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رپسشاهی متدا ول رد خصوص شیوهانمه بشناسایی و پشتیبانیاهی فرهنگی-رافهی از دانشآموخت گان ربرتدانش گاهی
(طرح شهید رهنمون)

وریاست اول
زمستان 1399

مقدمه
بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،با
کمک ساارر ناادهاای کشاور ،تالاایتت میناو ی را بارای اقشاار مخیلا
نخبگانی در سطوح مخیل

ا یماا

فراهم آورده است .شناسااری ،هادارت ،توانمندساا ی،

ذب و بکارگیری ،مینهسا ی برای اثرگذاری و همچنین تکاررم و اگگوساا ی ا
مؤگفه های مالیر نخبگانی است و گذا بنیاد ملی نخبگان در راسیای ا راریسا ی سند
راهبردی کشور در امور نخبگان و بر اساس مواد  4و  7آرین نامه احرا اسیعدادهای
برتر و نخبگی مصوب لاله  589شورای اگی انقتب فرهنگی ،به منظاور حمارات
ا دانش آموخ یگان دانشگاه های کشور ،آرین نامه انیخاب داناش آموخیگاان برتار
آمو شی-پژوهشی -نوآوری در تاررخ  1389/1/25به تصاور

هیتات امناای بنیااد

رسید .بعد ا ابتغ سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،و برای ا رای بند  1ماده 3
اساسنامه و ا رای اقداماای ملی 43-1-2 ،32-1-3 ،22-1-2 ،11-1-1و  55-1-3ا
1اقدام  :1-1-1با نگری و با تعرر

ضوابط و مقررات مربوط به فرارندهای شناسااری ،اذب و پشاییبانی ا ا یماا

نخبگانی در دسیگاههای مالتول ،با تأکید بر رصد فعاگیت نخبگانی.
2

اقدام  :2-1-2حمارت ا دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز لمی حو وی برای افزارش پذررش اسیعدادهای برتار باا
ر ارت اسیانیداردهای آمو شی ،پژوهشی و رفاهی؛ و نظارت مالیمر به منظور حفا و ارتقاای کیفیات تالصایتت
تکمیلی در کشور.
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اقاادام  :2-1-3طراحاای و ارداااد سااا وکارهای قااانونی و انگیزشاای باارای اساایفاد بیشاایر و وساایعیر ا نخبگااان در
فرارندهای لمی ،آمو شی ،فرهنگی و مدررریی دانشگاهها ،پژوهشگاهها و سارر ناادهای کشور.

 4اقدام  :3-1-2ساماندهی و گالیرش پشییبانیهای مالیقیم و غیرمالیقیم مادی به ا یما نخبگاانی در قاگا باورس ،
ارزههای مقطعی و پژوهانه ا سوی سا مانهای دوگیی  ،بخش خصوصای و ناادهاای ماومی فوقا

و خیرراه ،

منطبق با پارش پیشرفت مرحلهای و اثرگذاری آنان.
 5اقدام  :5-1-3ارداد فرارندهای مینو برای اسیفاد باینه ا فرصت خدمت نظاموظیفاه صااحبان اسایعدادهای برتار و
نخبگان به منظور تمرکز بر حل مالارل اصلی دسیگاههای مخیل

با همکاری سیاد کل نیروهای ماللح.
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سند راهبردی کشور در سال اردرباشات  ،1394آراین ناماه شناسااری و پشاییبانی ا
دانش آموخیگان برتر دانشگاهی ،به تصور

هیتت امنا رسید .اهم مفااد میادرد در

آریننامۀ مذکور بارتند ا

گذا برای ارارۀ تالایتت هدارت و تواناسا ی به دانشآموخیگان برتر ،به اسایناد
تبصاار ماااد  3و تبصاار  2ماااد « 4آراایننامااۀ شناساااری و پشااییبانی ا دانااش-
آموخیگان برتر دانشگاهی» مصاوب هیتتامناای بنیااد ملای نخبگاان در تااررخ
 1394/3/13و به منظاور ا رارایساا ی بنادهای «اگا  »4-و «ب »3-ا مااد 4
آریننامۀ مذکور و با هدف شناساری دانشآموخیگان برتر دانشگاهی در مقااط
مخیل  ،حمارت ا

ذب و بهکارگیری آنان و نیز ارتقاای فرهناا اساتمی -

اررانی در ا یما دانشآموخیگان برتر کشور و رف بخشی ا نیا هاای معیشایی
ارن ا یما  ،ارن شیوهنامه دورن شده است .با تو ه باه اصاول حااکم بار تادورن
تالایتت بنیاد ملی نخبگان رعنی
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میتوان گفت هدارت هدفمند و تالایل مالیر پیشرفت دانشدوران و دانشآموخیگان
برتر در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ،مامیررن هدف ارن طرح است .ارن مدمو ه
شامل سؤاالت پرتکرای است که ا درگاههای مخیلفی م آوری شده است و ارنک
در اخییار تقهمندان قرار گرفیه است .با نارت به اهمیت موضو  ،و ارنکه در ادوار
مخیل

و میناس

با شیوهنامههای مرتبط ،مواردی تغییر کرده است ،گذا در ارن وررارش

تتش شده است تا اصتحات ال م اندام گیرد .با ارن و ود ممکن است حاوی
نقصهاری باشد .بنابرارن مطاگ

