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 باسمه تعالی

 

 های دانشجویی مسأله محور )طرح شهید احمدی روشن(نامة حمایت از هستهشیوه
  

 مقدمه
منظور تربیت و مندرج در سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به  2-1-3و  9-2-2، 3-2-2، 2-2-2های به استناد اقدام

ی نخبگان های اقتصاد مقاومتی، بنیاد ملّ برد مؤلفهسازی اثرگذاری آنان بر پیشسازی نیروهای مستعد و نخبه با هدف زمینهآماده 

ای کشور، ه با محوریت استادان برجستة دانشگاهی، صنعتی، هنری و ... پیرامون حل مسأله های دانشجوییاز تشکیل هسته

بیین برای ت« های دانشجویی مسأله محور )طرح شهید احمدی روشن( حمایت از هسته»نامة کند. بر این اساس شیوه حمایت می

 شود:مفاد اجرایی موضوع به شرح ذیل تدوین می

 : تعاریف1مادّة 
 شود:نامه رعایت میهای زیر در این شیوهاختصار، تعریف برای

 منظور بنیاد ملّی نخبگان است. بنیاد: الف.

 .است بنیاد رئیس مقام  قائم منظور :ب. قائم مقام

 .است بنیاد سازانآینده معاون منظور سازان:ج. معاون آینده

 فنّاورانه برای حل است.-ای علمیمنظور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که دارای مسأله د. کارفرما:

 .است مشخص ایمسأله حل برای پیشنهادی طرح منظور هـ. طرح:

 .شود می تعیین بنیاد سوی از طرح علمی بررسی در که است حقوقی یا حقیقی اشخاص از یک هر منظور و. داور:

 ور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که مسوؤلیت و راهبری اجرای طرح را برعهده دارد.منظ ز. استاد خبره:

 فرهنگی و علمی هایفعالیت از پشتیبانی نامةشیوه» در مندرج جوایز از مندیبهره مشمول دانشجویان از یک هر منظور ح. دانشجو:

 .است «کشور تحصیلی مستعد دانشجویان

 شجوی تأیید شده برای همکاری در طرح است.دان منظور ط. برگزیده:

 .است طرح اجرای برای خبره استاد مسوؤلیت با برگزیدگان از شده تشکیل( تیم) گروه منظور ی. هسته:

 استاد انمی رابط و راهبر عنوان به راهبری شورای تأیید با که است حقوقی یا حقیقی اشخاص از هریک منظور ک. مدیر طرح:

 ین می شوند.تعی بنیاد و خبره

 .است نامهشیوه صحیح اجرای بر نظارت و گذاریسیاست راهبری، شورای منظور ل . شورای راهبری:
  

 : اهداف2مادّة 
 اهداف اجرای این فرایند عبارت است از:

 . آموزش دانشجویان مستعد در بستر حل یک مسألة واقعی2-1

 های اجتماعی و ایجاد حس خودباوری در دانشجویان مستعد. افزایش مهارت2-2
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 کشور راهبردی هایمسأله حل برای مستعد دانشجویان هدایت . 2-3

 . ایجاد شبکة دانشجویان دارای توانایی کارِ گروهی و حل مسأله2-4

 نشجویان مستعدهای اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی به دا. افزایش اعتماد دستگاه2-5
  

 گذاری و نظارت: شورای راهبری، سیاست3مادّة 
ا ترکیب و ب« گذاری و نظارتشورای راهبری، سیاست» نامه، گیری، راهبری و نظارت بر تمامی امور مربوط به شیوهبه منظور تصمیم

 شود:وظایف زیر تشکیل می

 . ترکیب3-1
 . قائم مقام رئیس بنیاد )رئیس شورا(3-1-1

 . معاون آینده سازان یا نمایندة وی3-1-2

 . معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد یا نمایندة وی3-1-3

 های پژوهشی به انتخاب اعضای حقوقی شورا. چهار تن از مدیران طرح یا سایر افراد متخصص در امور هسته3-1-4

 شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بالمانع است.می اعضای بندهای فوق با حکم قائم مقام به مدت یک سال منصوب : 1تبصرة 

 مندی از تخصص سایر افراد برای شورا وجود دارد.در موارد ضروری و با تشخیص رئیس شورا، امکان بهره : 2تبصرة 

  
  
 . وظایف3-2
 و فنّاورانه دارندهای علمی ها، که نیاز به راه حل ها و سازمان. شناسایی و بررسی مسأله های مهم دستگاه3-2-1

 . انتخاب و معرفی مسأله های مناسب طرح به افراد متخصص دانشگاهی و صنعتی3-2-2

 منظور حل مسأله. شناسایی استادان خبرة واجد شرایط برای تشکیل هسته به3-2-3

 . راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح3-2-4

 های تشکیل شدههای به دست آمده به صاحبان مسأله و پشتیبانی از هستهحل ارائة راه .تعیین نحوه3-2-5

 نامه در صورت نیازهای اجرایی بر مبنای مفاد این شیوه. تدوین و تصویب دستورعمل3-2-6

 . شناسایی، انتخاب و تأیید مدیران طرح ها و نظارت بر عملکرد آنها3-2-7

 اسایی و انتخاب کارفرمایان. شن3-2-8

 ها. تعیین تکلیف مالکیت دارایی های فکری ناشی از هر یک از طرح3-2-9
  

 : فرایند اجرایی4مادّة 
رای دهد . شوسازان افراد مورد نظر را برای همکاری با بنیاد به عنوان مدیران طرح، به شورای راهبری پیشنهاد می . معاون آینده4-1

 کند.های افراد معرفی شده، مدیر طرح را انتخاب و تأیید میه سوابق و تواناییراهبری با توجه ب
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های آنان را احصا و گزارش آن را به شورای ربط )مراکز علمی، صنعتی و ...( مسألهها و نهادهای ذی. مدیر طرح با رایزنی با دستگاه4-2

نهادی( خود ها و نیازهای )طرح پیشی، صنعتی و پژوهشی نیز می توانند مسئلهکند. استادان خبره، نهادها و موسسات اجرایراهبری ارائه می

 را به بنیاد اعالم کنند.

 کند.های احصا شده را از طریق مدیران طرح به استادان خبره ارائه می. شورای راهبری مسأله4-3

 کنند.ارائه می. استادان خبره براساس مسألة ارائه شده، طرح خود را برای حل به مدیر طرح 4-4

 کند.سازان افراد مورد نظر را برای همکاری با بنیاد به عنوان داور تعیین می. معاون آینده4-5

 کند.. مدیر طرح با کمک داوران، طرح پیشنهادی را بررسی و نتیجه را به شورای راهبری اعالم می4-6

 کند.گیری می. شورای راهبری طرح پیشنهادی را بررسی و درخصوص تأیید/ اصالح / عدم تأیید آن تصمیم4-7

. بنیاد برای هدایت طرح تأیید شده از سوی شورای راهبری، با استاد خبرة پیشنهاد دهندة طرحِ تأیید شده قرارداد )مشاوره( منعقد 4-8

 کند.می

توانند افراد مورد نظر خود را برای همکاری با بنیاد به عنوان مدیر طرح، به شورای راهبری هبری میسایر اعضای شورای را :1تبصرة 

 پیشنهاد دهند.

در سال  «های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشورنامة پشتیبانی از فعالیتشیوه» مقررات مشمول دانشجویان :2تبصرة 

یری شوند. در کارگوانند پس از تأیید شورای راهبری به عنوان برگزیده از سوی استاد خبره، بهتتحصیلی متناظر با اجرای طرح، می

صورتی که ظرفیت طرح پیشنهادی یک استاد خبره از سوی دانشجویان مشمول شیوه نامه تکمیل نشود، دانشجویانی که از حیث مجموع 

رح ها توانند برای حضور در طدو برابر ظرفیت مشموالن باشند، می امتیازهای کسب شده طبق مقررات شیوه نامة مذکور جزء مجموعِ

 ثبت نام کنند.

