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 -1جوایز علمی بنیاد ملی نخبگان
الف-جوایزتحصیلی
این جوایز شامل موارد زیر است :

اعزام به سفر معنوی عمره مفرده
کمک هزینه ارائه مقاالت خارجی متناسب با مقطع تحصیلی
کمک هزینه ارائه مقاالت داخلی متناسب با مقطع تحصیلی
کمک هزینه فرصت مطالعاتی خارج از کشور ( مخصوص دانشجویان مقطع
دکتری )
مقرری ماهیانه متناسب با مقطع تحصیلی و سطح جایزه

ب-مشمولینجوایزتحصيلي

دارندگان مدال طالی کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی
نفرات اول تا سوم المپیادهای دانشجویی کشور( با معرفي سازمان سنجش )
برگزیدگان جشنواره های مورد تایید بنیاد که درحال حاضر عبارتند از:
جشنواره های بین المللی خوارزمی  ،رازی و جوان خوارزمی  ،بخشهایی از
جشنواره های فارابی و شیخ بهایی ( دارای سهم مشارکت حداقل)%30
نفرات برتر آزمون سراسری (  100نفر اول کشوری ریاضی و فنی  50 ،نفر اول
علوم تجربی و علوم انسانی و  20نفر اول هنر باشند).
برگزیدگانمسابقاتقرآنیکشورطبقآييننامهبنياد
برگزیدگان از میان دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه ها در مقاطع تحصیلی
کارشناسی و باالتر با توجه به ضوابط مندرج در انتخاب دانش آموختگان  -برتر
آموزشي  -پژوهشي  -نوآوري بنیاد ملی نخبگان 1
حداکثر  30نفر از دانشجویان نمونه کشوری وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری و
 15نفر از دانشجویان نمونه کشوری وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکی
با تائيد بنياد ملي نخبگان
دو نفر اول هر یک از نوبتهای اول و دوم آزمونهای جامع علوم پایه هر سال در
رشته های پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی با معرفی وزرات بهداشت  ،درمان
و آموزش پزشکی 1
-1رجوع به کتابچه آشنایی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان ( این کتابجه بر روی وبگاه بنیاد
ملی نخبگان موجود است ).
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ج -مدارک مورد نیاز
 )1ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل از آموزش کل دانشگاهها با ذکر تاریخ دقیق
شروع تحصیل در آن مقطع
 )2ارائه معدل کل تا پایان هر نیم سال طی شده با تایید معاونت آموزشي دانشگاه
(مربوط به مقطع فعلی)
 )3ارائه نمره ارتقاء هر ساله به همراه نتیجه ارتقاء (برای دانشجویان مقطع دکتری
تخصصیپزشکی)
 )4تکمیل و ارسال فرم های درخواست تسهیالت از بخش تسهیالت و
حمایت های بنیاد در وبگاه بنیاد ملی نخبگان

د) نحوه اعطای جایزه و تذکرات مهم

اطالعات مربوط به بسیاری از مشمولین (بجز دانش آموختگان برتر دانشگاه ها )

دربنیاد موجود است واین عزیزان از جوایزعلمی بنیاد بهره مند می شوند .حائزین
شرایط فوق درصورتی که تا کنون از جایزه تحصيلي بنیاد استفاده نکرده اند الزم
است مشخصات خود وتوضیحات مورد نیاز را درفرمهای مربوط که در وبگاه بنیاد
 www.bmn.irموجوداست تكميل نموده وفایل آن را به آدرس الکترونیکی
اعالم شده ارسال کنند تادراسرع وقت با ایشان تماس گرفته شود.

-2تسهيالتنظاموظيفه
الف ) تسهیالت نظام وظیفه شامل موارد زیر است
معرفی جهت انجام پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی (حتی درحین
تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ) 1 .
معرفی جهت خروج از کشور جهت ادامه تحصیل یا ارائه مقاله علمی بدون اخذ
وثیقه و تسهیل در امور اداری مربوط.
اعطای معا فیت تحصیلی برای آن گروه از مقاطع تحصیلی که به طورمعمول دارای
معافیتتحصیلینیستند.
-1انجام پروژه تحقیقاتی در حین تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی امکان پذیر نیست.
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ب) مشمولین استفاده از تسهیالت نظام وظیفه
تمامی مشمولین جوایز علمی بنیاد ملی نخبگان ( حتی در صورتی که در حال
دریافت جایزه علمی بنیاد نباشند ).
کلیه مخترعاتی که اختراع آنها در سامانه ارزشیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان
حائز حداقل امتیاز الزم شود ( به شرط دارا بودن سهم علمی موثر در اختراع ) .