مندرد در ارن مدمو ه به طور کامل برای ا رای

شیوهنامه طرح شاید صیاد شیرا ی قابل اسیناد نیالت و در صورت گزوم ،تفالیرهای
معاونت آرندهسا ان مورد نارت قرار خواهد گرفت .در پاران درخواست میگردد
نقطهنظرات ار شمند خود را به منظور اصتح و ارتقای ارن پرسشگان به معاونت
آرندهسا ان بنیاد ملی نخبگان منعکس نمارید.
با آرزوی توفیق الهی
معاونت آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان

5

پرسشگان طرح شهید رهنمون

7

رپسش گانطرحشهیدرهنمون

پرسشهای متداول
به منظور شفافسا ی و برطرفکردن اباامات احیماگی در خصوص شیوهنامۀ بارهمندی
دانش آموخیگان برتر ا تالایتت خدمت نظام وظیفۀ تخصصیفطرح شاید صیاد شیرا ی بنیاد
ملی نخبگان ،برخی ا پرسشهای میداول و پاسخهای آنها در ارن فصل ارائه میشود.
 .1نخبهکیست؟
واژ نخبه به فردی بر الیه و کارآمد اطتق میشود که در خلق و گالیرش لام ،فنااوری ،هنار،
ادب ،فرهنا و مدرررت کشور در چارچوب ار شهای استمی اثرگذاری باار داشایه باشاد و
همچنین فعاگیتهای وی بار پاراۀ هاوش ،ختقیات ،انگیازه و توانمنادیهای ذاتای ا رکساو و
خبرگی ،تخصص و توانمندیهای اکیالابی ا سوی درگر ،مو

سر تبخشیدن به پیشارفت و

ا یتی کشور شود.
 .2صاحب استعداد برتر (مستعد برتر)کیست؟
فردیکه مالیعد نخبگی است گیکن هنو باه شارارط آن دسات نیافیاه و دساییابی باه آن ،مالایلزم
فرارند هدارت و توانمندسا ی برای کال

خبرگی و نااریاً اثرگذاری بر مالیط است.

 .3آیا میتوان به افرادی که به تازگی دانشآموخته شددهاند لفد

«نخبده» را

اطالقکرد؟
خیر؛ با تو ه به تعاارر

فاوق ،مشاخص اساتکه دانشآموخیگاان دراد تاا نخبهشادن راهای

طوالنی در پیش دارند؛ وگی دانشآموخیه برتر را میتوان «مالیعد برتر» دانالت.
 .4آیا برای افرادی که مشمول تسهیالت طرح شهید رهنمون بنیاد ،شده اسدت،
گواهی عضویت صادر میشود؟
خیر؛ بنیاد ملی نخبگان ضو ندارد و تالایتت بنیاد صرفاً به دگیل احرا شرارط بارهمنادی ا هار
پشییبانی ،به برگزرده ا طا میشود.
 .5آیا بنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از تسهیالت این بنیاد بهرهمند شدهاند،
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گواهی بهرهمندی از تسهیالت صادر میکند؟
بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،با کمک سارر
ناادهای کشور ،تالایتت مینو ی را برای اقشار مخیلا

ا یماا نخبگاانی در ساطوح مخیلا

فراهم آورده است .تالایتت بنیاد به واسطه سوابق فعاگیتهای هر فارد شاامل ساوابق آمو شای،
پژوهشای ،فناوراناه و ساارر فعاگیااتهاای فرهنگای و ا یماا ی بااه وی ا طاا مایشاود .ا اراانرو
برگزراادگی در بنیاااد ملاای نخبگااان افیخااار دراادی مالالااوب نماایشااود کااه ال م باشااد باارای
آنگواهی را معرفینامه به برگزردگان ا طا گردد و برگزردگان صرفاً ا تالایتت مربوط باه

ارن شیوهنامه بارهمند خواهند شد.
 .6آیا دریافت تسهیالت از بنیاد ملی نخبگان جزء افتخاراتی است که الزم است
در رزومه به آن اشاره شود؟
تالایتت بنیاد ملی نخبگان صرفاً بهواسطۀ سوابق فعاگیتهای هار فارد فشاامل ساوابق آمو شای،
پژوهشی ،فناورانه و سارر فعاگیتهای فرهنگی و ا یما ی به وی ا طا میشود .با تو ه به آنکاه
تالایتت بنیاد به منظور توانمندسا ی و هموار کردن مینۀ ذب و اثرگذاری مشموالن ،طراحی
شده است و اثرات و تبعات دررافت آن ،بهصاورت خودکاار میناۀ ارتقاای مشاموالن را اردااد
میکند ،بنابرارن اسیفاده ا تالایتت بنیاد افیخار دردی مالالوب نمیشود .به بیان درگر ،تأریاد
درخواستهای میقاضی در بنیاد ،صرفاً به معنای بارهمندی ا مزارای مندرد در تالاایتت تأریاد
شده برای وی است و برای درد آن در ر ومه ،ار ش خاصی میصور نیالت.
برای مثال ،فردی که در رک شنوار مالصولمالور و معیبر شرکت و در آن برگزرده میشاود،
به دگیل دسیاوردی که ماهیت مالیقلی دارد و در آن شنواره ارائه شده است ،برگزرده میشود و
به همین خاطر ،برگزرادگی ماذکور ،امییاا ی بارای میقاضای اسات و در صاورتی کاه میقاضای
امییااا ات ال م را ا مدمو ااه فعاگیتهااای خااود کالا