 خبره استاد پیشنهاد با طرح، اجرای از ماه یک گذشت از پس باشد، انسانی نیروی تغییرات به نیاز طرح اجرای زمان در چنانچه :3تبصرة 

ز سوی معاون آینده سازان حداکثر به تعداد دو نفر دانشجوی واجد ا نهایی گیریتصمیم و  موضوع بررسی امکان طرح، مدیرِ تأیید و

 شرایط به ازای هر طرح، وجود دارد.

 های تأیید شده تشکیل دهد.شورای راهبری مجاز است کارگروهی منتخب از افراد متخصص برای راهبری طرح :4تبصرة 

 شوند.نامه اجرا میست شیوهسایر فرایندهای اجرایی، بر اساس معیارهای مندرج در پیو :5تبصرة 
  

 : فرایند پشتیبانی5مادّة 
 جایزه بقال در و راهبری شورای سوی از مشابه موارد و خدماتی تجهیزاتی، مصرفی، های هزینه  های هسته شامل. سقف سایر هزینه5-1

تعیین و هزینه  (های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشورنامة پشتیبانی از فعالیتشیوهدر مندرج) پژوهشی هایهسته

 شود.می

رح و تأیید مدیر ط  پس از ارائة صورت حساب هزینه کرد )به همراه گزارش عملکرد و مدارک مثبتة مالی( از سوی استاد خبره، .5-2

 .ودشتأیید نهایی و دستور پرداخت معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد، مبلغ صورت حساب به استاد خبره پرداخت می
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ای هنامة پشتیبانی از فعالیتشیوه برگزیدگان از سوی بنیاد و بر اساس مفاد  محور پژوهشی/ فناورانه. پرداخت اعتبار هستة مسئله5-3

 پذیرد.صورت می نگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشورعلمی و فره

محور پژوهشی/ فناورانه درصد تغییر در میزان اعتبار هستة مسئله 55تواند حداکثر تا از ماه سوم اجرای طرح، استاد خبره می :1تبصرة

مبالغ پرداختی  شود. مجموعگفته می« ضریب عملکرد»دریافتی ماهانة هریک از برگزیدگان طرح خود اعمال کند. به این میزان تغییرات 

 درصد کل پرداختی پایه )مجموع جوایز تحصیلیِ افراد هسته( بیشتر شود. 25تواند از هسته در هر ماه نمی
  
  

 : تفسیر و نظارت6مادّة 
نامه برعهدة شورای راهبری است و این شورا موظف است سالیانه گزارشی از عملکرد شرح مواد مسکوت و تفسیر مفاد شیوه

 نامه را تهیه و به رئیس بنیاد ارائه کند.شیوه
  

 : تصویب و اجرا7مادّة 
به تصویب رئیس بنیاد ملّی  28/9/1397نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه، هشت تبصره و یک پیوست در تاریخ این شیوه

 نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب الزم است.
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 های دانشجویی مسأله محور )طرح شهید احمدی روشن(نامة حمایت از هستهشیوه پیوست
  

 های اجرایی فرایندفعالیت
  

ای ههای زیر با در نظر گرفتن حداکثر ظرفیت و تنوع در گرایشویژگی استادان خبره )دانشگاهی و صنعتی( بر اساس .1

 :شوندهای پیشنهادی انتخاب میعلمی برای ارسال طرح

 1-1- مند به فعالیتمتعهد و عالقه 

 1-2- تجربه تربیت و آموزش 

 1-3- های مورد نیاز کشورحُسن سابقه در انجام پروژه های راهبردی/پژوهشی در حوزه 

تواند حداکثر سه طرح را ارائه دهد. قالب طرح با پیشنهاد مدیر طرح و تأیید شورای راهبری تدوین هر استاد خبره می .1

