
  

ندارد

آدرس:
تهران، خیابان انقالب 

اسالمی، خیابان فلسطین 
شمالی،   پالک ٣٠٩

کدپستی: ١٥٩١٨١٤٣١٣
تلفن: ٥-٠٢١٦٦٤٦٨٢٧١

www.sccr.ir
info@sccr.ir

مصوبه « ضوابط ویژه جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصوبه جلسه ٢۹٤ مورخ ١٤۰١/۰٣/٣۰ هیأت عالی جذب
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در 
دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ ١٤٠١/٠٣/٣٠، با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم 
رهبری (مدظله العالی) در خصوص به کارگیری نخبگان علمی در کشور و رفع موانع مربوطه 
و نیز با توجه سیاستهای حمایتی دولت سیزدهم از نخبگان علمی، ضوابط ویژه جذب 

برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان به شرح ذیل تصویب نمود:

«ضوابط ویژه جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان
ماده ١: تعاریف

برای رعایت اختصار از تعاریف زیر استفاده میشود:
الف. بنیاد: بنیاد ملّی نخبگان.

ب. هیأتعالی: هیأتعالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
ج. هیأت اجرایی جذب نخبگان: هیأت اجرایی جذب نخبگان که بر اساس مصوبه جلسه 

٢٩٠ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٣ و مصوبه جلسه ٢٩٤ مورخ ١٤٠١/٠٣/٣٠ هیأتعالی جذب با 
عضویت آقایان دکتر محمدعلی کینژاد، دکتر محمدضا مخبر دزفولی (نمایندگان هیأتعالی 

جذب)، حجتاالسالم دکتر مصطفی رستمی (رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاهها)، دکتر ابوالفضل باقریفرد (نماینده وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، 

دکتر محمدمهدی طهرانچی (نماینده دانشگاه آزاد اسالمی)، دکتر سورنا ستاری، دکتر ناصر 
باقریمقدم، دکتر سعید سهرابپور و دکتر ایمان افتخاری (نمایندگان بنیاد ملی نخبگان)، 

تشکیل شده است. آقای دکتر سعید سهرابپور دبیری این هیأت را عهدهدار هستند.
د. وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
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هـ. وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
و. مؤسسات: تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهش و فنّاوریکشور که بنا به 

مقررات وزارت علوم، وزارت بهداشت و یا شورایعالی انقالب فرهنگی به فعالیت 
مشغول هستند.

ز. دبیرخانه جذب بنیاد: دبیرخانه جذب نخبگان و استعدادهای برتر که بر اساس مصوبه 
هشتاد و دومین جلسه هیأتعالی  (تشکیل دفتر جذب ویژۀ نخبگان تحت پوشش بنیاد 

ملی نخبگان) مورخ ١٣٩٠/٠٧/٠٤ و با هدف شناسایی، هدایت، جایابی و رفع موانع جذب 
نخبگان و افراد مستعد در هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، در بنیاد 

تشکیل شده است. 
ح. برگزیده: دانشآموخته برتری که برگزیده «حمایت جذب در موسسات علمی» بنیاد 

مطابق «شیوهنامة تسهیالت جذب دانشآموختگان برتر دانشگاهی در مؤسسههای علمی» 
ابالغیه شماره ٥/٦٧٦٠٨/د مورخ ١٤٠١/٠٤/١٢میباشد. این شیوهنامه جلسه ٢٩٤ مورخ 

١٤٠١/٠٣/٣٠ هیأتعالی جذب به تصویب رسیده است.

ماده ٢: شناسایی

شناسایی برگزیده در دبیرخانه جذب بنیاد، تحت نظارت و با مسئولیت دبیر هیأت اجرایی 
جذب نخبگان و مطابق ماده ٣1 «شیوهنامة تسهیالت جذب دانشآموختگان برتر دانشگاهی 

در مؤسسههای علمی» ابالغیه شماره ٥/٦٧٦٠٨/د مورخ ١٤٠١/٠٤/١٢ بنیاد، انجام میشود.