کنااد ،ا پشااییبانیهای دانشاادوری بنیاااد

بارهمند میشود .بنابرارن برگزردگی در بنیاد ،مالیقل ا سوابق فعاگیتهاای آمو شای ،پژوهشای،
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فناورانه و  ...هر فرد نیالت.
 .7هدف طرح شهید رهنمون چیست؟
هاادف اراان طاارح ،شناساااری دانشآموخیگااان برتاار دانشااگاهی در مقاااط مخیلاا
حماراات ا

بااهمنظور

ااذب و بااهکااارگیری آنااان و نیااز ارتقااای فرهنااا اسااتمی-ارراناای در ا یمااا

دانشآموخیگان برتر کشور با رف بخشی ا نیا های معیشیی ارن ا یما است.
 .8اولین گام برای درخواست تسهیالت شهید رهنمون چیست؟
دانشآموخیگانِ مؤسالههای لمی می توانند درخواست خاود بارای اسایفاده ا تالاایتت را در
پارگاه اطت اتی بنیاد به نشانی  http://sina.bmn.irبارگذاری کنند.
 .9متقاضددیان در چدده بازههددای زمددانی میتواننددد درخواسددت خددود را بددرای
بهرهمندی از تسهیالت شهید رهنمون برای بنیاد ارسال کنند؟
میقاضاایان در هاار مااانی کااه دانشآموخیااه شاادند مدا نااد درخواساات خااود را باارای اساایفاده
ا تالااایتت نظام وظیفااۀ تخصصاای در سااامانه بارگااذاری کننااد و بنیاااد حااداکثر تااا  45رو
پس ا بارگذاری درخواست ،پرونده را بررسی و نییده را ا تم میکند
 .10کارگروههای بنیاد ملی نخبگان بدرای تمدمی گیری در خمدو

تسدهیالت

شهید رهنمون در چه بازههای زمانی برگزار میشود؟
به طور کلی کارگروه های بنیاد بارای بررسای درخواسات میقاضایان در نیماه اول ماههاای ود،
برگزار میگردد.
 .11چرا به دانشجویان تسهیالت شهید رهنمون تعلق نمییابد؟
در دور تالصیل انیظار ارن است که دانشدو وقت خود را برای فراگیری و فعاگیتهای آمو شی
صرف کند و داشدن وی ا مالیط لمی ،مطمتناً بر کیفیت تالصیل وی تأثیر منفی میگاذارد؛
به همین دگیل ،ارن تالایتت برای دور دانشادوری در نظار گرفیاه نشاده اسات .ا ساوری درگار
بخش مامی ا ارن تالایتت مینه سا ی برای ذب در دسایگاههای ا رارای اسات کاه اساسااً
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برای بعد ا دانشآموخیگی درنظر گرفیه شده است .اما دانشادوران ساال آخار فدر هار راک ا
مقاط تالصیلی می توانند درخواست خاود را بارای بررسای پروناده ،باه بنیااد ارائاه کنناد و در
صورت برگزرده شدن و پس ا دانشآموخیگی ا ا یبار توانمنادی شاغلی ،وام خرراد /سااخت
مالکن ،هدرۀ ا دواد و معرفی به هر رک ا دسیگاههای دوگیی را ناادهای مومی اسایعتمکننده
در خصوص وضعیت فرد ا بنیاد مطابق با مقررات ،بارهمند شوند.
 .12آیددا دانشددجویان و دانشآموختگددان هددر دورص تیمددیلی میتواننددد بددرای
بهرهمندددی از ایددن تسددهیالت ،از شددرای

دورههددای تیمددیلی بلددی اسددتفاده

کنند؟
خیر.
 .13چنانچه متقاضیان در دوران تیمیل ،مشمول پشتیبانیهای دانشدجویی بنیداد
شده باشند ،میتوانند از تسهیالت شهید رهنمون استفاده کنند؟
انیخاب مشموالن هر رک ا پشییبانیهای بنیاد ،مالیقل ا رکدرگر است و برگزردگان ،بر اسااس
امییا حاصال ا مدماو فعاگیت هاای آمو شای ،پژوهشای ،فناوراناه و فرهنگای خاود مطاابق باا
شیوهنامه ،انیخاب میشوند.

 .14دانشآموختگان کدام دانشگاهها مشمول تسهیالت شهید رهنمون میشوند؟
دانشآموخیگان همۀ مراکز آمو شی ،پژوهشی و فناوری داخل را خارد ا کشاور کاه صاالت
مدارك آنان به تأریاد و ارت لاوم ،تالقیقاات و فنااوری و ارت باداشات ،درماان و آماو ش
پزشکی و را شورای اگی انقاتب فرهنگای رسایده باشاد ،میتوانناد درخواسات خاود را بارای
باره مندی ا ارن تالایتت ارائه کنند و در صورت برگزردگی ،ا آن برخوردار شوند.
 .15درخواست استفاده از تسهیالت شهید رهنمون را به چه صورت بایدد ارسدال
کرد؟
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میقاضیان اسیفاده ا تالایتت شاید رهنمون دانشگاههای داخل کشور بارد به سامانۀ اگکیرونیکی
بنیاد فبه نشاانی http://sina.bmn.ir :مرا عاه و پاس ا تکمیال پروناده ،درخواسات خاود را
ارسال کنند.
 .16چنانچدده متقاضددی ،یددب بددار درخواسددت اسددتفاده از تسددهیالت را در سددامانه
بارگذاری کند و با آن مخالفت شود ،آیا امكان ارسال درخواست مجدد وجدود

دارد؟
بله؛ میقاضی در صورت ارتقای فعاگیتهای آمو شی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی خود ،پاس ا
گذشت دستکم  3ماه ا ا تم نییدۀ کارگروه ،میتواناد مدادداً درخواسات خاود را ا طرراق
سامانه ارسال کند.
 .17دانشآموختگانکدام مقاطع تیمیلی میتوانند متقاضی استفاده از تسدهیالت
شهید رهنمون باشند؟
دانشآموخیگان دورههای تالصایلی کارشناسای ،کارشناسیارشاد ،دکیاری حرفاهای و دکیاری
تخصصاای و نیااز دورههااای تخصااص و فااوق تخصااص رشاایههای لااوم پزشااکی مؤسالااهها رااا
دانشدوران ارن دورهها که در سال تالصیلی مان ثبات درخواسات دانشآموخیاه خواهناد شاد؛
می توانند با مرا عه به سامانه سینا درخواست خود را ثبت کنند.
 .18اگر فرد مشمولِ تسهیالت شهید رهنمون ،در مقطعی باالتر در دانشگاه پذیرفته
شود ،بهرهمندی وی از این تسهیالت چه میشود؟
مانعی برای ارائۀ تالایتت و ود ندارد .اما باگطب

ذب در دسیگاههای ا راری و بارهمندی وی

ا تالایتت ذب و نگاداری نخبگان و اسیعدادهای برتر مشمول مقاررات خاود قارار خواهاد
گرفت.
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 .19ارائدده اطالعددات خددالف وا ددع ،چدده پیامدددهایی بددرای متقاضددی در پددی
دارد؟
چنانچااه در هاار مرحلااه ا بررساایها مشااخص شااود میقاضاای اطت اااتی خااتف واقاا را بااه
بنیاااد ملاای ارائااه کاارده اساات ،ااتوه باار مالرومیاات ا پشااییبانیهای اراان شاایوهنامه ،ا سااارر
تالااایتت و حمارتهااای بنیاااد ملاای ،مالااروم و اادم صااداقت وی ،بااه مرا ا ذیربااط ا ااتم
می شااود و حااق پیگیااری موضااو بااه صااورت حقااوقی نیااز باارای بنیاااد ملاای مالفااو خواهااد
بود.
 .20چنانچدده متقاضددی ،یددب بددار درخواسددت اسددتفاده از تسددهیالت را در سددامانه
بارگذاری کند و با آن مخالفدت شدود ،آیدا امكدان ارسدال درخواسدت مجددد

وجود دارد؟
بله؛ میقاضی در صورت ارتقای فعاگیتهای آمو شی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی خود ،پاس ا
گذشت دستکم  3ماه ا ا تم نییدۀ کارگروه ،میتواناد مدادداً درخواسات خاود را ا طرراق
سامانه ارسال کند.
 .21مدارك دانشآموختگان دانشگاههای خارج از کشور ،در چه صدورت مدورد
تأیید بنیاد خواهد بود؟
مدارك دوره های تالصیلی خارد ا کشور باراد توساط و ارت لاوم  ،تالقیقاات و فنااوری راا

و ارت باداشت  ،درمان و آمو ش پزشکی فحال مورد ار شرابی و تأرید شده باشد.
 .22آیا برای دورههای تیمیلی که بهصورت پژوهشمیور طی شددهاند ،امتیداز
حاصل از میانگین کل (معدل) دانشآموختگی در نظر گرفته میشود؟
خیر.
 .23چرا در میاسبة سوابق آموزشی ،امتیازات منفی نیز در نظر گرفته شده است؟
ا نظر بنیاد ،دانشدوری به نوان مالیعد تالصیلی شناخیه میشود که در همۀ شتون لمی ،ا
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مله فعاگیتهای آمو شی ،پژوهشی و فناورانه ،در بین سارر دانشدوران ،بر الیه باشد؛ اما ارن

امکان نیز برای دانشدورانی که سابقۀ ضعی

آمو شی داشیهاند ،در نظر گرفیه شده است که با

تتش بیشیر در سارر فعاگیتها ،ضع های گذشیۀ خود را بران کنند .بنابرارن برای
معدلهای پارین ،امییا منفی در نظر گرفیه شده است تا تفاوت افراد در قوت و ضع
آمو شی در نظر گرفیه شود؛ اما با کال

امییا های بیشتر در سارر بخشها فبهورژه پژوهش

میتوان ارن نقصان را بران کرد.
.24آیا نویسندص مسئول بودن در مقاله ،تأثیری در امتیاز آن دارد؟
خیر؛ مالاسبۀ امییا هر مقاگه ،بر اساس تعداد نورالاندگان و ارگااه فارد در باین نورالاندگان فباا
حذف نام اسیاد راهنما و اسیاد مشاور تعیین میشود.
 .25چگونه میتوان از رتبه ( )Qنشریههای بینالمللی مطلع شد؟
با مرا عه به نشانی ارنیرنیی  www.scimagojr.comمیتوان ا رتبۀ نشررهها در هار شااخۀ لمای
مطل شد.
 .26آیا در بررسی پرونده ،همة مقاالت بررسی و امتیاز آنها میاسبه خواهد شد؟
بر اساس شیوهنامه و به منظور کیفیسا ی هرچه بیشیر بررسای فعاگیتهاای پژوهشای میقاضایان،
برای دانشدوران کارشناسی و کارشناسیارشد صرفاً  5مقاگۀ برتر و برای دانشدوران دکیری صرفاً
 10مقاگۀ برتر بررسی و امییا دهی خواهد شد .سامانۀ سینا ،به طور خودکار و بر اسااس اطت اات
ثبتشده توسط میقاضی برای هر رک ا مقاالت فبیناگمللی ،لمی-پژوهشی ،لمای-تروردای،
همارشهای ارائهشده به صورت سخنرانی /پوسیر  ،آنها را بر اساس امییاا فا بیشایر باه کمیار
مرت

