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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٧ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  
  
  
  
  
  

  :مقدمه
هاي استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت «به منظور تحقق بخشیدن به تأکید مقام معظم رهبري در     

اساسنامه بنیاد ملی نخبگان  4در اجراي مادة  و» علمی نخبگان در راستاي توسعۀ همه جانبۀ کشور
ي برتر و آیین نامه احراز استعدادها» برتر و نخبگی افراد تعریف نخبه و احراز استعدادهاي«دربارة 

و دو وزارتخانۀ» بنیاد«به اختصار » بنیاد ملی نخبگان کشور«این آیین نامه  در . شودنخبگی تصویب می
» بهداشت وزارتین علوم و«بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اختصار «و » تحقیقات و فناوري علوم،«

  .د شونامیده می
 
   ـ هدف1ماده   

سازي معیارها و فرایندهاي شناسایی و معرفی  استاندارد علمی،هاي منطقی کردن و تعریف شاخص
   .بخش نخبگان و استعدادهاي برتر هر

    
  ـ تعریف نخبه و استعداد برتر2ماده   

که اثرگذاري وي  شوداساسنامه بنیاد به فرد برجسته و کارآمدي اطالق می 4به استناد ماده » نخبه«ـ 2ـ1
فناوري و فرهنگ سازي و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، گسترش علم و هنر و  در تولید و

کارآفرینی و نبوغ فکري وي در راستاي تولید و گسترش دانش و نوآوري موجب سرعت  خالقیت،
   .به رشد و توسعه علمی و اعتالي جامعه انسانی کشور گردد بخشیدن

هاي الزم به بوده ولی هنوز زمینهشود که به صورت بالقوه نخفردي اطالق می به» استعداد برتر« -2-2 
  .شناسایی کامل و یا بروز استعدادهاي ویژه او فراهم نشده است براي

شامل استعدادهاي برتر و نخبگان بخشهاي مختلف از قبیل علمی و فناوري،  تعاریف فوق: 1تبصره 
   .باشدفرهنگی، اجتماعی، هنري و مدیریتی می آموزشی،

    
و نحوه حمایت از نوابغ توسط بنیاد پیشنهاد و پس از تصویب  احراز نابغگیتعریف و شرایط : 2تبصره 

   .رسدعالی انقالب فرهنگی می هیئت امناء به تصویب شوراي
    

هاي زمانی بایست تداوم شرایط در دورهو می استعداد برتر و نخبگی یک فرآیند پویا است: 3تبصره 
  .گیرد مشخص در احراز نخبگی معیار قرار

 
  
  

  نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگیآیین

  انقالب فرهنگی شوراي عالی 14/06/1385مصوب پانصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 
 دش/2894: شماره ابالغ   05/07/1385: تاریخ ابالغ
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٨ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  
 
  هاي مختلفـ فرایند احراز استعداد برتر و نخبگی در حوزه 3ماده 

 در تعیین و احراز شرایط نخبگی، فرآیندهاي تعریف و تجربه شده توسط نهادهاي برگزینندة  - 1-3
معیارهاي  هاي موجود هماهنگ ونخبگان هر بخش پذیرفته شده و با جهت گیري علمی و عقالیی سیاست

  .گرددتقویت و یا اصالح میزوم وضع شده عندال
هاي مختلف با رویکرد تقویتی مورد اصالح و موجود براي تعیین بهترینها در بخش ـ آیین نامه هاي2-3

   .بنیاد قرار خواهد گرفت تصویب
 

  هاي زیر باشند، استعداد افرادي که داراي یکی از ویژگی ـ شرایط احراز استعدادهاي برتر و نخبگی 4ماده
   .شوندمی به شناختهبرتر یا نخ

  ـ برگزیدگان المپیادهاي علمی معتبر داخلی و جهانی4ـ1
  

 المللی دانش آموزي با تأیید وزارت آموزش واول تا سوم المپیادهاي معتبر جهانی و بین نفرات) الف 
  پرورش به عنوان نخبه

آموزي با تأیید وزارت آموزش و المللی دانش بین یافتگان مرحله نهایی المپیادهاي معتبر جهانیراه) ب  
  پرورش به عنوان استعداد برتر

بهداشت به عنوان  المللی دانشجویی با تأیید وزارتین علوم ونفرات اول تا سوم المپیادهاي معتبر بین ) ج
  نخبه

با معرفی وزارتین علوم و بهداشت به  نفرات اول تا سوم المپیادهاي معتبر علمی دانشجویی کشور) د 
   استعداد برتر عنوان

المپیادهاي معتبر علمی دانش آموزي کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش به  نفرات اول تا سوم) هـ 
   استعداد برتر عنوان

   ـ برگزیدگان از میان آزمونهاي سراسري4ـ2  
 براينفر اول  100هاي سراسري مقطع کارشناسی از میان هاي برتر آزمونمیان رتبه برگزیدگان از) الف

هاي علوم رشته نفر اول براي 50هاي علوم تجربی، نفر اول براي رشته 50هاي ریاضی و فیزیک، رشته
   هاي هنر به عنوان استعداد برترنفر اول براي رشته 20انسانی و 

   ـ مخترعان و مکتشفان4ـ3
المللی ارة بینداخلی و خارجی از قبیل جشنو هاي علمی معتبربرگزیدگان مسابقات و جشنواره) الف 

علوم پزشکی رازي با معرفی وزارتین علوم و بهداشت و  خوارزمی، جشنوارة جوان خوارزمی و جشنوارة
  برتر تأیید بنیاد به عنوان استعداد

