
نخبگينامھ احراز استعدادھاي برتر وآیین

انقالب فرھنگيشوراي عالي١٤/٠٦/١٣٨٥نھمین جلسھ مورخ مصوب پانصد و ھشتاد و

دش/٢٨٩٤: ابالغشماره ٠٥/٠٧/١٣٨٥: تاریخ ابالغ

:مقدمه

ھاي استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت»به منظور تحقق بخشیدن به تأكید مقام معظم رھبري در

اساسنامه بنیاد ملي نخبگان ٤در اجراي مادة و» علمي نخبگان در راستاي توسعة ھمه جانبة كشور

آيین نامه احراز استعدادھاي برتر و نخبگي » برتر و نخبگي افرادتعريف نخبه و احراز استعدادھاي«دربارة 

علوم،«و دو وزارتخانة» بنیاد«به اختصار » د ملي نخبگان كشوربنیا«اين آيین نامه در.شودتصويب مي

نامیده » بھداشتوزارتین علوم و«بھداشت، درمان و آموزش پزشكي به اختصار «و » تحقیقات و فناوري

.شودمي

ھدفـ ١ماده 

استانداردسازي معیارھا و فرايندھاي شناسايي و معرفيھاي علمي،منطقي كردن و تعريف شاخص

.بخشنخبگان و استعدادھاي برتر ھر

تعريف نخبه و استعداد برترـ٢ماده 

شود كه اثرگذاري اساسنامه بنیاد به فرد برجسته و كارآمدي اطالق مي٤به استناد ماده » نخبه«ـ ٢ـ1

گسترش علم و ھنر و فناوري و فرھنگ سازي و مديريت كشور محسوس باشد و ھوش، وي در تولید و

كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي تولید و گسترش دانش و نوآوري موجب سرعت بخشیدنخالقیت،

.به رشد و توسعه علمي و اعتالي جامعه انساني كشور گردد

ھاي الزم شود كه به صورت بالقوه نخبه بوده ولي ھنوز زمینهفردي اطالق ميبه» استعداد برتر«-٢-٢

.استعدادھاي ويژه او فراھم نشده استشناسايي كامل و يا بروزبراي

شامل استعدادھاي برتر و نخبگان بخشھاي مختلف از قبیل علمي و فناوري، تعاريف فوق:١تبصره 

.باشدفرھنگي، اجتماعي، ھنري و مديريتي ميآموزشي،

تصويب و نحوه حمايت از نوابغ توسط بنیاد پیشنھاد و پس ازتعريف و شرايط احراز نابغگي:٢تبصره 

.رسدعالي انقالب فرھنگي ميھیئت امناء به تصويب شوراي

ھاي زماني بايست تداوم شرايط در دورهو مياستعداد برتر و نخبگي يك فرآيند پويا است:٣تبصره 

.گیردمشخص در احراز نخبگي معیار قرار

ھاي مختلففرايند احراز استعداد برتر و نخبگي در حوزهـ ٣ماده 

نخبگان در تعیین و احراز شرايط نخبگي، فرآيندھاي تعريف و تجربه شده توسط نھادھاي برگزينندة-٣-١

معیارھاي وضع ھاي موجود ھماھنگ وھر بخش پذيرفته شده و با جھت گیري علمي و عقاليي سیاست

.گرددشده عنداللزوم تقويت و يا اصالح مي

ھاي مختلف با رويكرد تقويتي مورد اصالح و بھترينھا در بخشموجود براي تعیین ـ آيین نامه ھاي٣-2٢



.بنیاد قرار خواھد گرفتتصويب

ھاي زير باشند، استعداد افرادي كه داراي يكي از ويژگيشرايط احراز استعدادھاي برتر و نخبگيـ ٤ماده 

.شوندميبرتر يا نخبه شناخته

ي و جھانيـ برگزيدگان المپیادھاي علمي معتبر داخل٤ـ١

المللي دانش آموزي با تأيید وزارت آموزش واول تا سوم المپیادھاي معتبر جھاني و بیننفرات) الف 