پ ) نحوه استفاده از تسهیالت نظام وظیفه
متقاضیان استفاده از تسهیالت نظام وظیفه مي بايست 2مرحله ذيل را مورد توجه
قرار دهند :
تشكيل پرونده و درخواست جهت تشكيل پرونده با مراجعه به سايت بنياد
فرمهاي الزم را دريافت و پس از تكميل ،در قالب فايل وورد به همراه ساير
مستندات الزم به آدرس پست الكترونيكي  madarek@bmn.irارسال شود .
در تارنمايwww.bmn.irفرمهاي درخواست موجود است  .فرم هاي درخواست
پس از تكميل به  khedmat@bmn.irيا به فكس  22141492ارسال گردد
.کارشناسان دبیر خانه شورای نخبگان  ،درخواست هاي ارسالی را با توجه به
پرونده هاي شمابررسی و در صورت نیاز به مدارک تکمیلی ،موضوع را به اطالع
متقاضیان می رسانند .پس از بررسی  ،مدارک کامل واجدان شرایط به ستاد کل
نیروهای مسلح معرفی می شوند.
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 -3اعتبارپژوهشیویژهپژوهشگرانجوان
الف ) مشمولین بهره مندی از اعتبار پژوهشی ویژه
پژوهشگران جوان  ( .اعتبار دكتر سعيد كاظمي آشتياني )
این اعتبار به استادیارانی اعطا می شود که بیش از سه سال از شروع به کارآنها
در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور نگذشته باشد و کمتر از  40سال داشته
باشند و در گذشته افتخارات مندرج ذیل جایزه علمی در سطوح یک و دو بنیاد را
کسب نموده باشند .امید است با استفاده از این اعتبار و دیگر اعتبارات معمولی که
از دانشگاه دریافت خواهند کرد شروع خوبی در امر پژوهش داشته باشند و بتوانند
دستاورد های علمی قوی و برجسته ای کسب نمایند.
این جایزه شامل موارد زیر است :
سفر معنوی عمره مفرده در قالب کاروانهای بنیاد ملی نخبگان .
اعتبار پژوهشی در راستای فعالیت های علمی که مبلغ آن ساالنه با توجه به
بودجه های بنیاد و تعداد افراد مشمول تعیین و ابالغ می گردد.

ب ) نحوه اعطای اعتبار پژوهشی ویژه پژوهشگران جوان
متقاضیان استفاده از اعتبار پژو هشی ویژه پژوهشگران جو ان می توا نند با
مراجعه به وبگاه بنیاد  www.bmn.irفرمهای مربوط را دریافت و پس از
تکمیل  ،در قالب فایل  wordبه همراه سایر مستندات مرتبط به آدرس پست
الکترونیکیmadarek@bmn.ir.ارسالنمایند.

مدارك الزم عبارتند از:
مدراک دال بر افتخار مشمول اعتبار پژوهشی ویژه پژوهشگران جوان
نامه معرفی از دانشگاه یا مرکز محل خدمت به عنوان استادیار با ذکر تاریخ شروع
دوره استادیاری .
شایان ذکر است استادیارانی که محل خدمت ایشان تغییر یافته  ،الزم است
نامه مشابهی از اولین مرکزی که در آنجابه عنوان استادیار مشغول به کار شده
اند ارائه فرمایند.
کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
این اعتبار به نام متقاضی و در وجه دانشگاه یا مرکز محل خدمت ایشان صادر
می شود و دانشگاه موظف است بر طبق ضوابط آن را در اختیار ایشان قرار دهد.
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 -4اعتبار پژوهش و نو آوری
این اعتبار جهت توسعه پژوهش  ،تکمیل یا تهیه نمونه های بهتر از موضوع
برگزیده در جشنواره و یا ثبت اختراع در داخل و خارج و به ثمر رساندن اختراع
و نوآوری و از طریق دانشگاه ها  ،مراکز پژوهشی ،مراکز رشد  ،پارکهای فن آوری
 ،دفاتر استانی بنیاد و  ...در اختیار عزیزان مشمول قرارداده می شود .اصلی ترین
هدف از ارائه این اعتبار کمک به نزدیک تر شدن ایده های دارای اولویت به مرحله
تولید است .

الف ) این اعتبار شامل
سفر معنوی عمره مفرده در قالب کاروانهای بنیاد ملی نخبگان فقط برای
برگزیدگان جشنواره های مورد تایید بنیاد که به ازای هر طرح برگزیده دو نفر
دارای باالترین درصد مشارکت به شرط مشارکت علمی موثر از آن بهره مند می
شوند .
اعتبار پژوهش و نوآوری در سطوح مختلف که هر ساله تعداد و مبلغ آن توسط
بنیاد تعیین می شود .

ب) مشمولین بهره مندی از اعتبار پژوهش و نوآوری
طرح های برگزیده جشنواره های مورد تایید بنیاد که در حال حاضر عبارتنداز
جشنواره های بین المللی خوارزمی  ،رازی  ،بخشهایی از جشنواره های فارابی،
شیخ بهایی و جوان خوارزمی .
هنرمندان برگزیده کشور .
اختراعاتی که در سامانه ارزشیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان يا نمايشگاه هاي
استاني بنياد يا جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي حائز حداقل امتیاز الزم شوند .
عموم مخترعان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی ارزشیابی اختراعات بنیاد
ملی نخبگان که بر روی وب سايت بنیاد قرار دارد ؛ اختراع خود را ثبت نماید .
این عزیزان پس از ارزیابی اختراع از نظر سازگاری با مبانی علمی ،داشتن نوآوری
و قابلیت تجاری سازی و درصورت احراز امتیاز الزم  ،مشمول اعتبار پژوهش و
نوآوری خواهند شد .
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 – 5اعتبار نوآوری و شکوفایی
مشمولین بهره مندی از اعتبار نوآوری و شکوفایی
برگزیدگان جشنواره شیخ بهایی از سال  86به بعد  ،مورد حمایت قرار گرفته
اند و این عزیزان نیازی به پیگیری در این زمینه ندارند  .اسامی افراد از دبیرخانه
جشنواره ها ی مورد نظر اخذ و لوح اعطای اعتبار به همراه چک آن در وجه
دانشگاه یا مرکز مورد توافق و به اسم ایشان تقدیم خواهد شد  .لوح و چک به هر
طرح داده می شود و این اعتبار با اعتبارویژه پژوهشگران جوان قابل جمع است .
برگزیدگان مسابقات علمی و جهانی مهارت .
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