزینۀ شرکت در یک مجمع علمی خارجی. الف
کمک هزینۀ شرکت در دو مجمع علمی داخلی. ب
کمک هزینۀ عضویت در انجمن هاي علمی ملّی و بین المللی. ج
کمک هزینۀ اشتراك نشریه هاي علمی داخلی و خارجی. د



سهیالت شیوه نامه بهره مندي دانش آموختگان برتر دانشگاهی از ت
)جایزه شهید دکتر چمران( دوره پسا دکتري 

 عملکرد و میزبان استاد نیازِ صورت در و است یک سال حداکثر پسادکتري دورة زمان مدت		:1 تبصرة
.است  پذیرامکان دیگر یک سال حداکثر براي تسهیالت این تمدید بنیاد، تشخیص به پژوهشگر، مناسب

 یمانیپ صورت به( دیگري اشتغال هیچ گونه دوره، طول در نیست مجاز پسادکتري دورة پژوهشگر		:2 تبصرة
.باشد داشته شود، وي براي بیمه حق پرداخت به منجر ،که)رسمی یا

 دورة علمی فعالیت حوزة با مرتبط باید »ب -5-3« و »الف -5-3« بند علمی مجامع موضوع		:3 تبصرة
.باشد مجمع درآن مقاله ارائۀ با همراه و پسادکتري

 حوزة با مرتبط آموزشی درکارگاهی شرکت براي را »الف -5-3« بند اعتبار می تواند پژوهشگر		:4 تبصرة
.هزینه کند خود علمیِ فعالیت هاي

 دبن اعتبارات ، شدن برگزیده تاریخ از پس سال دو تا »4-3« بند تسهیالت از استفاده زمان مدت		:5 تبصرة
 -5-3« و »ج -5-3« بند اعتبارات و پسادکتري دورة اتمام از پس ماه شش تا »ب -5-3« و »الف -3-5«
.است دوره اتمام از پس سال یک تا »د

.می شود تعیین بنیاد رئیس سوي از سال هر » 5-3« و » 4-3« بندهاي از یک هر اعتبار مبلغ		:6 تبصرة
 )4 مادة عموضو( میزبان استاد سوي از پژوهشگر فعالیت پسادکتري،گواهی نامۀ دورة پایان از پس		:7 تبصرة

.می شود اعطا وي به



سهیالت شیوه نامه بهره مندي دانش آموختگان برتر دانشگاهی از ت
)جایزه شهید دکتر چمران( دوره پسا دکتري 

میزبان استاد شرایط :4 مادة
:است زیر به شرح استادمیزبان شرایط

.باشد برتر دانش آموختۀ پذیرندة علمی مؤسسۀ هیئت علمی اعضاي از یکی .الف
.باشد باال به دانشیاري علمی مرتبۀ داراي .ب
.باشد )جاري یا خاتمه یافته( پژوهشی طرح سه دست کم داراي اخیر سال پنج در .ج
  یا لیداخ پژوهشیِ معتبر نشریه هاي در شده نمایه مقالۀ هشت دست کم داراي اخیر سال پنج در .د

 نویسندة خود که باشد ) SCOPUS		یا JCRنمایه هاي براساس( خارجی معتبر نشریه  هاي
.باشد مقاله )مکاتبات عهده دار( مسؤول



سهیالت شیوه نامه بهره مندي دانش آموختگان برتر دانشگاهی از ت
)جایزه شهید دکتر چمران( دوره پسا دکتري 

برتر آموختگانِ دانش شناسایی .5-1
:است زیر شرح به جایزه این مشمول دانش آموختگانِ برتر شناسایی فرایند

.کندمی اعالم را جایزه این از استفاده سهمیۀ سال هر در بنیاد رئیس .الف
 اطالعاتی سامانۀ در را خود اطالعات بنیاد، سوي از شده تعیین زمانی بازه هاي در متقاضی، فرد .ب

.کندمی بارگذاري		بنیاد
 اضی،متق سکونت /تحصیل محل استانیِ نخبگان بنیادهاي کمک به اطالعات راستی آزمایی از پس .ج
 یسرئ( برنامه ریزي معاونت حوزة مدیران از یکی از متشکل »دانش آموختگان برتر شناسایی کارگروه«

 تقاضیان،م امتیاز محاسبۀ و ارزیابی از بعد نخبگانی، فعالیت هاي صاحب نظران از تن سه حداکثر و )کارگروه
 معاون حکم اب و برگزیده بنیاد رئیس تأیید با کارگروه این اعضاي .می کند تعیین را نهایی برگزیدگان
.می شوند منصوب برنامه ریزي

.می کند رسانی اطالع پسادکتري دورة تسهیالت از استفاده برگزیدگانِ به بنیاد .د

  بررسی از مرحله هر در چنانچه و است سامانه در شده بارگذاري اطالعات صحت بنیاد، فرض		:1 تبصرة
 و ودمی ش محروم بنیاد تسهیالت تمامی از است، اظهار کرده واقع خالف را اطالعاتی متقاضی شود مشخص

.می شود پیگیري موضوع حقوقی لحاظ به و اعالم ذي ربط دستگاه هاي به وي صداقت عدم

  بگانینخ فعالیت هاي ارتقاي با است مجاز متقاضی نشود، موافقت متقاضی درخواست با چنانچه		:2 تبصرة
 سامانه در را خود درخواست ،)دانش آموختگی از پس مجاز دورة محدودة در و( دیگر یک بار صرفاً خود

.کند بارگذاري



سهیالت شیوه نامه بهره مندي دانش آموختگان برتر دانشگاهی از ت
)جایزه شهید دکتر چمران( دوره پسا دکتري 

فرایند اعطاي جایزه. 5-2
:فرایند اعطاي جایزة شهید دکتر چمران به شرح زیر است

ده، استاد دانش آموختۀ برتر، باید حداکثر شش ماه پس از برگزیده شدن، مؤسسۀ علمی پذیرن. الف
.میزبان و موضوع پژوهش خود را تعیین کند

امی پس از بررسی موضوع پژوهش و شرایط استاد میزبان در بنیاد، معاونت برنامه ریزي اس. ب
.برگزیدگان را براي معاونت توسعۀ بنیاد ارسال می کند

نیاد، موضوع پژوهش می باید براساس موضوع هاي پژوهشیِ اولویت دار کشور، به تأیید ب		:3تبصرة 
.باشد

نده مؤسسۀ علمی پذیر/ معاونت توسعۀ بنیاد، کارمزد چهار ماهۀ اول پژوهشگر را به حساب وي. ج
.واریز می کند و پرداخت حق بیمۀ پژوهشگر را از زمان شروع دوره به مدت یک سال انجام می دهد

ژوهشی  پژوهشگر به طور دوره اي گزارش پیشرفت خود را، که به تأیید استاد میزبان و معاون پ. د  
.مؤسسۀ علمی میزبان رسیده است، به بنیاد ارسال می کند

.هدبنیاد پس از تأیید گزارش هاي پیشرفت پژوهشگر، پرداخت هاي دوره هاي بعد را انجام می د . ه
اونت در پایان دوره، پژوهشگر گزارش کامل فعالیت هاي خود را پس از تأیید استاد میزبان و مع. و

.پژوهشیِ مؤسسه، به بنیاد ارسال می کند



16، پالك 3، کوي 1خیابان والفجر

33369880و  33369070

بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی


