


تسهیالت وحمایت های بنیاد ملی نخبگان



نیاجتماع نخبگا
نخبگان



بگان؛نخملیبنیادنامه هایآیینبامطابقبنیاداینرسالتمهمترین

کشور،برتراستعدادهایونخبگانجذبوشناسایی•

نو،ایده هایصاحبانومخترعانازحمایت•

دها؛استعداشکوفاییدرجهتکشف،هدایت وحمایت مستعدین باالقوه•

بنیاد ملی 
رنخبگان کشو

.باشدمینخبگاناینعلمیظرفیتهایازصحیحاستفادهراستایدر



تسهیالت 
بنیاد 

دانش آموزی

هیئت علمی

نظام وظیفه

مخترعان 

دانش آموختگی

دانشجویی



تسهیالت دانش آموزی



(بازدیدهای دانش آموزی مستعدان)ایران گشتطرح

زادوازدهمتاهفتمپایهمنتخبدانشآموزانازتعدادیایرانگشت،طرحاجراینوبتهردر
درشرکتبرایتحصیلیدورۀبهتفکیکوتکجنسیتیبهصورتاستان،یامنطقهشهرستان،سطح
.میشوندانتخابطرح

استانهاپرورشوآموزشادارهکلهمکاریبا

آگاهشدندانشآموزانازفعالیتهاوظرفیتهایتأسیساتوصنایعکشور؛*

ر؛تقویتحسخودباوریملّیوارتقایسطحباوردانشآموزانبهتواناییهایمتخصصانومدیرانکشو*

ور؛آشناییِدانشآموزانبارشتههایتحصیلیونیزفرصتهاوزمینههایشغلیمرتبطباآنهادرکش*

.یآشناییِدانشآموزانباجاذبههایطبیعی،فرهنگیواجتماعیکشوروتقویتروحیۀدلبستگیمل*

اهداف طرح



تسهیالت دانشجویی



طرح شهید وزوایی 
دکتریوارشدی،کارشناسمقطعدربرگزیدهمستعددانشجویانفرهنگیوعلمیفعالیت هایازپشتیبانی

آموزشیتوانمندیهزینهکمک

کارآفرینیتوانمندیهزینهکمک

علمیارتباطاتهزینهکمک

نامهپایاناجرایهزینهکمک

آزمایشگاهیشبکهتسهیالتازاستفادههزینهکمک

داخلیعلمیمجامعدرشرکتهزینهکمک

خارجیعلمیمجامعدرشرکتهزینهکمک

خارجیوداخلیمطالعاتیفرصتبهاعزامهزینهکمک

مسکناجارهودیعه

ازدواجهدیه

درمانتکمیلیبیمه

دستاریاعتبار

تسهیالت
اعطاییدرطرح
شهیدوزرایی



طرح مسئله محورشهید احمدی روشن 

رتلرباهدفتوانمندسازیومشارکتدانشجویانمستعدبرایحل مسلا  کشلور؛اسلتادانب
شلارکتدانشگاهیباشناساییمشکالتاصلیکشور،هستههاینخبگانیمسلألهمحلوررابلام