پرورش به عنوان نخبه

المللي دانش آموزي با تأيید وزارت آموزش و بینيافتگان مرحله نھايي المپیادھاي معتبر جھانيراه) ب 

پرورش به عنوان استعداد برتر

بھداشت به عنوان المللي دانشجويي با تأيید وزارتین علوم ونفرات اول تا سوم المپیادھاي معتبر بین)ج

نخبه

با معرفي وزارتین علوم و بھداشت به نفرات اول تا سوم المپیادھاي معتبر علمي دانشجويي كشور) د 

عنوان استعداد برتر

نش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش به المپیادھاي معتبر علمي دانفرات اول تا سوم) ھـ 

استعداد برترعنوان

ـ برگزيدگان از میان آزمونھاي سراسري٤ـ2

نفر اول براي١٠٠ھاي سراسري مقطع كارشناسي از میان ھاي برتر آزمونمیان رتبهبرگزيدگان از) الف

ھاي علوم رشتهنفر اول براي٥٠ربي، ھاي علوم تجنفر اول براي رشته٥٠ھاي رياضي و فیزيك، رشته

ھاي ھنر به عنوان استعداد برترنفر اول براي رشته٢٠انساني و 

ـ مخترعان و مكتشفان٤ـ3

المللي داخلي و خارجي از قبیل جشنوارة بینھاي علمي معتبربرگزيدگان مسابقات و جشنواره) الف 

زشكي رازي با معرفي وزارتین علوم و بھداشت و علوم پخوارزمي، جشنوارة جوان خوارزمي و جشنوارة

برترتأيید بنیاد به عنوان استعداد

در مراجع ذيصالح داخلي و برگزيدگان از میان مخترعان و مكتشفان ايراني كه اختراع و اكتشاف آنان) ب 

.)تتعیین كنندة مراجع ذيصالح اسبنیاد(يا خارجي به ثبت رسیده باشد به عنوان استعداد برتر 

وزارتین علوم و بھداشت و در موارد خاص با تأيید بنیاد ھا و مسابقات علمي با تأيیدجشنواره:تبصره

.شودمعتبر شناخته مي

ـ دانش آموختگان٤ـ4

داخل كشور و ) كارشناسي و باالتر(دانشگاھي ھايبرگزيدگان از میان نفرات اول دانش آموخته رشته

مديريت حوزه علمیه قم و «و » وزارتین علوم و بھداشت«معرفي با) االترسطح يك و ب(ھاي علمیه حوزه

برتربه عنوان استعداد» خراسان

ھاي مسابقات علوم قرآنيـ برترين٤ـ5

المللي با تأيید وزارت فرھنگ و ارشاد مسابقات معتبر قرآني داخلي و بینبرگزيدگان نفرات اول تا سوم

عنوان استعداد برتراسالمي به

.تشخیص اعتبار مسابقه با بنیاد است:تبصره

برجسته علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي كشورـ شخصیتھاي٤ـ6

ايراني كه بر اساس معیارھاي مؤسسات معتبر اطالعات علمي برگزيدگان از میان محققان) الف 

ھاي مرتبط به عنوان مقاالت آنھا و يا ساير شاخصتعداد ارجاعات به المللي و داخلي به لحاظبین



عنوان اند، با معرفي وزارتین علوم و بھداشت بهالمللي قرار گرفتهدانشمندان ملي و بینپژوھشگران و

نخبه

اجتماعي و فرھنگي كشور برگزيدگان از میان افرادي كه براي حل مشكالت ملي اقتصادي،) ب 

نتايج حاصل از آن به تأيید مراجع ذيربط اند و اين راھكارھا تجربه شده وراھكارھاي مناسبي ارائه كرده