میکند که پس ا بررسی و تأرید ،امییا کال شده ،در مدمو امییا های میقاضی گالاا

خواهد شد .به نوان نمونه ،اگار راک دانشادوی دور کارشناسیارشاد 3 ،مقاگاۀ بیناگمللای 3 ،
مقاگۀ لمی-پژوهشی و سه مقاگه همارشی در سامانه ثبت کرده باشد ،بر اساس شیوهنامه ،صارفاً 5
مقاگهای که برای وی بیشیررن امییا را دارد ،بررسی و گالا میشود .در نییده ممکن اسات اران
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میقاضی در سامانۀ سینا مشاهده کند که برخی ا مقاالت وی ،بررسینشده باقی مانده است.
.27آیا مقاالت ارائهشده به صورت پوستر در همایشهای معتبر امتیاز دارند؟
امییا مربوط به هر فعاگیت ،در دول امییا حاصل ا فعاگیتهای آمو شی ،پژوهشی ،فناوراناه و
فرهنگی برای شیوهنامۀ طرح شاید رهنمون آمده اسات کاه در آن ،بارای مقااالت ارائهشاده باه
صورت پوسیر نیز امییا در نظر گرفیه شده است.
 .28آیا با داشتن دو مقاله ،امتیاز الزم برای استفاده از تسهیالت شهید رهنمدون را
به دست میآوری ؟
امییاا مقاگاه ،بااا تو اه باه نااو آن ف لمای -پژوهشای ،مدااتت بیناگمللای ،همارشهاا  ،تعااداد
نورالندگان ،ارگاه میقاضی در مقاگه میفاوت است .ا ارن رو نمیتوان گفت آرا فردی با داشین
دو مقاگه گزوماً میتواند امییا ال م را کال

کند را خیر.

 .29امتیاز هر مقاله چگونه میاسبه میشود؟
امییا هر مقاگه ،با تو ه به ارگاه فرد و تعداد نورالندگان آن ،بار اسااس مفااد آرینناماۀ ارتقاای
ا ضای هیتت لمی مالاسبه ف https://hohm.msrt.ir/faمیشود.
 .30آیا سال انتشار مقاله ،در امتیاز آن اثرگذار است؟
بله؛ امییا هر فعاگیت پژوهشی فمقاگه  ،طرح پژوهشی و کیاب  ،بها ای هر سال فاصلۀ مانی باین
«تاررخ درخواست» و «بیشینۀ تاررخ دانشآموخیگی و تاررخ اندام فعاگیات» ،در ضارر

دوساوم

ضرب میشود.
 .31آیا تعدد مقاالت در یب همایش ،در افزایش امتیازات فرد اثرگذار است؟
حداکثر به دو مقاگۀ فرد در هر همارش ،امییا داده میشود.
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.32

مجموع امتیداز مقداالت فدرد در دوره کارشناسدی چگونده میاسدبه

میشود؟
در مالاساابۀ مدمااو امییااا مقاااالت دانشآموخیگااان دوره کارشناساای امییااا حااداکثر پاان
مقاگه که بیشیررن امییا ات را برای میقاضی دارند ،در نظر گرفیه میشود.
.33

مجموع امتیاز مقاالت فرد در دوره کارشناسیارشد چگونه میاسدبه

میشود؟
در مالاساابۀ مدمااو امییااا مقاااالت دانشآموخیگااان دوره کارشناسیارشااد امییااا حااداکثر
پن مقاگه که بیشیررن امییا ات را برای میقاضی دارند ،در نظر گرفیه میشود.
.34

مجموع امتیاز مقاالت فرد در دورص دکتری چگونه میاسبه میشود؟

در مالاساابۀ مدمااو امییااا مقاااالت دانشآموخیگااان دور دکیااری امییااا حااداکثر  10مقاگااه
که بیشیررن امییا ات را برای میقاضی دارند ،در نظر گرفیه میشود.
.35

آیا برای طرحهای پژوهشی که در حال اجدرا هسدتند ،امتیدازی در

نظر گرفته میشود؟
خیر ،صرفاً برای طرحهای پژوهشی که بهطور کامل را مرحلهای ا آن ،خاتمهرافیاه باشاد ،امییاا
درنظر گرفیه میشود؛ ضمناً امییا طرحهاری که در دوران دانشدوری ا ارا شادهاند ،در صاورت
موافقت را رضارت اسیاد راهنمای میقاضی در مان ا رای طرح ،گالا میشود.
.36

در چدده صددورت بدده طرحهددای پژوهشددی در زمددان دانشددجویی

امتیاز تعلق میگیرد؟
امییااا طرحهاااری کااه در دوران دانشاادوری ا اارا شاادهاند ،در صااورت موافقاات رااا رضااارت
اسیاد راهنمای میقاضی در مان ا رای طرح ،به فرد تعلق خواهد گرفت.
.37

برای کدام کتابها امتیاز در نظر گرفته خواهد شد؟
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امییااا کیابهااا ،باارای کیابهااای لماای ماارتبط بااا تخصااص میقاضاای گالااا میشااود و باارای
کیابهاری با موضو ات مدمو ۀ پرسشها و آ مونها  ،حلاگمالائل و نظارر آنهاا ،امییاا ی در
نظر گرفیه نمیشود.
.38

