
 بسمه تعالی

  یهادر رشته  رتبه های برتر کنکور سراسری و برگزیدگان المپیاد دانش آموزی جذب از تی حماویژه طرح 

 )از دوره کارشناسی تا دکترا(   دار کشور اولویت هدف  

های علوم  مطابق مفاد اسناد باالدستی، حسب تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص حمایت از رشد رشته 

های دبیری و نیز  له به جذب مستعدان در رشته ها و تأکیدات معظم پایه و علوم انسانی و ورود استعدادهای برتر کشور به این رشته 

سند راهبردی کشور در امور    2-1-3و    9-2-2،  4-2-2،  4-1-2،  3-1-2،  2-1-2،  5-2-1های ملی  سازی اقدام منظور اجرایی به 

با تصویب هماهنگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رتبه  نخبگان،  

هنر و زبان های  )کشوری(    50تا    1انسانی و رتبه های  گروه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم  )کشوری(    100تا    1های  

که توسط  )   آموزی های طال، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش دارندگان نشان و    1401کنکور سراسری سال  خارجی در  

ادبیات، ریاضی،    المپیادهای   شامل   شوند با معرفی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش برگزار می 

نجوم  و  فیزیک، کامپیوتر  و پذ در صو   ( زیست، شیمی،  انتخاب  ایای طرح مذکور  از مز   اولویت دار   رشته های هدف در  یرش  رت 

   جزئیات طرح بیان شده است: برخوردار می شوند. در ادامه  

 ها : تعریف 1

 شود: ها می آن های کامل های اختصاری زیر، جایگزین عبارت نامه، عنوان توافق  در این 

 به جای »بنیاد ملی نخبگان«؛   »بنیاد ملی«   الف. 

 به جای »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری«؛  »وزارت علوم«   ب. 

 به جای »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری«؛  »معاونت علمی«   ج. 

 سازان بنیاد ملی«؛ به جای »معاونت مستعدان و آینده   سازان« »معاونت آینده   د. 

 جای »سازمان سنجش آموزش کشور«؛ به  »سازمان سنجش«   هـ. 

های  نامااح حمایاات از جااذب اسااتعدادهای برتاار در رشااته سااازی توافق راهبااری اجرایی   کمیساایون به جااای »   راهبری«  کمیسیون »  و. 

 «؛ ( 7دار کشور )موضوع مادۀ اولویت 

 «؛ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم به جای »  »شورای هدایت«   ز. 

 شود«؛ تعیین می   4راهبری مطابق با ماده    کمیسیون دار که هر ساله توسط  اولویت   ی ها رشته جای » به   های هدف« »رشته   ح. 

 دار«؛ های اولویت به جای »طرح حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته   »طرح«   ط. 

به جای »هر یک از دانشگاه ها، مراکز آموزش عااالی، پهوهشاای و فناااوری کشااور کااه مطااابق ضااوابط وزارت علااوم،    »مؤسسه«   ی. 

 مشغول فعالیت هستند«؛ 

هااای کارشناساای پیوسااته، کارشناساای ارشااد پیوسااته،  های اول تااا اهااارم تحصاایل در دوره به جااای »سااال   »دورۀ کارشناسی«   ک. 

 «؛ ای و دکتری تخصصی پیوسته دکتری حرفه 
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های پاانجم تااا هفااتم  های اول و دوم تحصاایل در دورۀ کارشناساای ارشااد ناپیوسااته، سااال به جای »سال   »دورۀ کارشناسی ارشد«   ل. 

های کارشناساای ارشااد پیوسااته و دکتااری تخصصاای  های پنجم و ششم تحصیل در دوره ای، سال تحصیل در دورۀ دکتری حرفه 

تری مستقیم )ادامح تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی، مسااتقیماپ پاا  از اتمااام  های اول و دوم تحصیل در دورۀ دک پیوسته و سال 

 دورۀ تحصیلی کارشناسی(«؛ 

های پزشااکی( و دکتااری تخصصاای  هااای تخصااش )رشااته های اول تااا اهااارم تحصاایل در دوره به جااای »سااال   »دورۀ دکتری«   م. 

های سااوم تااا ششاام تحصاایل در دورۀ دکتااری  های هفتم تا دهم تحصیل در دورۀ دکتااری تخصصاای پیوسااته، سااال ناپیوسته، سال 

 های پزشکی(«. های اول تا سوم تحصیل در دورۀ فوق تخصش )رشته مستقیم و سال 

یااک از    نامااه( کااه در هاار ایاان توافااق   3به جای »هر یک از دانشااجویان از میااان جامعااه هااد  )موضااوع مااادۀ    »برگزیدۀ طرح«   ن. 

 نامه( پذیرفته شوند«. این توافق   4های تحصیلی هد  )موضوع مادۀ رشته 

به منظور هدایت هر یک از برگزیاادگان    6ماده    1-6ساس بند  علمی مؤسسه که بر ا به جای »هر یک از اعضای هیئت   »استاد راهبر«   . س 

 .« شوند طرح، تعیین می 

 : اهداف 2

آمااوزی و  برگزیدگان المپیادهای دانااش   ی ها ی توانمند با استفاده از    بلندمدت   در   کشور   دار ی پا   ح توسع به    ی اب ی دست   ی برا   ی ز ی ر برنامه   الف. 

  ها ی ز ی ر برنامااه   کنااار )در    هااد    ی ها رشااته   در   آنااان جااذب    و های سراسری ورود به مقطع پایح دانشااگاه  برگزیدگان برتر آزمون 

 ؛ ( ها رشته  ر ی ا مدت با استفاده از س به اهدا  کوتاه   ی اب ی دست  ی برا 

نف  علمی از طریق مشارکت در کشف و تولید علم در مرزهای دانااش و افاازایش سااهم کشااور  سازی برای تقویت اعتمادبه زمینه   ب. 

منظااور دسااتیابی بااه مرجعیاات  المللاای، بااه المللی و نیز تعامل فعال و اثربخش با فضای علمی بین در بروندادهای علمی در سطح بین 

 علمی در جهان؛ 

 ها از مزیت رقابتی نسبت به سایر کشورها برخوردار است؛ هایی که در آن ی کشور به جایگاه شایستح خود در زمینه ج. تالش برای دستیاب 

در    ل ی بااه تحصاا   های سراسری ورود بااه مقطااع پایااح دانشااگاه ی و برگزیدگان برتر آزمون آموز دانش   ی ادها ی المپ   دگان ی برگز   ت ی هدا   د. 

ها  های آنان برای رشد و دستیابی به اهدا  آموزشی، پهوهشاای و فناورانااح ایاان رشااته توانمندی منظور استفاده از  هد ، به   ی ها رشته 

 در کشور؛ 

 های دانشی. های هد  و تقویت تعامل سازنده با سایر حوزه های تخصصی در رشته تعمیق و گسترش آموزش   ها. . 

 : جامعۀ هدف 3
،  طاارح   ن یاا ا   ی ا ی مزا از    توانند می   ، در هر مقطع تحصیلی   هد    ی ها از رشته   ی ک ی در    ل ی صورت تحص   در   ، واجد یکی از شرایط زیر   افراد 

 : شوند   مند بهره 

آموزی کااه توسااط وزارت آمااوزش و پاارورش برگاازار  های طال، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش الف. دارندگان نشان 

ادبیااات، ریاضاای، زیساات، شاایمی، فیزیااک،    المپیادهااای   شااامل )   شوند با معرفی سازمان ملی پاارورش اسااتعدادهای درخشااان می 

 ؛ کامپیوتر و نجوم( 
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های آزمایشاای علااوم ریاضاای و  های سراسری ورود به مقطع پایح دانشگاه در گروه آزمون کشوری(  )  100تا  1های ب. دارندگان رتبه 

 علوم انسانی؛   و   فنی، علوم تجربی، 

 های هنر و زبان های خارجی؛  سراسری ورود به مقطع پایح دانشگاه در گروه   های آزمون کشوری(  )   50تا   1های  ج. دارندگان رتبه 

 شود. راهبری تعیین می   کمیسیون سقف میزان تسهیالت اعطایی به دانشجویان مشمول در این طرح، در هر سال توسط   : تبصره 

مشغول به تحصاایل شااوند، بااه شاارط کسااب شاارط  های هد   یک از افراد از جامعح هد  در هر دورۀ تحصیلی که در رشته   هر   : تبصره 

 مند شوند. بهره   نامه وانند از تسهیالت این توافق ت راهبری، می   کمیسیون نامح مصوب  مطابق با شیوه   ، پویایی 

راهبری در هر سال قابل تغییاار اساات و برگزیاادگان طاارح تااا قباال از تاااری  انجااام اصااالحات یااا    کمیسیون هد  با تأیید  ح  جامع   : تبصره 

 مشمول آن نخواهند شد.   ، ات احتمالی تغییر 

 های هدف : رشته 4
»   ی ها رشته  -4-1 پا گروه  کاربردها،    : « ه ی علوم  و  ریاضیات  فیزیک،  پیوسته  دکتری  آموزشی،  سنجش  و  آمار  آمار، 