های مورد می شود و باید شامل عنوان مسأله، چکیده، شرح و هدف، برآورد هزینه، کارفرمای احتمالی و تخصص

 :گرفته شوند ها در نظرنیاز باشد. موارد زیر نیز باید در تدوین طرح

هایی که با محوریت حل یکی از نیازهای اساسی کشور یا طراحی یک محصول با کاربرد مشخص یا طرح -2-1

 .دارای ابعاد کاربردی قابل توجهی باشند، در اولویت قرار دارند

 .دانش محور باشد -2-2

 .شفافیت کافی برای دانشجویان داشته باشد -2-3

 .ساعت در هفته تعهد کاری داشته باشد 15الی  15ین شوند که هر دانشجو حدوداً ای تدوها به گونهطرح -2-4

 .ماه را داشته باشد 9قابلیت پیگیری و ثمردهی در  -2-5

 .برای رشد فکری و تجربة مستعدین در حل مسأله مناسب باشد -2-6

 .کارفرما و حامی برای پشتیبانی و ادامه کار داشته باشد -2-7

نامه و رعایت آن، از سوی مدیر طرح اتخاذ د الزم برای آگاهی کامل استاد خبره از مفاد شیوهضروری است تمهی .2

 .شود

دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکترا  5و حداقل  15تواند حداکثر هر استاد خبره به ازای هر طرح می .3

 .را به عنوان برگزیده به کارگیری کند

د خاص، پیش از آغاز به کار هسته، درخواست استاد خبره به منظور افزایش تعداد دانشجویان هر در موار: 1تبصرة         

 .دانشجو، در شورای راهبری بررسی می شود 3دانشجو یا کاهش آن تا حداقل  15طرح تا سقف 
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عی، تجاری سازی، جتماهای فرهنگی اتواند در صورت نیاز نفراتی )با تأیید بنیاد( را برای بررسی مسئلهاستاد خبره می .4

پشتیبانی از »نامة کنترل پروژه و نظایر آن در نظر بگیرد. در این صورت چنانچه این نفرات از دانشجویان مشمول شیوه

ان از و تأیید شده )برگزیده( نباشند، حق الزحمة ایش« کشورهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلیفعالیت

 .شودأمین اعتبار طرح پرداخت میسوی استاد خبره و از محل ت

ها را بررسی و پس از اصالحات مورد نیازِ احتمالی، آنها را به شورای پس از وصول طرحِ استاد خبره، مدیر طرح؛ طرح .5

را به  های اولویت دارها و امکانات و منابع مالی بنیاد؛ طرحکند. شورای راهبری با عنایت به سیاستراهبری ارائه می

 .کندن متقاضی برای همکاری در طرح معرفی میدانشجویا

رای تواند بکنند. هر دانشجو میدانشجویان درخواست خود را برای همکاری در طرح مورد نظر خود به بنیاد ارائه می .6

 .همکاری در حداکثر پنج طرح، با قید اولویت، درخواست خود را ارائه کند

رای همکاری در طرح، از سوی مدیر طرح به استاد خبره ارسال های منتخب و دانشجویان متقاضی باطالعات طرح .7

شود و استاد خبره در زمان معین بر اساس سوابق دانشجو )رزومه( و مصاحبه )در صورت نیاز( با وی؛ طرح و می 

 .کنددانشجویان منتخب را با ذکر اولویت، به مدیر طرح اعالم می

 .کندمنتخب و اساتید خبره را به شورای راهبری ارائه میهای منتخب، دانشجویان مدیر طرح؛ فهرست طرح .8

 .کندهای نهایی برای اجرا و دانشجویان تأیید شده را )برگزیدگان( را انتخاب و اعالم میشورای راهبری، طرح .9

درصورت اعالم رضایت کامل استاد خبره از عملکرد برگزیده و بر اساس نظر وی، پس از تأیید شورای  :1تبصرة  

