
 

 

 

 

  

های دانشجویان در  ها و رساله نامه حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان اطالعیه    

 مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور موضوعات
 

 

گذاری برای اجتماع نخبگانی  ریزی و سیاست برنامه های خود در زمینه ر اجرای مأموریتبنیاد ملی نخبگان در مسی

ی ها نامه از پایانحمایت سند(،  4ر اساس الزامات سند راهبردی کشور در امور نخبگان )راهبرد کالن ساز کشور ب آینده

و  سازان آینده هوزدر محورهای پژوهشی زیر )با تمرکز بر ح، طع دکتریمقهای  و رساله مقطع کارشناسی ارشد

 :نموده است را آغاز( دانشجویان مستعد برتر

برای اجتماع شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان  بازنگری، بهبود و تکامل اهداف، رویکردها و اقدامات تعیین .لفا 

 نتایج کسب شده؛ارزیابی عملکرد و ، تجارب و ها شناسی بر اساس آسیبسازان،  آینده

سند  با رویکردهای سازان، برای اجتماع آینده بگانیهای بنیاد ملی نخبگان و سایر اجزای نظام نخ بررسی میزان تطابق برنامه  .ب

 ها در دستیابی به اهداف تعیین شده؛ راهبردی کشور در امور نخبگان و میزان موفقیت این برنامه

 های: های جدید در زمینه پیشنهاد اصالح، حذف یا تدوین برنامه    .ج

 بیشتر در ارتقای علم و فناوری و ساز برای اثرگذاری ، هدایت و توانمندسازی اجتماع نخبگانی آینده شناسایی .1-ج 

 ،متوازن کشور هتوسع

 ی مطلوب و اجتماع نخبگانی کارآمد،سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تحقق نظام نخبگان اجرایی. 2-ج 

 تر اجتماع نخبگانی و عملکرد نظام نخبگانی کشور. پایش مطلوب. 3-ج 

 : استتر شامل موارد ذیل  به طور دقیق واهم موضوعات مدنظر  ،کلی فوقمحورهای بر اساس 

 ؛و ارائه راهکارهای جایگزین «دانشجویان مستعد برتر کشور شناسایی»شناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در  آسیب .1

 ؛و ارائه راهکارهای جایگزین «دانشجویان مستعد برتر کشور حمایت»شناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در  آسیب .2

 ؛و ارائه راهکارهای جایگزین« دانشجویان مستعد برتر کشور توانمندسازی»شناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در  آسیب .3

دانشجویان )مبتنی بر و  استاداناز نگاه  ،مستعد برتر کشور دانشجویان برایبنیاد ملی نخبگان  های برنامهشناسی  آسیب .4

 گرایی انتقادی(؛ رویکرد واقع

 بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛بنیاد ملی نخبگان سازان  های معاونت آینده ارزیابی عملکرد فعالیت .5

 هدف(؛ سازان )ارزیابی  آینده شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مرتبط با تعیینو راهبردهای ارزیابی اهداف  .6

 و مقایسه آنها با یکدیگر؛ تحصیلی مختلفدر مقاطع  ملی نخبگان بنیادهای  مشمول پشتیبانیزیسته دانشجویان  هپدیدارشناسی تجرب .7

 محور )طرح شهید احمدی روشن(؛ های دانشجویی مسئله زیسته دانشجویان فعال در هسته هپدیدارشناسی تجرب .8
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 و راهکارهای تحقق آن؛ دانشجویان مستعد برتر کشور ةاظهاران خودیرهای شناسایی فعال و غ و و شاخصطراحی الگ .9

های نخست کارشناسی،  )سال مختلفدر مقاطع و سطوح  دانشجویان مستعد برتر کشورشناسایی مسائل و نیازهای  .11

 های پایانی کارشناسی و مقاطع تحصیالت تکمیلی(؛ سال

های  بندی مهارت شناسایی و اولویتبر اساس  برتر کشور عدافزایی دانشجویان مست طراحی سازوکارهای مناسب مهارت .11

 ؛مختلفآنان در سطوح مورد نیاز 

 ؛سازان در نظام حکمرانی کشور طراحی الگوی جذب و اثرگذاری آینده .12

 ؛کشور های اجرایی سازان در حل مسائل دستگاه طراحی الگوی جذب و اثرگذاری آینده .13

 های اجتماعی؛ حل مسائل و نوآوری ن درسازا طراحی الگوی جذب و اثرگذاری آینده .14

نهادهای مختلف مؤثر بر اجتماع با  بنیاد ملی نخبگان سازان سازمانی معاونت آینده های میان لگوی همکاریاطراحی  .15

 .کشورسازان  آینده

 

سی میلیون های مقطع کارشناسی ارشد،  نامه شده برای حمایت از پایان درنظرگرفته هشایان ذکر است، اعتبار پژوهان

 است.یال ر( 000/000/00)میلیون شصت های مقطع دکتری تخصصی،  و برای حمایت از رساله ریال (000/000/00)

 

 با بنیاد نخبگان استان مرکزیتوانند  نامه و رساله در این موضوعات، می مند به تدوین پایان عالقهدانشجویان  

های  نامه پشتیبانی از پایان هنام شیوه»، برای کسب اطالع بیشترتماس حاصل نمایند و یا ( 00603030-080)

سایت بنیاد نخبگان استان یا  و (bmn.ir)در سایت بنیاد ملی نخبگان را  «دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی

 .فرمایندطالعه م  (markazi.bmn.ir) مرکزی