1. ماده ۳: فرایند اجرا
 فرایند بررسی تقاضا و شناسایی برگزیدۀ طرح عبارت است از:

الف. متقاضی باید سوابق خود را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد بارگذاری کند.
ب. پس از تکمیل اطالعات توسط متقاضی و ارسال نهایی تقاضا، در صورت کسب حداقل ۲۵۰  امتیاز از فعالیتهای مندرج در جدول پیوست 

این شیوهنامه، سوابق وی جهت بررسی به دبیر کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع میشود.
ج. دبیر کارگروه تخصصی پس از ارزیابی اولیه سوابق متقاضی و اخذ نظر مشورتی اعضای کارگروه تخصصی، نتیجه ارزیابی سوابق متقاضی را 
به رئیس کارگروههای تخصصی ارائه میکند. نتیجه ارزیابی پس از تأیید رئیس کارگروههای تخصصی، از طریق سامانه به متقاضی اعالم 

میشود.
چنانچه درخواست متقاضی به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز مندرج در بند الف و یا تشخیص کارگروه تخصصی پذیرفته نشود، وی میتواند 
پس از گذشت حداقل ششماه از ثبت درخواست قبلی، ضمن بهروزرسانی فعالیتهای انجام شده در این بازه زمانی در سامانه جذب، 

درخواست خود را جهت بررسی مجدد ثبت و ارسال کند.
تبصرۀ ۱: هر متقاضی حداکثر سه بار مجاز به ثبت درخواست برای بهرهمندی از تسهیالت این شیوهنامه است.

تبصره ۲: چنانچه بخشی از امتیازات آموزشی متقاضی، به دلیل تحصیل در خارج از کشور قابل محاسبه نباشد، درخواست وی به تشخیص 
دبیر کارگروه تخصصی مربوطه قابل بررسی میباشد.
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ماده ٣: نحوه اجرای فرایند جایابی و جذب

١-٣. طبق تبصره ماده ٤ مصوب هیأت وزیران به شماره هـ٥٩٥٠٦ت/١٥٤٤٤٩ مورخ 
١٤٠٠/١٢/٠٢ و تبصره ١ ماده ١ مصوبة «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و 

بازگشت نخبگان» مصوب جلسه ٨٤١  شورایعالی انقالب فرهنگی مورخ ١٤٠٠/٠٣/٠٤، 
میتواند در تمامی طول سال پرونده برگزیدگان را جهت بررسی برای جذب به عنوان 

هیأت علمی بصورت خارج از فراخوان و در قالب فراخوان ویژه نخبگان به هیأت اجرایی 
جذب مؤسسات ارسال کند. هیأتهای مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت و هیأت 

مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی موظف هستند که حداکثر طی یک ماه از تاریخ ابالغ این 
مصوبه، دسترسیهای الزم در سامانههای مربوطه را بدین منظور برای دبیرخانه جذب بنیاد 

فعال کنند.
تبصره١: برگزیدگان مشمول این مصوبه میتوانند رأساً از طریق فراخوانهای عمومی 

جذب نیز اقدام به ارسال پرونده خود به مؤسسات نمایند.
تبصره ٢: طبق تبصره ١ ماده ١ مصوبة «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و 

بازگشت نخبگان» مصوب جلسه ٨٤١  شورایعالی انقالب فرهنگی مورخ ١٤٠٠/٠٣/٠٤ و 
همچنین نامه شماره ١٤٠٠/١٥٣٥٧/دش مورخ ١٤٠٠/١٠/٠٨، در صورتی که فرد 

واجدالشرایط توسط دبیرخانه جذب بنیاد برای جذب به عنوان هیأت علمی به مؤسسهای 
معرفی گردد،  مؤسسه مجاز است پس از تایید پرونده متقاضی در هیأت اجرایی جذب، 
حکم پیمانی یک ساله برای فرد صادر کرده و در مدت مذکور فرایند جذب مشتمل بر 

گزینش علمی و عمومی در چارچوب ضوابط معمول را انجام دهد.
٢-٣. دبیرخانه جذب بنیاد میتواند جهت تسریع فرایند بررسی صالحیت عمومی 

برگزیدگان، از طریق کارگروه بررسی صالحیت عمومی هیأت مرکزی جذب وزارتین 
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی اقدام 

نماید. 