استعداد برتررسیده باشد، با انتخاب بنیاد به عنوان

علمي اعم از علوم انساني و معارف ھايھا و گروهبرگزيدگان از میان افرادي كه در ھر يك از رشته) ج 

ھنر، نظريه يا تئوري جديد ارائه كرده و از ايه، فني مھندسي، پزشكي، كشاورزي واسالمي، علوم پ

مربوطه، تأثیرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر الملليسوي مراجع معتبر ملي و بین

(بنیاد استتشخیص مراجع معتبر با(

واعظان و شاعران كه آثار فاخر ايشان ت،برگزيدگان از میان مؤلفان و مترجمان كتب، نويسندگان مقاال) د 

دانش و فناوري يا تربیتي و اخالقي در حوزه مربوط بوده داراي نقش مھم و تأثیر ويژه در توسعه مرزھاي

تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است)است، به عنوان استعداد برتر

ن آفرينندگان آثار بديع و ارزنده ھنري در ھنري برگزيدگان از میاـ آفرينندگان آثار بديع و ارزنده ادبي و٤ـ7

نقاشي، ھنرھاي تجسمي، ھنرھاي نمايشي، معماري و غیره با معرفي مراجع ھاي موسیقي،حوزه

)تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(بنیاد به عنوان استعداد برتر معتبر و انتخاب

علمي دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشي و فناوريـ اعضاي ھیأت٤ـ8

علمي كه در مراتب دانشگاھي كار ممتاز و شاخصي را انجام برگزيدگان از میان اعضاي ھیأت) لف ا

برتراند به عنوان استعدادداده

وزارتین علوم و بھداشت به برگزيدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز در سطح كشور براساس ضوابط) ب 

عنوان استعداد برتر

بھداشت به عنوان نمونه كشوري براساس ضوابط وزارتین علوم ووھشگرانبرگزيدگان از میان پژ) ج 

استعداد برتر

مدرسین و محققین علوم حوزويـ٤ـ9

نمايند، براساس ضوابط شوراي كشور كه تدريس ميھاي علمیهبرگزيدگان از میان مدرسین حوزه) الف 

برترعالي حوزه علمیه قم به عنوان استعداد

قم به عنوان استعداد برتربرگزيدگان از میان محققین برتر حوزوي با معرفي شوراي عالي حوزه علمیه) ب 

.نشده است، مرجع گزينش بنیاد استمرجع ذكر» برگزيدگان«در مواردي كه براي :١تبصره 

» نخبه«عنوان افرادي را به» استعدادھاي برتر «عنوان بنیاد مي تواند از میان برگزيدگان به:٢تبصره 

.معرفي نمايد

نخبگان و تواند ھم از سوي افراد واجد شرايط و ھم از سوياستعداد برتر و نخبگي ميپیشنھاد:٥ماده

.گیرداستعدادھاي برتر شناخته شده و ھم از سوي نھادھا و سازمانھا به بنیاد صورت

ھا و ضوابطي خواھد نامهموارد براساس آيیننحوه حمايت از استعدادھاي برتر و نخبگان و ساير :٦ماده 

بنیاد ملي نخبگان پیشنھاد و به تصويب اساسنامه بنیاد توسط ھیأت امناء٩ماده ١١بود كه مطابق بند 

.رسدمي



پیش بیني نشده يا داراي ابھام در شرايط احراز استعدادھاي برتر و موارد خاص و ھمچنین موارد: ٧ماده 

.أيید كننده بنا به تصويب ھیأت امناي بنیاد ملي نخبگان خواھد بودتنخبگي و مراجع

انقالب به تصويب شوراي عالي١٤/٦/٨٥مورخ ٥٨٩تبصره در جلسه ٧ماده و ٨آيین نامه در اين:٨ماده 

ملي نخبگان كشور و تصويب فرھنگي رسید و ھرگونه تغییر در مفاد آن منوط به پیشنھاد ھیأت امناي بنیاد

.وراي عالي انقالب فرھنگي خواھد بودش