.دانشجویانبرگزیدهتشکی دادهوبهح آنهامیپردازند

18باالیمعدلباتکمیلیتحصیالتدانشجویانو17باالیمعدلباکارشناسیدانشجویان

مزایایطرح

طرحدریافتیماهیانهبیشازمبلغفنیاریدردورهاجرای

تجربهکارتیمیواقعیوبینرشتهای

استفادهازدورههایآموزشیعمومیوتخصصی

امتیاز100دریافتامتیازفعالیتهاینخبگانیتاسقف

استفادهازشبکهآزمایشگاههایراهبردیکشور

شرکتدراردوهایعلمیوفرهنگی

.برسدنتیجهواتمامبهبایدماه9حداکثرایدورهطیطرح



طرح شهید بابائی

مسئله محور دانشجوییرقابتیبا هدف حمایت از رویدادهای 

شناساییدانشجویانمستعد،*

آشناسازیبامسا  صنعتی،*

توانمندسازیحولاینمسا  ،*

،تیمسازیواتصالایندانشجویانبهمجموعههایفناوروصنعتی*

هدفطرح

باعلمیمحورمسئلههایرویدادحولرقابتی،تیمهایتشکی بادانشجویانرویدادایندر
تیازامشام طرحمزایایازبرگزیدهتیمهایپایان،درومیپردازندرقابتبهیکدیگر
.میشوندبهرهمندنقدی،جایزهونخبگانی



تسهیالت دانش آموختگی



طرح شهید چمران

بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیالت دورة پسادکتری در
فاصله زمانی پس از دانش آموختگی تا اشتغال

باهدفارتقایتواناییهایپژوهشیفناورانهوآموزشی
دانشآموختگانزیرنظراستادخبره

کشور؛یعلمهایمؤسسهازیکیدرمیزباناستادنظرزیرپسادکتریدورهگذراندن

شگر؛پژوهپذیرشسالدریکپایهاستادیارمزایایوحقوقمعادلکارمزددریافت

بنیاد؛پشتیبانیدورهطولدردرمان،تکمیلیبیمهازبرخورداری

رفاهی-فرهنگیتسهیالتازبرخورداری

شام علمیارتباطاتاعتبارازبرخورداری:

خارجیعلمیمجمعیکدرشرکتهزینهکمک-
داخلیعلمیمجمعدودرشرکتهزینهکمک-

مزایایطرح



با هدف حمایت از جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه

طرح شهید تهرانی مقدم

مزایایطرح

برنامههایدرشرکتهزینههایازدرصد7۵معادلمهارتی،توانمندیاعتبار

تا،فناورانهنهادهایدرجذببرایموردنیازمهارتهاییادگیریشام توانمندسازی

برگزیدگی؛تاریخازپسسالیک

حقوکارمزدازبخشیپرداختطریقازکشور،فناورانهنهادهایدرجذبتسهیالت

برگزیدگی؛تاریخازپسسالدوتادرصد،7۵سقفتابرگزیدهبیمه

برگزیدگی؛تاریخازپسسالدوتاازدواجصورتدرازدواج،هدیه

؛برگزیدگیهاتاریخازپسسالسهتامسکن،ساخت/خریدوام

برگزیدگی؛تاریخازپسسالدوتاملی،بنیادسویازاعالمیفرهنگیتسهیالتسایر



طرح شهید دکتر شهریاری

در«عضوهیئتعلمی»باهدفکمکبهجذبدانشآموختگانبرترِدورۀدکتریتخصصیبهعنوان
دانشگاههاوپژوهشگاههایکشور

ازبنیادمعرفیبا،شدنبرگزیدهازپسسالسهحداکثرجایزه،اینمشموالن
کشوریِعلممؤسسههایدرهیئتعلمیعضوعنوانبهپذیرشوبررسیاولویتِ

لمیهیئتعاعضایجذبعالیهیئتمصوبعلمیهیاتجذبضوابطمطابق)
.میگردندبرخوردار(عالیآموزشمراکزودانشگاهها



طرح شهید احدی

یل در بهره مندی دانش آموختگان برتردانشگاهی از تسهیالت ادامه تحص
دورة تحصیلی باالتر؛ بدون آزمون

ارشداسیکارشندورهدربایدبند،ایناساسبرتحصی ادامهبرایبرگزیده،دانشجویان
وسالششحداکثرظرفپیوسته،ارشدکارشناسیدورهسال،دوحداکثرظرفناپیوسته،
.شوندآموختهدانشسال،هفتحداکثرظرفای،حرفهدکتریدوره