شناسی گیاهی،  شناسی دریا، زیستشناسی سلولی و مولکولی، زیستشناسی جانوری، زیستزمین شناسی، زیست

 شیمی کاربردی، شیمی محض، فیزیکزیست فناوری، 

  ،ی عرب  اتی ادب  زبان و  ا،یجغراف  ،یشناس جامعه   ، یتار  ، یشناس باستان  ،یشناس رانیا  : ی« علوم انسان گروه »   ی ها رشته  -4-2

 ی فلسفه، معار  اسالم ،یحقوق اسالم  یمبان فقه و ث،یحد ن وآعلوم قر ،یتی علوم ترب ،یفارس   اتی ادب زبان و

علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک،  های گروه »مهندسی کشاورزی«:  رشته  -3-4

علوم و مهندسی صنایع غذایی، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، مهندسی  

 تولید و ژنتیک گیاهی 

راهبری در هر سال قابل تغییر است و برگزیدگان طرح تا قبل از تاری  انجااام اصااالحات یااا    کمیسیون های هد  با تأیید  رشته   : تبصره 

 مشمول آن نخواهند شد.   ، تغییرات احتمالی 

 : تسهیالت اعطایی 5

 شوند:مند میبرگزیدگان طرح از تسهیالت زیر بهره

هااای مناادرج در بنااد  ، در صورت انتخاب رشته )دارندگان مدال المپیاد(   3مادۀ    « الف » . برگزیدگان طرح از میان جامعح هد  بند  1-5

)رشااته هااای موجااود    توانند بااه صااورت دکتااری پیوسااته رشته محل مشخش شده می   در مقطع پایح دانشگاه، بر اساس کد   1-4

 ، پذیرفته شوند. دارای دکتری پیوسته( 

ارشااد و دکتااری های تحصیلی باااالتر )کارشناساایتوانند از تسهیالت پذیرش بدون آزمون در دوره. برگزیدگان طرح می2-5

های هد  مرتبط بر اساااس نظاار شااورای هاادایت، در صااورت حفاا  شاارط پویااایی مطااابق بااا تخصصی( در رشته

 شوند.راهبری، برخوردار می  کمیسیون وب  نامح مصشیوه

راهبری و تأیید شورای هاادایت اسااتعدادهای درخشااان وزارت    کمیسیون در صورت نبود رشته در مقاطع باالتر، با پیشنهاد  : 1تبصرۀ   

 ترین رشته هد  امکانپذیر است. علوم، امکان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر در مرتبط 
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  تحصاایلی   مقطااع   در   آمااوختگی دانش   بااا   فاصااله   زمااان   مدت   و   نیاز   مورد   معدل   حداقل   شرایط   آزمون،   بدون   ورود   منظور   به : 2 تبصرۀ 

  . شود   محقق  برگزیدگان   توسط   باید   ، ( راهبری   کمیسیون   مصوب )   پویایی   های شاخش   و (  هدایت   شورای   مصوب )   قبلی 

طاارح، در طاای دورۀ    برگزیاادۀ   شااده توسااط شااورای عااالی کااار بااه به میزان حداقل دستمزد تعیااین    ماهانه   کمک هزینه حمایتی .  3-5

   . شود می   های علمی و اجرایی مورد تأیید کمیسیون راهبری، پرداخت در ازای انجام فعالیت  کشور   داخل  تحصیل در 

نوآورانه و فرهنگاای  های آموزشی، پهوهشی، فناورانه،  هزینه برای اجرای برنامح توانمندسازی و پشتیبانی از فعالیت. کمک4-5

نامااه( و در ج ایاان توافااق-3-7نامااح مربااوط )موضااوع بخااش به پیشنهاد برگزیدۀ طرح و تأیید استاد راهبر مطابق با شاایوه

 گردد.به برگزیدگان طرح اعطا می  ،راهبری  کمیسیون نامح مصوب  صورت حف  شرط پویایی مطابق با شیوه

  3دکتری تخصصی بااه ماادت حااداک ر  ۀ  لی )طرح شهید دکتر امران( بعد از اتمام دور اعطای تسهیالت دورۀ پسادکتری بنیاد م   . 5-5

 راهبری؛   کمیسیون سال در صورت احراز شرط پویایی با تأیید  

های علمی کشور )طرح شهید شهریاری( در  های اجرایی و مؤسسه اعطای تسهیالت ویهۀ بنیاد ملی برای جذب در دستگاه   . 6-5

 راهبری؛   کمیسیون ا تأیید  صورت احراز شرط پویایی ب 

آشتیانی( و در صورت اشتغال به عنوان عضو هیئت علمی در  اعطای تسهیالت استادیاران جوان بنیاد ملی )طرح مرحوم کاظمی   . 7-5