فهرست انتشارات مورد تأیید بنیاد چگونه تعیین میشود؟

تعیین فارست انیشارات مورد تأرید بنیاد با معاونت آرندهسا ان اسات رکای ا مصاداقاای تأریاد
انیشارات ،و ود روره داوری و ار رابی مفاد کیاب تأگیفی را تر مهای در آن انیشارات است.
 .39آیا تاریخ دانشآموختگی فرد ،در امتیازهای وی اثرگذار است؟
تاررخ دانش آموخیگی ،در تعیین امییا فعاگیت های پژوهشی افراد ،اثرگذار است؛ ررا امییا هار
فعاگیاات پژوهشاای ،بااها ای هاار س اال فاصاالۀ مااانی بااین «تاااررخ درخواساات» و «بیشااینۀ تاااررخ
دانشآموخیگی و تاررخ اندام فعاگیت» ،در ضرر

دوسوم ضرب میشود.

 .40منظور از «سایر فعالیتهای آموزشدی  ،پژوهشدی  ،فناورانده و فرهنگدی» در
جدول ،کدام فعالیتها است؟
مواردی همچون کال

وارز معیبر بیناگمللی  ،همکاری با ناادهاای ملای و اسایانی در راسایای

رشد و پیشرفت کشور و موارد نظیر آن ها که به دگیل مومیت نداشاین ،در ادول گالاا نشاده
است و امییا آن برای میقاضی ،با تشخیص معاونت آرندهسا ان تعیین میشود.
 .41منظور از رتبههای برتر آزمون سراسری ورود به دانشگاهها ،رتبده درگدرایش
است یا رتبة کل در کد-رشتة امتیانی؟
منظور ،رتبۀ کل در کد-رشیۀ امیالانی است.
.42چرا برای کسب رتبة اول در بین ه ورودیها امتیازی در نظر گرفتده نشدده
است؟
امییا در نظرگرفیهشده برای میانگین کل دروس گذرانده که با تو اه باه رشایه و دانشاگاه مالال
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تالصیل دانشدوران ،همالانسا ی نیز میشود ،نشاندهند میزان توانمندی آمو شی دانشادو باه
صورت مالیقل است؛ در حاگی کاه رتباۀ دانشادو در باین همدورههاای خاود ،وابالایه باه میازان
توانمندی همدورههای دانشدو نیز هالت .ضمناً گالا امییا برای کال

رتبۀ اول ،در کنار گالا

امییا برای میانگین کل تالصیلی ،در واق گالا دو بار امییا برای رک فعاگیت اسات .ا اران رو
امییا درنظرگرفیهشده برای میانگین آمو شی ،برای ارن موضو کفارت میکند.
.43

چرا برای کسب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه ،امتیاز در نظدر

گرفته نشده است؟
متكهای دانشگاه برای انیخاب دانشدوران اسیعداد درخشان ،مشابه متكهای دول امییا ات
حاصاال ا فعاگیتهااای آمو شاای ،پژوهشاای و فناورانااه و فرهنگاای فشاایوهنامۀ پشااییبانیهای
دانشدوری بنیاد است .ا ارن رو گالا امییا برای کال

نوان اسیعداد درخشان ،در واق گالا

دو بار امییا برای فعاگیتهای آمو شی ،پژوهشی و فناورانه و فرهنگی میقاضی است.
.44

چددرا بددرای کسددب رتبددة برتددر آزمونهددای ورودی بدده مقدداطع

کارشناسیارشد و دکتری تخممی ،امتیازی در نظر گرفته نشده است؟
با تو ه به تنو و تکثر رشیههای آ مونهای کارشناسی ارشد و دکیری تخصصی و ارن موضو
که بالیاری ا دانشدوران بر الیه ،ا مالل ظرفیت اسیعدادهای درخشان و بدون کنکور وارد ارن
مقاط میشوند ،رتبۀ افراد در ارن آ مونها ،شاخص دقیقی برای شناساری اسیعدادهای برتر
تالصیلی نیالت .ا سوی درگر ،رتبۀ افراد در اگمپیادهای دانشدوری ،در دول امییا ات حاصل
ا فعاگیتهای آمو شی ،پژوهشی و فناورانه ،گالا

شده است تا چنانچه فردی بهصورت

داوطلبانه فحیی در صورتی که ا طررق اسیعدادهای درخشان و بدون آ مون میتوانالت وارد
مقط کارشناسی ارشد شود وارد رک رقابت لمی دانشدوری شده و رتبۀ برتر کال
باشد ،تتش وی در نظر گرفیه شود.

کرده

رپسش گانطرحشهیدرهنمون
.45

آیا برای رتبههای آزمون دانشگاه آزاد اسدالمی نیدز امتیداز در نظدر

گرفته شده است؟
برای سال های اخیر که آ مون ورود به دانشگاه آ اد استمی ،با سارر دانشگاهها مشایرك اسات،
طبعاً رک رتبۀ کل برای فرد در آ مون ا تم میشود که همان ،متك امییا دهی است؛ اما برای
سالهای گذشیه که آ مون دانشگاه آ اد استمی ،به صورت مدزا برگزار میشد ،امییا ی بارای
رتبههای برتر آنها در نظر گرفیه نشده است.
.46