ـ  رفاهی  از  دانش آموختگان  برتر  دانشگاه ی پشتیبانی های  فرهنگی  

 طرح  شهید  رهنمون

هایمهارتیادگیریهزینههایازدرصد7۵معادلشغلی،توانمندیاعتبار-
پسسالیکتاعمومی،نهادهاییادولتیهایدستگاهدرجذببرایموردنیاز

برگزیدگی؛تاریخاز

برگزیدگی؛تاریخازپسسالسهتامسکن،ساخت/خریدوام-

برگزیدگی؛تاریخازپسسالدوتایاازدواجصورتدرازدواج،هدیه-

درندهکناستعالمعمومینهادهاییادولتیهایدستگاهازیکهربهمعرفی-
رفتهگنظردرمزایایازویمندیبهرهمنظوربهبنیاد،ازفردوضعیتخصوص

سالدواتآن،بهباالدستینهادهایسویازابالغییاونهادیادستگاهدرشده
برگزیدگی؛تاریخازپس

اموقبی ازبنیادسویازاعالمیفرهنگیتسهیالتازسایربرخورداری-
.دگیبرگزیتاریخازپسسالدوتاآنها،مشابهوزیارتیسفرهایاضطراری،

مزایایطرح



تسهیالت نظام وظیفه



صصیبهره مندی دانش آموختگان برتر از تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ تخ

طرح شهید صیاد شیرازی

:در صورت احراز یکی از بندهای شرایط زیر و کسب حداقل امتیاز مدنظر

دانش آموختگان فناور -1

دانش آموختگان داخل و خارج از کشور در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی-2

آموختگیحداکثریکسالپسازدانشمتقاضیانبرایبهرهمندیازتسهیالتاینشیوهنامه،
.فرصتدارند



طرح شهید صیاد شیرازی

و«دورهآموزشنظامی»متقاضیانبرگزیده،دورهخدمتنظاموظیفهخودرادرقالب*
.نندطیوکارتپایانخدمتدریافتمیک«اجرایطرحیپژوهشی،فناورانهیافرهنگی»

فوق،بنددرمذکورهایطرحاجرایمدتوشروعزمان،مکانموضوع،تعیین:1تبصره
نمیزابهحداق آن،مدتکهاستمسلحنیروهایاجراییهایرویهومقرراتاساسبر

.ترازاستهممشموالنسایروظیفهنظامرسمیدورهازنیمی

پرداختحقوقدورهنظاموظیفهمشموالناینتسلهیالت،بلراسلاسمقلررات:2تبصره
رازنیروهایمسلحصورتمیپذیردکهمیزانآن،حداق بهمیزانسایرمشموالنهلمتل

.است

باشدداشتهحضورایراندربایدفردتخصصی،وظیفهنظامخدمتدورهزماندر:3تبصره
.استپذیرامکانمسلحنیروهایمجوزباصرفاکشور،ازویخروجهرگونهو

مگـر در دوره  )مشموالن، همزمان با انجام خدمت نظام وظیفه، مجـاز نیسـتند   : 4تبصره 
ی فلرددرصورتاداملهتحصل.اشتغالداشتهباشندبه تحصیل ( گذراندن رساله دکتری

التدرمشمولدردورهتحصیلیدیگردرحینخدمتنظاموظیفهبهرهمندیازاینتسلهی
تباتوجهپایاندورهتحصیلیجدید،منوطبهاحرازمجددشرایطبهرهمندیازاینتسهیال

.بهدورهتحصیلیجدیدمتقاضیخواهدبود

تسهیالت
طرح



تسهیالت ویژه هیئت علمی



طرح شهید کاظمی آشتیانی

حمایت از فعالیت های پژوهشی استادیاران جوان

بهرهمندیازاعتبارپژوهشیواعتبارتجهیزات

(شام هدیهازدواجوواممسکن)رفاهی-دریافتتسهیالتفرهنگی

ینجایزهمشموالناینجایزه،حداکثرتاسهسالپسازبرگزیدهشدن،میتوانندازتسهیالتا
.بهرهمندشوند

تسهیالت
مناطقهایدردانشگاهونمودهکسبراباالییامتیازاتکهاستادیارانیازدستهآن:تبصرهطرح

برخوردارانهسالیشدهتعییندوبرابرسقفتاویژهایپژوهشیاعتبارازنمایند،میخدمتمحروم
.شدخواهند

:هدف از این فرایند عبارت است از. 



