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  اطالعیة

 هاي دكتري تخصصیارشد و رسالههاي كارشناسینامهاعطاي پژوهانه به پايان

  

دانشجويان مقاطع تحصیالت تكمیلی،كه يكی از نیازهاي  هايها و رسالهنامهبنیاد ملّی نخبگان از پايان

 :نكات اين موضوع به شرح زير استترين كند. مهمپژوهش بنیاد را برطرف كند، پشتیبانی می

  

 الف. محورهاي پژوهش موردنیاز

 مبانی نظري مفهوم نخبگی    .1 

 آموزان مستعد برترنظام شناسايی دانش    .2

 آموزان مستعد برترريزي آموزشی، تربیتی و هدايتی براي دانشگذاري، برنامهنظام سیاست    .3

 دانشجويان مستعدبرترهاي شناسايی ها و سنجهشاخص    .4

 نظام آموزشی و هدايتیِ دانشجويان مستعدبرتر    .5

 هاي علمی و فنّاورانهريزي و مديريتیِ مناسب در محیطگذاري، برنامهنظام سیاست    .6

 كارگیري و اثرگذاري نخبگان علمی، فنّاورانه و فرهنگی در كشورطراحی نظام به    .7

 گوسازي و تكريم نخبگان علمی، فنّاورانه و فرهنگیهاي مناسب براي الروش    .8

 نظام شناسايی استعدادهاي هنري، ادبی، قرآنی، مديريتی، فرهنگی، حوزوي، صنعتی و فنّاورانه    .9

 اخالق نخبگی و فرهنگ نخبگانی در اسالم و ايران           .10

 تاريخ نخبگی و نخبگان در ايران و جهان           .11

 هاي آموزشی و پژوهشی ويژة نخبگان در جهاننظام           .12

 اي و نقش آنها در نظام نخبگانینهادهاي تخصصی ـ حرفه           .13

 هاي مرتبط با سند راهبردي كشور در امور نخبگانپژوهش           .14



 نظام چرخش نخبگان و خروج نخبگان از چرخة خدمت           .15

 هاي شناخت، جذب و هدايت اجتماعات نخبگانیهاي موجود در حوزهشناسی برنامهبآسی           .16

 نیازسنجی روانی ـ عاطفی و شغلی ـ اجتماعی اجتماعات نخبگانی           .17

 هاي علمی ارزيابی آنهامفاهیم اختراع، اكتشاف، نوآوري و روش           .18

 پروريشناسی و نخبهانة كشور براي نخبهبازنگري نظام علمی و فنّاور           .19

 گماريگزينی و نخبههاي اجرايی و صنعتی كشور براي نخبهبازنگري نظام           .20

  

 مبلغ پژوهانه     .ب

  ارشدسی میلیون ريال براي دانشجويان كارشناسی .1

  شصت میلیون ريال براي دانشجويان دكتري تخصصی .2

 .شوداستاد)ان( راهنما پرداخت می  به %57به دانشجو و  %57از اين اعتبار  .3

   

 فرايند اجرا      ·

 :شرح زير عمل كنندتوانند بهشان مرتبط با محورهاي پژوهشی است، مینامهدانشجويانی كه موضوع پايان

 نامة مصوب پژوهشی به بنیاداي از طرحنسخههمراه موضوع پژوهش و معاون پژوهشی دانشگاه/ پژوهشگاه، دانشجو را به  .1

 (نمونه نامة پیوست) .كندملّی نخبگان معرفی می

 .كندنامه، قرارداد اعطاي پژوهانه را با دانشگاه/ پژوهشگاه عقد میبنیاد پس از بررسی و تأيید طرح .2

 :پذيردپرداخت پژوهانه طی دو مرحله صورت می .4

 رداد بنیاد با دانشگاهالف. مرحلة اول پس از عقد قرا

 آمیز دانشجو در بنیادب. مرحلة دوم پس از دفاع موفقیت

   

 



 ..........................جناب آقاي دكتر

 ريزي و نظارت بنیاد ملّی نخبگانمعاون محترم برنامه

  

آقاي ............. سركار خانم/ جناب، □ ، رسالة دكتري تخصصی□ ارشدنامة كارشناسینامة پايانپیوست طرحباسالم و احترام، به

دانشجوي اين دانشگاه/ پژوهشگاه كه متناظر با محورهاي پژوهشیِ مورد نیاز بنیاد ملّی نخبگان است، براي استحضار و صدور 

 .شوددستور مقتضی ارسال می

پژوهشی دانشگاه/ پژوهشگاه رسیده است كه نامه در تاريخ ........................ به تصويب شوراي شود اين طرحضمناً يادآور می

 .جلسة تصويب نیز ضمیمه شده استاي از صورتنسخه

  

  

........................... 

 معاون پژوهش و فنّاووري

 ............... دانشگاه/ پژوهشگاه

 


