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 باسمه تعالي

 

)طرحشهيدبابایی(محورمسئلهحمایتازرویدادهایرقابتینامةشيوه
 

مقدمه

-1-4، 2-1-3، 3-2-2، 2-2-2، 4-1-2، 2-1-2، 1-1-2، 1-2-1، 4-1-1، 3-1-1در راستای اجرایی ساایی اداماتا    

آشانایی   هاا، ایجاد فضای نشاط علمی در دانشاگا   به تنظورو  ای سنم راهبردی کشور در اتور نخبگان  5-1-6، 5-1-2 ،5

دانشجویان با نيایها و تسائل کشور و ترغيب آنان برای کارِ گروهی، بنياد تلّای نخبگاان ای برگاياری رویامادهای رداابتی      

تی حمایا  ای رویامادهای ردااب   »ناتا   کنام  بار ایاس اساای، شايو       تای  های کشور، حمایا   تسئلهتحور پيراتون حل  تسئله

، باه  ی شام  گااار  ناا  « باباایی  طرح شاهيم »با عنوان  عبای باباییخلبان شهيم سرلشگر داش  یاد  به گراتی که« تحور تسئله

 شود: شرح ییر تصویب تی

تعاریف:1ةمادّ

 شود: ها تی های کاتل آن عبار های اختصاری ییر، جایگيیس  ناته، عنوان در ایس شيو 

 ؛«نخبگان یتلّ اديبن» جای به «بنياد» الف 

 ساایان  آینام   تعااون » جاای  باه  «ساایان  آینام  تعاون »و  ؛«بنياد سایان آینم  تعاون »جای  به «سازانآیندهمعاونت»  ب

 ؛«بنياد

هاای علمای و فرهنگای     يا  لپشتيبانی ای فعا ناته شيو »به واسط  که  یا طالبی دانشجویان جای به«مستعددانشجویان»  ج

، «آتاوی  »هاای   نات  شناسایی و پشتيبانی ای تساتعمان برتار حاویوی کشاور در یتيناه      شيو »و « دانشجویان تستعم تحصيلی

که تعاونا   هساتنم  ساایر شارایطی  دارای انام یاا    شم انتخاب  عنوان تستعم تحصيلی به«« تبليغ واتور فرهنگی»و « پژوهش»

 ؛شرک  کننم  اعال  کرد  اس آن را به عنوان اتتيایی خاص برای دانشجویان  ،یان حسب رویماد ردابتیسا آینم 

هاای دانشاجویی   گردد و  تايم  های دانشجویی برگيار تیای علمی ا تيمی اس  که  تيان تيم  تسابقه «رویدادرقابتی»  د

 پرداینم؛ تیبا یكمیگر  رداب ربط به  ، در چارچوب تقررا  ذیتسئلهحل یک  تشی و را  در تمتی تعيس برای ارائ  خط
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هاا،   در دانشاگا  علمای  تختلاف  هاای   که در رشته ههای علميیا طالب حوی تعمادی ای دانشجویان  «تيمدانشجویی»  اه

 تشاكيل گارو    رداابتی  یرویاماد شارک  در   بارای  هساتنم و  علمي  کشور تشاوو  باه تحصايل    های  و حوی تراکي علمی 

 ؛دهنم تی

نياای یاا    ای طریا  کاارگيار برگاياری،    و یاا  باه واور  تساتقيم    که اس  دولتیدولتی یا غيرنهادی  «مسئلهصاحب»  و

 ؛دهمتی پيشنهاد به بنياد ،ياری رویمادبرگ به تنظور راای  تسئله

هاای  در راستای اهماف و برناته ،ییدانشجو های گرو  جینتا ایتوانم  تی کهاس  دولتی دولتی یا غير ینهاد «ذینفع»  ی

 ؛گيرد بهر خود 

باه عناوان توضاوع برگاياری      برگاياری  کاارگيار  یاا  تسائله نهاد واحب ای سوی توضوع یا نيایی اس  که «مسئله»  ح

 ؛رویماد ردابتی تعرفی شم  اس 

طارف بنيااد را در   وظاایف سادرد  شام  ای     کاه  یردولتا يغ ایا  یدولتا  س ا ینهادتجموعه یا  «کارگزاربرگزاری»  ط 

 ؛گيردراستای برگياری رویماد ردابتی بر عهم  تی

 ؛کنم حمای  تی های تختلفبه شكل تحور تسئلهرویماد ردابتی ای که  اس  دولتیغيردولتی یا  ینهاد «حامی»  ی

 تعریف شم  اس   ناته شيو  3 ةدر تادّآن یف ساختار و وظاکه  اس  شورایی تنظور «شورایراهبری»  ک

اهداف:2ةمادّ
 

 :اس ییر به شرح حمای  ای رویمادهای ردابتی تریس اهماف  تهم

و همچنايس   طع کارشناسی و کارشناسای ارشام  ادانشجویان به ویژ  در تق تيان پژوهشی علمی و  نشاطِفضای پرایجاد   1ا2

 ؛3و  2طالب سطح 

 ؛به ویژ  دانشجویان تستعم با نيایها و تسائل جاتعه و ونع  ،آشنا نمودن دانشجویان  2ا2

 ؛گروهی ترغيب و توانمنمسایی دانشجویان تستعم به انجا  کارِ  3ا2

 ؛های علمی و فناورانه سایی در اجتماع نخبگانی با همف تقوی  همكاری کمک به شبكه 4ا2 

تساائل  و وانعتی باه تنظاور حال      هاای اجتمااعی   سایر بخشاجتماع نخبگانی و تيان  کمک به ایجاد و تسهيل ارتباط  5ا2

 کشور؛

 برتر تستعمان دولتی در راستای حل تشكال  و تسائل جاتعه و ونع  توسط تشوی  نهادهای دولتی و غير  6ا2
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شورایراهبری:3ةمادّ
 

.اعضایشورایراهبریعبارتنداز:3-1

 ؛سایان )رئيس شورا( آینم تعاون   الف

 ؛سایان )دبير شورا( آینم یكی ای تمیران تعاون    ب

یتينا   هاای تختلاف دانشاگاهی و افاراد تجارب نهادهاای تختلاف کاه در          تتخصصاان رشاته   ای تاس  3 دس  کم  ج

 ؛انم شناسایی تسائل و نيایهای کشور، واحب تجربه و انمیشهیا برگياری رویماد 

بنياد به تم  یاک ساا  باه عضاوی  شاورای       دائم تقا  رئيسیيم أت وسایان  تعاون آینم با پيشنهاد  ،«ج» بنمافراد  تبصره:

 و انتخاب تجمد آنان بالتانع اس   شونمتی تنصوبراهبری 

:ستازاعبارتوظایفشورایراهبری.3-2

   ؛نفعان ، حاتيان و ذیتسئلهیيم واحبان أهای عموتی و تبررسی والحي   الف

 تناسب برای برگياری رویماد ردابتی؛ل  ئتس ایی تعریف روشنارائه بررسی و   ب

 شناسایی و انتخاب کارگيار برگياری رویماد ردابتی؛    ج

 رویماد ردابتی؛فراینمهای ی به تنظور نظار  بر علم ناظران سييتع  د

 ردابتی؛کارگيار برگياری رویماد ای سوی شم  ارائه های علمی و اجرایی و همچنيس برناته تأیيم کارگرو   ا ه

-تيمبرای کارگيار برگياری  رویماد و ارائه تشاور  و روم ادماتا  پسينیِ و ارییابی برگياری ا گيارش بررسی  و

 ؛برگيیم  در رویماد های

  دانشجویی هایتيم گيری در توارد خاص ترتبط با اتور برگياری رویماد ردابتی و ساختار  تصميم  ی

شرایطرویدادرقابتی:4ةمادّ
 

 های ییر باشم: رویماد ردابتی بایم دارای ویژگی

 یا تعمادی ای تسائل تورد نيای جاتعه یا ونع  طراحی شم  باشم؛ و در راستای حل یک بود  تسئلهبر تبتنی   4-1

 نفعان تشخصی داشته باشم؛ ذی یا تسئلهواحب   4-2

  باشم؛ های تعاد ()یا دور  ارشم کارشناسی کارشناسی ودورة تتناسب با سطح دانش و بينش دانشجویان  تسئله  4-3

  ؛های گروهی دانشجویی باشم فعالي  انجا تناسب برای   4-4

 ؛برگياری باشمدابل  ه تاههنُ حماکثر ای دور  طیّ  4-5

 ؛های تختلف علمی در آن وجود داشته باشم گيری ای عروه اوری و بهر همگرایی علم و فنّیتين  ترجيحاً   4-6
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 دانشجویان به حل آن باشم؛کننمة  ترغيببرونمادها و دستاوردها و اثرا  آن تلموی بود  و   4-7

 اشم؛ب دانشجویی هایتيمتماتی ایی برای های آتویشی و توانمنمس برناته حاوی 4-8

     در رفاع  نفعاان  ذی /تسائله برگيیم  توسط واحب  های دانشجوییِ های تيمبعم ای اتما  رویماد ردابتی، دستاورد  4-9

ای دستاوردهای آن در راساتای ایجااد   تيم دانشجویی بتوانم رسانی به کشور بكار گرفته شود یا  ت و خم نيای تشكل/

  گيرد  رسانی به کشور بهر  وکار و خمت  کسب

چنانچاه رویامادی فادام وااحب       شاود برای اجرای رویماد ردابتی اولوی  تحسوب تای  تسئلهبودن واحب دارا  :هتبصر

دانشاجویی را  های تيم ،های حاولداشته باشم و بتوان بر اسای خروجی نفعان تشخصی باشم، ضروری اس  که ذی تسئله

 کرد  تعرفینفعان  به ذی

کارگزاربرگزاریوظایفوتعهدات:5ةمادّ

هاای کاارگيار ای طریا     سایر وظایف و تسئولي ، همچنيس اس  به شرح ییرتریس وظایف کارگيار برگياری رویماد  تهم

و جاتعاه تخاطاب آن، تعيايس     تسائله عقم درارداد/تفاهم ناته/ تعهم ناته همكاری باا بنيااد باه طاور کاتال تتناساب باا ناوع         

 گردد  تی

 سایان؛ و تعرفی آن به تعاون  آینم  نفعان و ذی لهئواحب تس ،لهئتساحصای   5-1

 آنان؛ی و تعنوی و جلب حمای  تادّ حاتيان احصای   5-2

و تامویس تقاررا  می  بارای     تسائله رداابتی باه تنظاور تبيايس واور  دديا         علمای رویاماد   کارگرو  تشكيل  5-3

 تورد نظر؛ تسئلهبرگياری، نظار  و ارییابی رویماد ردابتی تترتب به 

اجرایای آن باه   تقویم برگياری و فراینم ، بنمی بتی برای تمویس برناته یتانردا اجرایی رویمادکارگرو  تشكيل   5-4

 سایان؛ تعاون  آینم 

 ؛های دانشجویی نا  تيم رسانی و ثب  اطالعبرای ایجاد ساتانه   5-5

 ؛یهای دانشجوی شم  و تعييس برگيیمگان ای تيان تيم بنمی تعييس اجرای رویماد ردابتی بر اسای یتان  5-6

باا همكااری   فعاليا  آناان   نتایج  بكارگيری های برگيیم  در راستای تيمادات   فعالي   و پيگيری طراحی تسير  5-7

 ؛بنياد

 ناته  شيو  11 ةتادّتعيارهای تنمرج در فراینم ارییابی رویماد بر اسای     تهي5-8
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نفعان/ذیلهئوظایفوتعهداتصاحبمسشرایط،:6ةمادّ

تعاونا   تأیيام  و  شاورای راهباری  های عموتی برای فعالي  در نظا  نخبگانی باا تشاخي     دارا بودن والحي   6-1

 سایان؛ آینم 

   تناسب رویماد ردابتی؛ل  ئتسدر راستای تعریف وور   «شورای راهبری» و «یبرگيارکارگيار »همكاری با   6-2

هاای  هاای آتاوی  و توانمنمساایی تايم    اجرای رویماد )اعام ای هيیناه   تيس تنابع تالی تورد نيایأتشارک  در ت  6-3

خریام   یاا های برتار(،  تيمجوایي تأتيس و  تسئلهراهكارهای حل ارائ  دانشجویی، تجهييا  و اتكانا  تورد نيای برای 

 ؛انم انتظار شم های توردخروجی به توف  به دستيابی که هاییتيم نتایج

   ی دانشجویی ها تيم فعالي ادات  سایان و کارگيار برگياری به تنظور  تعاون  آینم همكاری با   6-4

حامیظایفوتعهداتوشرایط،:7ةمادّ
 

گرانقامر نياروی     تربيا ، رشام و شاكوفایی سارتای    یتينا   در  به انجا  رسانمن تسئولي  اجتماعی خاود حاتی در راستای 

« اتاور نخبگاان   کشاور در  سانم راهباردی  »اجرای یتين  نهادها در کلي  له به و همچنيس انجا  وظایف تحوّ انسانی در کشور

ای  2ی هاای دولتای و غيار دولتای )راهبارد تلّا      هاای بخاش  همای  واحبان استعمادهای برتر با استفاد  ای توانمنمی تبنی بر

ای  2ی های نخباه در جاتعاه )راهبارد تلّا    گيری گرو و شكل سایی برای پرور  افراد نخبه ( و همچنيس یتينه1کالن راهبرد

کنام   هاای برتار اداما  تای    تايم  همچنيس دانشجویی وهای تيم ی و تعنوی ای رویماد،(، نسب  به حمای  تاد2ّراهبرد کالن 

 به شرح ییر اس : شرایط و وظایف حاتی 

تعاونا   تأیيام  و  شاورای راهباری  های عموتی برای فعالي  در نظا  نخبگانی باا تشاخي     دارا بودن والحي   7-1

 سایان؛ آینم 

کال یاا    تمهيم  دانشجویی و هایتيمو توانمنمسایی  آتوی  به تنظور تيس تنابع تالی تورد نيای أتشارک  در ت  7-2

 ؛تسئلهراهكارهای حل دستيابی و ارائ  برای  هاتيمبخشی ای تجهييا  تورد نيای 

 های برگيیم  تيس جوایي تيمأدر ت تشارک   7-3

تسهيالت:8ةمادّ
 

 شونم: تنمی ای تسهيال  ییر تی تشمو  بهر  ،دانشجویی تنتخب هایتيم
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دانشااجویان و ویااژة تناامی ای تسااهيال   دانشااجویی برگيیاام  باارای بهاار  هااایتاايماعطااای اتتيااای بااه اعضااای   8-1

 ؛ ربط( در بنياد )تطاب  تقررا  ذی برتر آتوختگان دانش

تشاارک     هاا تايم کاه در سااختار    یتساتعم دانشاجویان  تعاماد   تتناسب باا دانشجویی های تيمحمای  تالی ای   8-2

 ؛انم داشته

 دانشجویی برگيیم ؛ هایتيمبه  غيرنقمی نقمی/اعطای لوح تقمیر و جوایي   8-3

نهادهای تارتبط  نفعان و سایر  ، ذیتسئلهان واحببه  و نتایج آنها هاتيم تعرفیهمكاری با کارگيار برگياری در   8-4

تنامی   های حمایتی( به تنظور بهار  اوری و ونموق، پارک های علم و فنّو فنّاوری ریاس  جمهوری )تعاون  علمی

 بنيان؛   وکارهای دانش انمایی کسب های ترتبط با کارآفرینی و را  برناتهدر  اعضای آنها حضور و  هاتيم نتایجای 

اجرافرایند:9ةدّما

 کنم    را احصا تی نفعان و ذی تسئلهو همچنيس واحب  تسئلهکارگيار برگياری، نيای یا  سایان یا تعاون  آینم   9-1

 ، باه شارایط می  احارای  ور  را بررسی و در و نفعان و ذیتسائل  انو واحب یپيشنهادتسائل ، شورای راهبری  9-2

 د  دار سایان اعال  تی تعاون آینم 

 و کننام   شرک  هایميت ای  یحما ةنحو و يانيت ،  گيار  شورای راهبریجينتضمس ارائ   سایان تعاون آینم   3ا9

  دهم  پيشنهاد تی اد،يبن اس یر را به يیجوا دربنياد  تشارک  يانيت

 اديا بن تشاارک   ةنحاو  و يانيت سيهمچن و رویماد ردابتی یبرگيارتوافق  یا تخالف  خود را برای  اد،يبن سئير  9-3

-یتا  اباال   ساایان  تعاون  آینام   به و سييتع را م یبرگيهای تيم يیجوا دربنياد  تشارک  يانيت وهاتيم ای  یحما در

  منمای

 تسائله ناوع  ، رویاماد توضاوع  حسب  های تورد نيای را تفاهم ناته/ تعهمناته درارداد/ کارگيار برگياری،بنياد با   9-4

 کنم تی تنعقم رویماد و ادماتا  تورد نيای پس ای رویماد،اجرای برای 

، رباط  ذی ای تيان تتخصصاان  ،  ای رونم برگياری رویماد ردابتیبه تنظور نظار  و ارییابی فعا شورای راهبری  9-5

 م   کن ، تعييس تیرویمادرا به عنوان ناظر علمی  فرد یا افرادی

نساب  باه برگاياری     ،ناته و سایر تاوارد تاورد توافا     شيو بر اسای وظایف تنمرج در ایس کارگيار برگياری،   9-6

   نمایمرویماد ادما  تی
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-تای  ارائاه برگياری رویماد به شورای راهبری  ی ایبه همرا  گيار  جاتع ،کارگيارای سوی های برگيیم  تيم  9-7

  گردنم

های برگيیم  پس ای اتما  رویماد توسط کارگيار دنباا  شام    کارگيار در خصوص تيمادماتا  تواف  شم  با   9-8

  گرددهای تربوطه به شورای راهبری ارائه تی و گيار 

فرایندارزیابی:11ةمادّ

شاورای  تأیيام  و باه   ، تهيهذیلتعيارهای تطاب   فراینم ارییابی را ، ،می  اس  کارگيار برگياریبه تنظور ارییابی رویماد، 

 گيار  آن را به تعاون  آینم  سایان ارائه نمایم  ،راهبری برسانم و پس ای اجرای فراینم ارییابی

 های ارییابی به شرح ذیل اس :تریس تالک تهم

 ؛ای فراینم برگياری رویمادآنان تنمی کننم  و تييان رضای  های شرک تعماد افراد و تيم  11-1

 ؛حمای  حاتيان  تعماد و تييان 11-2

 ؛ای نتایج رویمادآنان تنمی کيفي  بهر   و کميّنفعان و  و ذی تسئله  تعماد و تييان حضور واحبان 11-3

 ؛تسئلههای دانشجویی در حل تيم کيفی   عملكرد11-4

  یهای دانشجویی به وور  کيفی و کمّ  ادماتا  آتی انجا  شم  در بكارگيری نتایج تيم11-5

نامهشيوههایحاکمبراجرایسياست:11ةمادّ
 

اجرای  یهاسياس  ،ناتهدر تمویس ایس شيو  «سنم راهبردی کشور در اتور نخبگان»اوو  اساسی حاکم بر عالو  بر لحاظ 

 گردد: تطاب  ذیل تبييس تی ناته شيو 

در دالاب یاک تايم دانشاجویی      وادعای ل  ئتسمنمسایی استعمادهای دانشجویی در بستر حل یک نتوا تربي  و  11-1

 های نخبه؛  بخشی و شكل گيری گرو جه  هویّ

در جه  حال  آنان  سایی برای فعالي و کمک به یتينه   آشنا کردن استعمادهای برتر با نيایهای وادعی جاتعه11-2

 تسائل و پيشبرد اهماف نظا ؛

و  رسانی به جاتعاه و وانع    خمت های هدر عرو به حضور و تشارک  استعمادهای برتربرای ترغيب   تال  11-3

 تسير نخبگانی؛   طیِ



 

 8 از 8 صفحه

 

وساع  بخشای باه     باا هامف  های واحب اساتعماد  گرو احصای  برایو جستجوگرانه های جمیم رو ارائ    11-4

 ؛کشور های نخبگانینخبگی و ظرفي داتن  

ای  تسائله ورود وااحبان  بارای ترغياب   رسانی و اثربخشی در جاتعه با تاال    خمت های   توجه به تنوع عروه11-5

 های تختلف؛حوی 

دانشاجویی پاس ای    هاای  گارو   بر استمرار و ادات  فعالي  کيمأهای نخبگانی با تسایی برای تماو  فعالي  یتينه  11-6

 پایان رویماد 

نظارتومفادتفسير:12ةمادّ

و تشاخي    اسا   سایان ناته بر عهمة تعاون  آینم  شيو  نظار  بر اجرای وحيح تفادو  تفسير تفاد ،شرح توارد تسكو 

، ساا   هار  درساایان،   تعاون  آینام   اس  می  وی اس  گيری در توارد خاص، بر عهمة شورای تعاونان بنياد تلّ و تصميم

  کنم ارائه و رئيس بنياد تعاونيسبه شورای  و  تهيه را ناته شيو  اجرای ای گيارشی

اجراوبیتصو:13ةمادّ

 نخبگاان  یتلّا  اديا بن سيرئا  بیتصاو  باه  22/2/1399در تاریخ  تبصر  دو و  تادّ سييد  تقمته، کی بر تشتمل ناتهو يش سیا

  می  امجرا اس  تصویب تاریخ ای و ميرس

 

ستاریسورنا

یجمهوررئيساوریفنوعلمیمعاون

نخبگانیملبنيادرئيسو

 