خبگانیآنانبنیادساالنهازمیاناعضایهیئتعلمیمؤسسههایبادرنظرگرفتنفعالیتهاین
داستا»تعدادیرابهعنوان،«فرهنگوخدمت»،«فنّاوری»،«پژوهش»،«آموزش»درزمینههای

یتهایشناساییوضمنتکریمازآنان،ازفعال«استادشامخ»وتعدادیرابهعنوان«سرآمد
.نخبگانیآنهاپشتیبانیمیکند

:ازاستعبارتفراینداینازهدف

یعلمازگروههاییکهرتخصصیهایحوزهدربرترهیئتعلمیِاعضایشناسایی.الف

خودصیتخصاجتماعدردانشگاهیبرگزیدگانتأثیرگذاریبرایمناسبزمینهایایجاد.ب

علمیتشخصیازالگوسازیوبرگزیدگانتخصصیخدماتوعلمیتالشهایپاسداشت.ج

گانبرگزیدتخصصیزمینههایدردانشگاهینخبگانیفعالیتهایازپشتیبانی.د



تسهیالت مخترعان و نوآوران



کشوربرگزیدهاختراع  هایازپشتیبانی

برگزیدهاختراع  هایشناساییفرایند

اختراعهایسطحسه. هاختراعهایثبتشدهدرمراجعرسمیکل(:نوعپدید)1
.بیشازسهسالازتاریخثبتآننگذشتهباشد

اختراعهایسطحدو. ازمیاناختراعهاینوپدیدکلهصلاحبانآن(:نورُست)2
.شدهاند«تاسیسشرکتیمرتبطبااختراعبرگزیده»موفقبه

اختراعهایسطحیک. آنازمیاناختراعهاینورُستکهصلاحبان(:نوشکفت)3
.ندشدها«تولیدنمونهنیمهصنعتیاختراعبرایورودبهبازار»موفقبه



کشوربرگزیدهاختراع  هایازپشتیبانی

برگزیدهاختراع  هایازپشتیبانیفرایند

اختراعهایسطحسه. هدفازاعطایتسهیالتبهایلناختراعهلا،کملکبله(:نوعپدید)1
«راعتاسیسواستقرارشرکتمرتبطبااختراعووتکمیل طلرحاختل»صاحبانآنهابرای

.مطابقجدولذی است



کشوربرگزیدهاختراع  هایازپشتیبانی

برگزیدهاختراع  هایازپشتیبانیفرایند

اختراعهایسطحدو. بانهدفازاعطایتسهیالتبهایناختراعها،کمکبهصلاح(:نورُست)1
جلدولمطلابق«تولیدنمونهنیمهصنعتیاختراعوآمادگیبرایورودبهبازار»آنهابرای
.ذی است



کشوربرگزیدهاختراع  هایازپشتیبانی

برگزیدهاختراع  هایازپشتیبانیفرایند

اختراعهایسطحیک. قجلدولتسهیالتاختصاصیافتهبهایناختراعها،مطلاب(:نوشکفت)1
.ذی است



.حمایت  هاوتسهیالتموردنظرازقسمتتسهیالتانتخابوardabil.bmn.irآدرسبهاستاننخبگانبنیادسایتبهمراجعه

.نظرموردتسهیالتدرخواستثبتوثبت ناموsina.bmn.irسایتبهمراجعه

:بنیادتسهیالتازاستفادهفرایند

1

2



...موفق و موید   باشید


