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 سمه تعالياب
 

هايتحصيليبهدانشجويانصاحباستعدادبرترنامةاعطايجايزهآيين


مقدمه

از ساند   2-2-2   4-1-2، 3-1-2، 1-1-1هاا  م  اي    در اجااا  ادادا   ي نخبگاا     اساسانام  بناااد م  ا    3ماادة    1بند  به استناد

هاا     هاا، ژو هشاگا    دانشاگا  در باتاا   هدايت هدفمند دانشجويا  صاحب استعداد راهباد  کشور در امور نخبگا    به منظور

 شود: ها  تحصا ي مطابق مواد زيا تد ين مي نام  اعطا  جايز  مااکز فن ا ر  کشور، آيان

 

ها:تعريف1ةمادّ

 شود: نامه رعايت مي ها  زيا در اين آيان باا  رعايت اختصار، تعايف

 بنااد م ي نخبگا  است.منظور بنياد:الف.

 منظور  زارت ع و ، تحقاقات   فن ا ر  است.علوم:ب.وزارت

 منظور  زارت بهداشت، درما    آموزش ژزشکي است.وزارتبهداشت: ج.

بط  زارت ع او ،  زارت  منظور هايك از مااکز آموزش عالي، ژو هشي   فن ا ر  کشوراست که مطابق ضوا .مؤسسه:د

 .هستندبهداشت يا شورا  عالي انقالب فاهنگي به فعالات مشغول 
 

هدف:2ةمادّ

 نامه به شاح زيا است: هدف از اجاا  اين آيان

 ها  ع مي خود ها  تخصصي فعالات زمانهباتا در  الف. هدايت دانشجويا  صاحب استعداد

 کشور ها  سطح مؤسسهب. ژشتاباني از فعالات نخبگاني دانشجويي در 

 ج. رفع موانع ژاشافت اجتماعات نخبگاني دانشجويي

 باتا در مساا نخبگي د. طااحي ر ند رشد تدريجي   ژاوست  دانشجويا  صاحب استعداد
 

جايزةتحصيلي:3ةمادّ

چهار دسات  زياا   باه     هايي را در مقاطع مخت ف تحصا ي، جايز  در صاحب استعداد باتابنااد هاساله به تعداد  از دانشجويا  

 کند: ايااني اعطا مي -ندا  اسالمينا  يکي از دانشم

 دانشجويا  باا   ر د به عاص  آموزش هدايتبا هدف تسهال مساا آموزشي    جايزةآموزش: الف.

 دانشجويا  باا   ر د به عاص  ژو هش هدايتبا هدف تسهال مساا ژو هشي    جايزةپژوهش: ب.
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 کارآفاينيهدايت دانشجويا  باا   ر د به عاص  با هدف تسهال مساا فن ا رانه   نوآ رانه   :جايزةفنّاوري ج.

 دانشجويا ي   رفع ناازها  مادة    اجتماعي هويت م  تقويت   ايااني، ا : با هدف ارتقا  فاهنگ اسالميد.جايزةفرهنگ

 

برگزيده:معيارهايشناساييدانشجويان4مادّة

 ها  نخبگاني باشند: ها  زيا   حائز باشتاين امتااز از فعالات کم يکي از  يوگي نامه بايد دارا  دست مشمول آياندانشجويا  

 آموز  )با معافي  زارت آموزش   ژا رش( ها  طال، نقا    بانز کشور  از المپاادها  م  ي دانش الف. دارندگا  نشا 

  دکتاا    ارشاد ناژاوساته   کارشناساي ،مؤسساه هاا  کشاور در مقااطع کارشناسي    هاا  سااساا   ر د باه     ب. باگزيدگا  آزمو   

 زارت کننادگا  در آزماو  ) باا معافاي      انحااف معاار از مااانگان کال شااکت    5/2با اساس نما  تااز آزمو  باش از ا   حافه

 (ع و ، يا  زارت بهداشت يا دانشگا  آزاد اسالمي

 از المپاادها  م  ي دانشجويي )با معافي  زارت ع و     زارت بهداشت حسب مورد( ها  ا ل تا سو  کشور  ج. دارندگا  رتبه