انی وی به منظور های نخبگبرای درج در سوابق فعالیت« سایر فعالیتهای نخبگانی»بری، برای برگزیده امتیاز انجام راه

 .مندی از سایر تسهیالت بنیاد لحاظ خواهد شدبهره

عات الشوند، اطها از سوی بنیاد به دانشجویان برای انتخاب ارسال و اعالم عمومی میباتوجه به اینکه طرح : 2تبصرة 

ای درج شده باشد که ضمن جامع بودن درصورتی که نیاز به حفظ محرمانگی وجود موجود در طرح باید به گونه

 .ای از سوی استاد خبره منتشر نشود و بنیاد مسؤولیتی در این مورد ندارددارد، اطالعات محرمانه

ود. شتوسط استاد خبره تعیین میهای هر یک از برگزیدگان برای رسیدن به اهداف هسته شرح وظایف و خروجی .15

 :تعهدات کلی برگزیدگان به شرح زیر است

 .ساعت در هفته متعهد به همکاری با هسته است 15هر برگزیده با توجه به نظر استاد خبره به میزان حداکثر  -15-1

زارش ها گکنند و در این جلسهشود شرکت میهای منظمی که برای طرح تشکیل میبرگزیدگان در جلسه -15-2

 .گذارندکنند و نظریات خود را به اشتراک میعملکرد خود را ارائه می

ای بخواهد از هسته خارج شود، ضروری است موضوع را از درصورتی که پس از قبول شدن طرح، برگزیده  -15-3

 .یک ماه قبل به استاد خبره اطالع دهد

برگزیدگان باید پیش از آغاز همکاری با هسته، حضور و همکاری خود را به اطالع استاد راهنمای پایان نامه  -15-4

 .صیل برساند. این موضوع باید در تعهدنامة دانشجوی تأیید شده )برگزیده( لحاظ شودخود در دانشگاه محل تح
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 .تواند برگزیده شودهای منتخب میهای مربوط به طرحهر دانشجو صرفاً در یکی از هسته .11

عضای های منظم خود با احداکثر پس از یک هفته از اعالم نتیجة نهایی، استاد خبره برای تعیین زمان و مکان جلسه .12

 .کندهسته اقدام می

استاد خبره در ماه نخست اجرای طرح، نقشة راه و زمانبندی اجرای طرح را که با همکاری اعضای هسته تدوین  .13

 .شود به مدیر طرح اعالم می کندمی

 نشود و استاد خبره با همکاری اعضای هسته برای تدویها با حضور همة اعضای هسته برگزار میهای منظم هستهجلسه .14

ذیرفته های صورت پها، تعیین وظایف آتی افراد، درج گزارش فعالیت گذشته آنها و مستندسازی اقدامصورت جلسه

 .شودها در بازه های سه ماهه به مدیرطرح منعکس میکند. این گزارشاقدام می

شود تا برگزار میهایی میان اعضای شورای راهبری و استادان خبره در طول اجرای طرح از سوی مدیر طرح جلسه .15

 .فکری شودها همها در مورد پیشرفت کار و شرایط هستهدر آن جلسه

 هایی که مدیر طرح دراستاد خبره میزان فعالیت )روزانه، ماهیانه و ...( هر یک از اعضای هسته را از طریق کاربرگ .16

 .کنددهد، به وی اعالم میاختیار وی قرار می

عدین جهت استفاده از تسهیالت بنیاد بر اساس عملکرد و میزان مشارکت مستعدین در طرح با امتیاز مربوط به هر یک از مست .17

 .شودپیشنهاد استاد خبره تعیین می

ضروری است در قرارداد منعقد شده میان بنیاد و استاد خبره، شرایط استثنا برای انصراف استاد از ادامة فعالیت، درج  .18

 .شود

ها از سوی بنیاد تأمین و در اختیار استاد خبره قرارداده ای کاری مشترک برای استفاده هستهدر صورت امکان فضاه : 3تبصرة 

 شود. می

 