بررسی پرونده و انتخاب برگزیدگان به چه صورتی انجام میشود؟

بنیادهای اسیانی ،اطت ات بارگذاریشده ا سوی میقاضیان را با سارر مرا

ذیصتح ،بررسای

و راسییآ ماری میکنند و سپس بنیاد ملی ،افراد مشمول را بر اساس شیوهنامه انیخاب میکند
.47

نوا ص پروندهها چگونه به متقاضیان اطالع داده میشود و متقاضیان

باید چه ا داماتی برای رفع نقص انجام دهند؟
در مان بررسی ،نواقص پرونده ،ا طررق کارپوشۀ میقاضی در سامانۀ ساینا باه وی اطت رساانی
میشود و ال م است میقاضی در مالت مانی مذکور در پیام ا تم نقص ،برای رف نقص اقدام و
پروند خود را برای بررسی مددد با انیخاب بخش «بررسی مددد» به بنیاد ارسال نماراد .در غیار
ارن صورت ،پس ا پاراان مالات تعیینشاده ،چنانچاه نقاص پروناده اساسای باشاد ،درخواسات
میقاضی مخیومه و در صورتی که نقص غیراساسی باشد ،پرونده به صورت خودکار برای بررسی
به بنیاد ارسال میشود و امییا موارد رف نقص نشده گالا نخواهد شد.
.48

متقاضیان چگونه میتوانند از نتیجة درخواسدت خدود اطدالع پیددا

کنند؟
نییدۀ برگزرده شدن را نشدن میقاضی ،ا طررق کارپوشۀ وی در سامانۀ سینا اطت رسانی میشود.
 .49اگر متقاضی عضو بنیاد باشد ،آیا برای بهرهمندی از تسهیالت شهید رهنمدون،
نیاز به ارسال درخواست دارد؟
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رپسش گانطرحشهیدرهنمون

مددداً تأکید میشود بنیاد ملی نخبگان ضو ندارد؛ بلکاه باه ناوان نااادی حااکمییی در میناۀ
سیاستگذاری برای شناساری و توانمندسا ی مالیعدان و باهکارگیری و اگگوساا ی نخبگاان در
امعااه و مینهسااا ی باارای ااذب و اثرگااذاری آنااان فعاگی ات میکنااد .بنااابرارن اصاااگیاً ه ایچ
دانشدوری/دانشآموخیهای ضو بنیاد نیالت و میقاضیان ،بر اسااس مقاررات و معیارهاای بنیااد،
برگزرده و مشمول پشییبانیهای بنیاد خواهند شد .بنابرارن ،همۀ میقاضیان ،ا م ا ارن که پیش ا
ارن ا تالایتت بنیاد بارهمند شده را نشدهاند ،ال م است بر اساس برنامۀ مانبندی مربوط به ارن
تالایتت ،درخواست خود را در سامانه ثبت نمارند.
 .50آیا فق

دانشآموختگان روزانة دانشگاهها مشمول تسهیالت شدهید رهنمدون

میشوند؟
تناا متك بنیاد ،برگزردهشدن فرد بر اساس مدمو ه فعاگیتهای آمو شی ،پژوهشای و فناوراناۀ
وی است.
 .51آیا دانشآموختگان دانشدگاههای غیردولتدی (غیرانتفداعی ،پیدام ندور و آزاد
اسالمی) امكان بهرهمندی از تسهیل را دارند؟
تمام دانشآموخیگان دانشگاههای کشور فا م ا دوگیی و غیردوگیی امکان ثبات درخواسات را
دارند و در صورت برگزردهشدن ،ا ارن تالایل بارهمند میشوند.
 .52آیا در بررسی پرونده ،همة مقاالت بررسی و امتیاز آنها میاسبه خواهد شد؟
بر اساس شیوهنامه و به منظور کیفیسا ی هرچه بیشیر بررسای فعاگیتهاای پژوهشای میقاضایان،
برای دانشدوران کارشناسی و کارشناسیارشد صرفاً  5مقاگۀ برتر و برای دانشدوران دکیری صرفاً
 10مقاگۀ برتر بررسی و امییا دهی خواهد شد .سامانۀ سینا ،به طور خودکار و بر اسااس اطت اات
ثبتشده توسط میقاضی برای هر رک ا مقاالت فبیناگمللی ،لمی-پژوهشی ،لمای-تروردای،
همارشهای ارائهشده به صورت سخنرانی /پوسیر  ،آنها را بر اساس امییاا فا بیشایر باه کمیار
مرت

میکند که پس ا بررسی و تأرید ،امییا کال شده ،در مدمو امییا های میقاضی گالاا

رپسش گانطرحشهیدرهنمون
خواهد شد .به نوان نمونه ،اگار راک دانشادوی دور کارشناسیارشاد 3 ،مقاگاۀ بیناگمللای 3 ،
مقاگۀ لمی-پژوهشی و سه مقاگه همارشی در سامانه ثبت کرده باشد ،بر اساس شیوهنامه ،صارفاً 5
مقاگهای که برای وی بیشیررن امییا را دارد ،بررسی و گالا میشود .در نییده ممکن اسات اران
میقاضی در سامانۀ سینا مشاهده کند که برخی ا مقاالت وی ،بررسینشده باقی مانده است.
.53

آیا مقاالت ارائهشده به صورت پوستر در همایشهدای معتبدر امتیداز

دارند؟
امییا مربوط به هر فعاگیت ،در دول امییا حاصل ا فعاگیتهای آمو شی ،پژوهشی ،فناوراناه و
فرهنگی شیوهنامۀ طرح شاید رهنمون آمده است که در آن ،برای مقاالت ارائهشاده باه صاورت
پوسیر نیز امییا در نظر گرفیه شده است.
.54

امتیاز سایر فعالیتهدای نخبگدانی (ردیدف آخدر جددول شدمارص 1

شیوهنامه) چگونه میاسبه میشود؟
دانشدو فعاگیت مورد نظر خود را در ساامانه بارگاذاری میکناد و بنیااد اسایانی پاس ا بررسای
فعاگیت ،امییا آن فحداکثر 100امییا را به بنیاد ملی پیشنااد میدهد و بررسی و تأریاد ناااری باا
بنیاد ملی خواهد بود.
.55

بنیاد ملی نخبگان بدرای کددام برگزیددگان ،بده معرفدی هدر یدب

از دسددتگاههای دولتددی یددا نهادهددای عمددومی اسددتعالمکننده در خمددو
وضعیت فرد از این بنیاد پاسخ میدهد؟
برگزراادگانی کااه موفااق بااه گذراناادن دورههااای آمو شاای و ماااارتی موردنیااا دساایگاه رااا
نااااد میقاض ای اساایخدام برگزرااده فبااه تشااخیص دساایگاه و ر اا ا تماای ا سااوی کااارگزارانی
است که بنیاد ملی نخبگان در ارن خصوص معرفی میکند ،شوند.
.56

اعتبار توانمندی شغلی شامل چه مواردی است؟

بااه تدربااه مشااخص شدهاساات کااه دانشآموخیگااان باارای ااذب در دساایگاههای ا راراای
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رپسش گانطرحشهیدرهنمون

نیا منااد برخااای ا ماارتاایشاااغلی هالااایند کااه ممکااان اسااات در طاااول دوران تالصااایل در
دانشااگاه بااه سااب

رشاایه و تخصااص ،آناااا را کالاا

نکاارده باشااند .ا اراانرو بخااش ا

تالااایتت شاااید رهنمااون بااه پرداخاات بخشاای ا هزرنااههای رااادگیری ماارتهااای ناارم و
موردنیااا باارای ااذب در دساایگاههای دوگیاای رااا ناادهااای مااومی ،اخیصاااص دارد .اراان
نیا مناادهیها باار اساااس نظاار معاوناات آرنااده سااا ان و بااا همکاااری کااارگزاران بنیاااد ملاای
نخبگااان ،بااه افاارادی کااه مدااا بااه بارهمناادی ا آن شااناخیه شااده باشااند ،در فرصااتهای
تعیینشده ا طا میشود.
.57

میزان اعتبار توانمندی شغلی چقدر است؟

ا یبااار توانمناادی شااغلی ،معااادل  75درصااد ا هزرنااههای رااادگیری ماارتهااای موردنیااا
بارای ااذب در دساایگاههای دوگیاای راا ناادهااای مااومی اساات .ساق

اراان تالااایتت در هاار

سال تعیین و توسط رراست اگی بنیاد ملی نخبگان ابتغ میگردد.
.58

برگزیددده تددا چدده زمددانی میتوانددد از اعتبددار توانمندددی شددغلی

استفاده کند؟

تا رک سال پس ا تاررخ برگزردگی میتواند ا ا یبار توانمندی شغلی اسیفاده کند.
 .59برگزیددده تددا چدده زمددانی میتوانددد از وام خریداسدداخت مسددكن بهرهمنددد
شود؟
برگزرااده تااا سااه سااال پااس ا تاااررخ برگزراادگی میتوانااد ا وام خررااد /ساااخت مالااکن
بارهمند شود.
 .60هدیه ازدواج تا چه زمانی شامل فرد برگزیده میشود؟
در صااورت ا دواد در سااال خورشاایدی شااامل مااان ثباات درخواساات رااا تااا دو سااال پااس ا
تاااررخ برگزراادگی ،فاارد میتوانااد ا هدرااه ا دواد بارهمنااد شااود .باارای مثااال اگاار میقاضاای
در ماااه خااارداد ا دواد نماراااد و در مردادمااااه درخواساات خاااود را بااارای تالاااایتت شااااید

رپسش گانطرحشهیدرهنمون
رهنمااون ثباات کنااد و در صااورتی کااه برگزرااده شااود ،میتوانااد ا هدرااۀ ا دواد بارهمنااد
شااو د .رااا باارای مثااال اگاار درخواساات میقاضاای باارای دررافاات تالااایتت شاااید رهمنااون در
مارماه در حااگی کاه هناو ا دواد نکارده اسات ،تأریاد گاردد تاا دوساال بعاد ا اران تااررخ و
در صورتی که ا دواد نمارد میتواند ا هدرۀ ا دواد بارهمند شود.
 .61بنیدداد ملددی نخبگددان تددا چدده مدددتی بدده معرفددی هددر ی دب از دسددتگاههای
دولتی یدا نهادهدای عمدومی اسدتعالمکننده در خمدو

وضدعیت فدرد از ایدن

بنیاد پاسخ میدهد؟
معرفاای بااه هاار رااک ا دساایگاههای دوگیاای رااا ناادهااای مااومی اساایعتمکننده در خصااوص
وضااعیت فاارد ا بنیاااد ملاای نخبگااان ،بااه منظااور بارهمناادی وی ا مزارااای در نظاار گرفیااه شااده
در د ساایگاه رااا نااااد و رااا ابتغاای ا سااوی ناادهااای باالدساایی بااه آن ،تااا دو سااال پااس ا
تاررخ برگزردگی اندام میشود.

حمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین
وآخر دعوانا أَنِ الْ َ
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