در مراجع ذیصالح داخلی و  برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان) ب  
  .)تعیین کنندة مراجع ذیصالح است بنیاد(باشد به عنوان استعداد برتر یا خارجی به ثبت رسیده 

وزارتین علوم و بهداشت و در موارد خاص با تأیید بنیاد  ها و مسابقات علمی با تأییدجشنواره: تبصره
  . دشومعتبر شناخته می
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٩ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  
   ـ دانش آموختگان4ـ4

داخل کشور و ) کارشناسی و باالتر(نشگاهی دا هايبرگزیدگان از میان نفرات اول دانش آموخته رشته
مدیریت حوزه علمیه قم و «و » وزارتین علوم و بهداشت«معرفی  با) سطح یک و باالتر(هاي علمیه حوزه

  برتر به عنوان استعداد» خراسان
   هاي مسابقات علوم قرآنیـ برترین4ـ5  

المللی با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد مسابقات معتبر قرآنی داخلی و بین برگزیدگان نفرات اول تا سوم
  .تشخیص اعتبار مسابقه با بنیاد است: عنوان استعداد برتر تبصره اسالمی به

   برجسته علمی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور ـ شخصیتهاي4ـ6   
المللی ایرانی که بر اساس معیارهاي مؤسسات معتبر اطالعات علمی بین برگزیدگان از میان محققان) الف 

 هاي مرتبط به عنوان پژوهشگران وتعداد ارجاعات به مقاالت آنها و یا سایر شاخص و داخلی به لحاظ
  عنوان نخبه اند، با معرفی وزارتین علوم و بهداشت بهالمللی قرار گرفتهدانشمندان ملی و بین

فرهنگی کشور راهکارهاي اجتماعی و  برگزیدگان از میان افرادي که براي حل مشکالت ملی اقتصادي،) ب 
نتایج حاصل از آن به تأیید مراجع ذیربط رسیده  اند و این راهکارها تجربه شده ومناسبی ارائه کرده

  استعداد برتر باشد، با انتخاب بنیاد به عنوان
علمی اعم از علوم انسانی و معارف  هايها و گروهبرگزیدگان از میان افرادي که در هر یک از رشته) ج 
هنر، نظریه یا تئوري جدید ارائه کرده و از سوي  المی، علوم پایه، فنی مهندسی، پزشکی، کشاورزي واس

تشخیص (مربوطه، تأثیرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر  المللیمراجع معتبر ملی و بین
 )بنیاد است مراجع معتبر با

واعظان و شاعران که آثار فاخر ایشان  یسندگان مقاالت،برگزیدگان از میان مؤلفان و مترجمان کتب، نو) د  
دانش و فناوري یا تربیتی و اخالقی در حوزه مربوط  داراي نقش مهم و تأثیر ویژه در توسعه مرزهاي

  تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است) بوده است، به عنوان استعداد برتر
زیدگان از میان آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده هنري برگ ـ آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و4ـ7  

نقاشی، هنرهاي تجسمی، هنرهاي نمایشی، معماري و غیره با معرفی مراجع  هاي موسیقی،هنري در حوزه
  )تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(بنیاد به عنوان استعداد برتر  معتبر و انتخاب

   شی و فناوريعلمی دانشگاهها و مؤسسات پژوه ـ اعضاي هیأت4ـ8  
اند علمی که در مراتب دانشگاهی کار ممتاز و شاخصی را انجام داده برگزیدگان از میان اعضاي هیأت) الف 

   برتر به عنوان استعداد
وزارتین علوم و بهداشت  برگزیدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز در سطح کشور براساس ضوابط) ب 

   به عنوان استعداد برتر
بهداشت به عنوان  نمونه کشوري براساس ضوابط وزارتین علوم و برگزیدگان از میان پژوهشگران) ج 

  استعداد برتر
   مدرسین و محققین علوم حوزوي ـ4ـ9 

نمایند، براساس ضوابط شوراي کشور که تدریس می هاي علمیهبرگزیدگان از میان مدرسین حوزه) الف 
   برتر عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٠٠ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

قم به عنوان استعداد  برگزیدگان از میان محققین برتر حوزوي با معرفی شوراي عالی حوزه علمیه) ب 
   برتر

   .نشده است، مرجع گزینش بنیاد است مرجع ذکر» برگزیدگان«در مواردي که براي : 1تبصره 
» نخبه«افرادي را به عنوان » استعدادهاي برتر «عنوان  بنیاد می تواند از میان برگزیدگان به: 2تبصره  

   .معرفی نماید
   

 5ماده:   
نخبگان و  تواند هم از سوي افراد واجد شرایط و هم از سويپیشنهاد استعداد برتر و نخبگی می

  .گیرد استعدادهاي برتر شناخته شده و هم از سوي نهادها و سازمانها به بنیاد صورت
    

  6ماده :  
ها و ضوابطی خواهد بود که نامه نخبگان و سایر موارد براساس آییننحوه حمایت از استعدادهاي برتر و 

   .رسدبنیاد ملی نخبگان پیشنهاد و به تصویب می اساسنامه بنیاد توسط هیأت امناء 9ماده  11مطابق بند 
    

  7ماده :  
نخبگی پیش بینی نشده یا داراي ابهام در شرایط احراز استعدادهاي برتر و  موارد خاص و همچنین موارد

   .تأیید کننده بنا به تصویب هیأت امناي بنیاد ملی نخبگان خواهد بود و مراجع
    

  8ماده:  
انقالب  به تصویب شوراي عالی 14/6/85مورخ  589تبصره در جلسه  7ماده و  8آیین نامه در  این 

ن کشور و ملی نخبگا فرهنگی رسید و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به پیشنهاد هیأت امناي بنیاد
 .تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی خواهد بود