  دساتاار    ژزشکي   دار سااز   ، دندا ها  ژزشکي ، دستاار  در رشتهکار رز  ، ژاشها  جامع د. باگزيدگا  آزمو   

 )با معافي  زارت بهداشت( فوق تخصصي ژزشکي

 نام  شناسايي دانشجويا  ممتاز( آيان . دانشجويا  ممتاز مؤسسه )مطابق مفاد 

 ارشد   دکتا  )با معافي  زارت ع او     . باگزيدگا  ماح   کشور  دانشجويا  نمونه در مقاطع کارشناسي، کارشناسي  

   تأياد بنااد(يا  زارت بهداشت 

ناماا  شناسااايي   تأياااد  فن ا رانااه مااورد تأياااد بنااااد )مطااابق مفاااد آيااان   ژو هشاايع مااي، هااا   ز. باگزياادگا  جشاانوار  

 ها  م  ي( جشنوار 

نام  ژشتاباني از باگزيدگا  مسابقات داآني(، مشا ط با ادامه تحصال  ها  داآني )مطابق مفاد آيان ح. باگزيدگا  مسابقه 

 ها  ماتبط در رشته

ادبي کشور(،  مشا ط باا   نام  ژشتاباني از باگزيدگا  هنا    باگزيدگا  ط. باگزيدگا  هنا    ادبي )مطابق مفاد آيان 

 ها  ماتبط ادامه  تحصال در رشته

 الم  ي مهارت( ها  م ي   بان نام  ژشتاباني از باگزيدگا  مسابقه ها  م  ي مهارت )مطابق مفاد آيان  . باگزيدگا  مسابقه

 ها  باگزيد ( نام  شناسايي   ژشتاباني از اختااع ك. مختاعا  باگزيد  )مطابق مفاد آيان
 

هاا  مخت اف    هاا  فااد    گا هاي آناا  در حاوز       ها  نخبگااني دانشاجويا  باا اسااس فعالاات      ارزيابي فعالات :1ةتبصر

 رسد. ا  است که به تصويب بنااد مي نامه آموزشي، ژو هشي، فن ا رانه   فاهنگي مطابق با شاو 

 شود. بنااد تعاان مي ها ساالنه از سو   نوع، مازا    شاايط اعطا  جايز  ،باگزيدگا تعداد  :2تبصرة
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فراينداجرا:5ةمادّ

رباط دريافات      نامه را در شش ماها  ا ل ساال از مبااد        آيان بنااد هاساله اطالعات ا لا  مابوط به دانشجويا  مشمول اين

زما  با آغاز سال تحصا ي اعاال    ها  هايك را هم نهايي   جايز  ا باگزيدگ تطباق آ  با شاايط نهايي، فهاست   ژس از بارسي

 کند. مي
 

 رسد. بنااد مي ا  است که به تصويب  نامه نامه با اساس شاو  اجاا  آيان :1تبصرة

 شود. به آنا  اعطا مينامه،  آيان مشموال ها  متبوعِ  ها  بنااد تاجاحاً از طايق مؤسسه جايز  :2تبصرة

 

تصويبواجرا:6ةمادّ

  مطاابق  به تصاويب کماسااو  دائماي     31/2/1333مادة    چهار تبصا  در تاريخ ششنامه مشتمل با يك مقدمه،  اين آيان

هائت امنا  بناااد  به تصويب  14/3/1333نام  کماساو  دائمي( در تاريخ آيان 3مادة   1امنا )تبصا   مصوب  ج س  ژنجم هائت

، «ي نخبگاا  باه دانشاجويا  نخباه   اساتعداد باتاا      نام  اعطا  جوايز تحصا ي بنااد م  ا  آيان»جايگزين ي نخبگا  رساد   م  

شاود   اجااا     ، مي22/11/1322هفتم کماساو  دائمي هائت امنا  بنااد م ي نخبگا  در تاريخ    موضوع مصوب  ج س  سي

 .الز  است 1/7/1333آ  از تاريخ 

 