 داخل کشور؛ 

مقدم( در صورت احراز  بنیان بنیاد ملی )طرح شهید تهرانی های دانش تسهیالت جذب در نهادهای فناورانه و شرکت اعطای    . 8-5

 راهبری؛   کمیسیون شرط پویایی با تأیید  

 راهبری؛   کمیسیون با تأیید  . اعطای تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان )طرح شهید صیاد شیرازی(  9-5

یمح تکمیلی درمان به برگزیدگان طرح و اعضای خانوادۀ آنان شامل همسر و فرزندان، تا پایان تحصیل در داخل  ب اعطای    . 10-5

 کشور؛ 

هزینح اعزام به فرصت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور به برگزیدۀ طرح، در دورۀ دکتااری تخصصاای بااه تأییااد  . اعطای کمک 11-5

 راهبری؛   کمیسیون 

هااایی کااه حااداقل  بنیان، مطابق با قوانین و مقااررات مربوطااه، بااه تیم وکارهای دانش اندازی و حمایت از کسب . اعطای تسهیالت راه 12-5

  کمیساایون دوسوم اعضای آن، از میان »برگزیدگان طرح شهید رضااوی« یااا »برگزیاادگان طاارح دارای شاارایط پویااایی بااه تأییااد  

 راهبری« باشند؛ 

آموختگی برگزیدۀ طرح از دورۀ دکتااری تخصصاای، در صااورت ارا ااح  درآمد پ  از دانش . اعطای پوشش صندوق حمایتی بیمه  13-5

های هااد  تحصاایل کاارده  هایی که در داخل کشور و در رشته درخواست و به شرط اقامت وی در داخل کشور، متناسب با سال 

 باشد.   راهبری، حف  کرده   کمیسیون با تأیید    و پویایی تحصیلی خود را 
 

 یدگان طرح : تعهدات برگز 6

 حف  شرط پویایی به منظور دریافت تسهیالت توانمندسازی حین تحصیل در داخل کشور؛   . 1-6
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یی  هااا حمایت شوند، الزم است برگزیدۀ طاارح،  های هد  محسوب نمی هایی که جزء رشته . در صورت تغییر رشته به سایر رشته 2-6

های علماای و فرهنگاای دانشااجویان مسااتعد تحصاایلی کشااور )طاارح شااهید وزوایاای(  که مازاد بر آنچه در قالب توسعح فعالیت 

 دریافت کرده را تسویه نماید؛ 

  رخواست آزادسازی مدارک تحصیلی زودتر از موعد مقرر مطابق بااا مقااررات تعهااد آمااوزش رایگااان، الزم ثبت د  صورت  در   . 3-6

  مسااتعد   دانشااجویان   فرهنگاای   و   علماای   هااای فعالیت   توسعه   قالب   در   که   آنچه   بر   مازاد    که   را   هایی حمایت   طرح   برگزیدۀ    است 

 نماید؛   تسویه   رایگان   آموزش   تعهدات   با  مشابه  کرده،   دریافت   ، ( وزوایی   شهید   طرح )   کشور   تحصیلی 

هااا و...، و  هااا، همایش هااای توانمندسااازی، کارگاااه خروج از کشور برگزیدۀ طرح حین تحصیل به منظااور  شاارکت در دوره  تبصره: 

 آموختگی به منظور ادامه تحصیل یا گذراندن دوره پسادکتری، با سپردن وثیقه بالمانع است. همچنین پ  از دانش 

 فرایند اجرا: 7

 متقاضیان و پذیرش در رشته های هد  انتخاب رشته های هد  توسط  :  1گام  

: ارا ه درخواست به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی )گروه استعدادهای درخشان( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا معاونت مسااتعدان و  2گام  

ن سااایت بااه اطااالع ماای  )شیوه ارا ه درخواست پ  از اعالم نتایج پذیرش کنکور سراسری از طریق هماای   آینده سازان بنیاد ملی نخبگان 

 رسد( 

 : بررسی و تا ید شرایط متقاضی و انتخاب استاد راهبر 3گام  

 1401: آغاز ارا ه تسهیالت از ابتدای مهر سال  4گام  

گـروه اسـتعدادهای   02182233862یـا  02182233861در صورت هر گونه ابهام، در ساعات اداری بـا شـماره تمـاس 

 درخشان دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تماس حاصل نمایید. 
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آخرین اخبار و اطلاعات دکتري بدون آزمون در وب سایت پی اچ دي تست

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري


