
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مرکس امور وخبگان وامه حمایتآییه

 های علمیهاستعذادهای برتر حوزهو 
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 مقدمه

کِ اص ایي پس تِ اختصاس )ّای ػلویِ اساسٌاهِ هشکض اهَس ًخثگاى ٍ استؼذادّای تشتش حَصُ 4هادُ  7-3، ٍ 5-3، 4-3، 3-3تِ استٌاد تٌذّای 

 .شَدح ریل تذٍیي هیّای ػلویِ، تِ ششًاهِ حوایت اص ًخثگاى ٍ استؼذادّای تشتش حَصُ، آییي(شَدًاهیذُ هی  "هشکض"

 :هشکض ػثاستٌذ اص اشخاص هَسد تکشین ٍ حوایت .1ماده 

 هفاخش؛ .1

 ًخثگاى؛ .2

 استؼذادّای تشتش؛ .3

 تشگضیذگاى اص هیاى هذسساى، پژٍّشگشاى، هثلغاى ٍ هذیشاى؛ .4

 .طالب هوتاص آهَصشی، پژٍّشی ٍ تثلیغی ٍ فشٌّگی .5

 .تاشذّای ػلویِ هیستط حَصُّای ریهشکض، هؼاًٍت دس چاسچَب ضَاتط ٍ هقشسات 5ٍ  4هشجغ احشاص هَاسد : تبصره

 :شَدّای هشکض تا اّذاف صیش اًجام هیحوایت .2ماده  

 الگَساصی اص هفاخش ٍ ًخثگاى؛ .1

صهیٌِ ساصی جْت سشذ ٍ شکَفایی ٍ استقاء سطح ًخثگی طالب هوتاص، استؼذادّای تشتش، تشگضیذگاى اص هیاى هذسساى، پژٍّشگشاى،  .2

 ى، ٍ ًخثگاى؛هثلغاى ٍ هذیشا

تقَیت تَاى اخالقی، آهَصشی، پژٍّشی، تثلیغی ٍ هذیشیتی طالب هوتاص، استؼذادّای تشتش، تشگضیذگاى اص هیاى هذسساى، پژٍّشگشاى،  .3

 هثلغاى ٍ هذیشاى، ٍ ًخثگاى؛ 

 ؛ّای اخالقی ٍ ػلوی اشخاص هَسد تکشین  ٍحوایتاستقاء اًگیضُ دس صهیٌِ .4

 ثشی اص ظشفیت هفاخش، ًخثگاى ٍ تشگضیذگاى اص هیاى هذسساى، پژٍّشگشاى، هثلغاى ٍ هذیشاى؛گیشی حذاکساصی جْت تْشُصهیٌِ .5

 .ّای ػلویِّای اًساًی حَصُهٌذی اص سشهایِحفظ ٍ تْشُ .6

 :ّای حوایتی هشکض ػثاست است اصسیاست .3ماده 

 ّای حَصُ؛ّا ٍ سٌتاّتوام تِ حفظ اسصش .1

 تکشین ٍحوایت؛سػایت شأى ػلوی ٍ اجتواػی اشخاص هَسد  .2

 ّای هؼٌَی؛اٍلَیت دادى تِ حوایت .3

 اّتوام تِ تأهیي حذاقل ًیاصّای هادی اشخاص هَسد تکشین ٍ حوایت؛ .4

 ّا تا اشخاص هَسد تکشین ٍ حوایت؛تٌاسة حوایت .5

 ّای ػلویِ؛ّا تا اقتضائات فشٌّگی ٍ  اجتواػی حَصُتٌاسة حوایت .6

 صا؛آفشیي ٍ سخَتّای تَقغای حوایتصا تِ جّای تؼْذآفشیي ٍ حشکتاّتوام تِ حوایت .7

 ّای اشخاص هَسد تکشین ٍ حوایت؛ّای گشٍُگیشی هتٌاسة ٍ هطلَب اص تَاًوٌذیتَجِ تِ تْشُ .8

 ّا؛ّای فشدی دس اسائِ حوایتتَجِ تِ ٍیژگی .9

 ّا؛ّا دس اسائِ خذهات ٍ حوایتتأکیذ تش اثشتخشی ٍ استقاء قاتلیت .10

 ّا؛ّا، اتتکاسات، ًَآٍسیًظشیِّا، اّتوام تِ حوایت اص ایذُ .11

 :ّای هادی ٍ هؼٌَی اص اشخاص هَسد تکشین ٍ حوایت تِ ششح ریل استّا ٍ پشتیثاًیاًَاع حوایت .4ماده 

 پشتیثاًی هالی ٍ اقتصادی؛ .1

 خذهات فشٌّگی ٍ سفاّی؛ .2

 پشتیثاًی ػلوی ٍ استقاء تحصیلی؛ .3

 ّا؛ّا ٍ فؼالیتّا، ایذُحوایت اص طشح .4

 حقَقی ٍ اًجام تکالیف ٍ تؼْذات قاًًَی؛حوایت اداسی ٍ  .5

 .تجلیل ٍ تشَیق .6

 .های اجزایی مزکش خواهذ آمذدر دستورالعمل 1نحوه و شزایط تکزیم و حمایت اس اشخاص مذکور در ماده. تبصزه

 :شَدّای صیش تأهیي هیّای هشکض اص هحلتَدجِ ٍ هٌاتغ هالی حوایت .5ماده  

 م هؼظن سّثشی داهت تشکاتْن؛ّای هشاجغ ػظام تقلیذ ٍ هقاحوایت .1

 تٌیاد هلی ًخثگاى کشَس؛ .2
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 ّای ػلویِ؛ػالی حَصُشَسای .3

 ّای دیگش ًْادّای حَصٍی ٍ غیش حَصٍی؛کوک .4

 خیشیي؛ .5

 .ًزٍسات، هَقَفات ٍ ّذایای اشخاص حقیقی ٍ حقَقی .6

هشکض هَظف است حذاکثش . اهٌای هشکض سسیذتِ تصَیة ّیأت  1/11/1392تثصشُ دس تاسیخ  2هادُ ٍ  6ًاهِ دس یک هقذهِ، ایي آییي .6ماده 

 .ًاهِ سا تٌظین ٍ تِ ّیأت اهٌاء اسائِ کٌذّای اجشایی ایي آییيظشف هذت چْاس هاُ دستَسالؼول

 

 