تبصره ۳: چنانچه در هر مرحله از بررسیها مشخص شود متقاضی اطالعاتی مغایر واقع و یا اخالق حرفهای را به بنیاد ارائه کرده است، در 
صورت عدم احراز صداقت از کلیه تسهیالت و حمایتهای بنیاد، محروم و موضوع به مراجع ذیربط اعالم میشود و حق پیگیری موضوع به 

صورت حقوقی نیز برای بنیاد محفوظ است. تشخیص مصادیق مربوط به این تبصره، بر عهدۀ رئیس کارگروههای تخصصی است.
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تبصره١: هیأت مرکزی جذب موظف است از زمان معرفی متقاضی توسط دبیر هیأت 
اجرایی جذب نخبگان حداکثر طی دو ماه، صالحیت عمومی وی را بررسی و نتیجه را به 

دبیرخانه جذب بنیاد ارسال نماید. دبیرخانه جذب بنیاد متعاقبا نتیجه مذکور را که برای 
هیأتهای اجرایی جذب مؤسسات مکفی و الزماالجرا میباشد، به مؤسسات هدف با 

رونوشت به هیأت مرکزی جذب مربوطه جهت اقدام ارسال مینماید.
تبصره ٢: مستند به مصوبه جلسه ١٥٥ مورخ ١٣٩٤/٠٢/٢٢، مهلت پاسخ استعالم برای 

وزارت اطالعات ٢٠ روز میباشد. در صورت عدم پاسخ نتیجه، استعالم مثبت تلقی میشود 
و حکم قرارداد پیمانی صادر میگردد. در صورت دریافت پاسخ عدم صالحیت توسط 

وزارت اطالعات، نتیجه استعالم در قرارداد سال جاری اعمال خواهد شد.
تبصره ٣: نماینده بنیاد میتواند در کارگروه بررسی صالحیت عمومی افراد تحت حمایت 

بنیاد با حق رأی شرکت نماید.
٣-٣. به استناد ماده ٨ مصوبة «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت 
نخبگان» مصوب جلسه ٨٤١ شورایعالی انقالب فرهنگی مورخ ١٤٠٠/٣/٤ و بهمنظور 

جلوگیری از تاخیر در فرایند بررسی تقاضای استخدام فارغالتحصیالن مرد برگزیده طرح 
نظام وظیفه تخصصی (مربوط به بنیاد و مرکز تعامالت بین المللی) مطابق با شیوهنامههای 

مربوطه، امکان شرکت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی و طی همزمان مراحل انجام 
پروژه جایگزین خدمت، وجود دارد. در این مدت فرایند بررسی صالحیت علمی و عمومی 

افراد انجام شود. لکن برای صدور حکم کارگزینی و اتمام فرایند استخدام نیاز به ارائه 
مدارک اتمام دوره مطابق قوانین خواهد بود.

٤-٣. در صورتی که مجموع امتیازات علمی فرد برگزیده برابر با مجموع امتیازات علمی 
متقاضی غیر برگزیده باشد، اولویت جذب با فرد برگزیده میباشد. بدیهی است که احراز 
حداقل شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به صالحیت عمومی برای کلیه افراد جذب 

شده، الزامی است.

ماده ٤: تکالیف مؤسسات

هیأتهای اجرایی جذب مؤسسات مکلفند: 
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١-٤. مطابق مصوبه شماره ١٢٥2 مورخ ١٣٩٢/٠٧/١٦ هیأتعالی جذب، مستقیما به مکاتبات 
دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان پاسخ داده، نماینده خود جهت پیگیری امور برگزیدگان 

معرفی شده توسط بنیاد و نیز استفاده بیشینه از تسهیالت قانونی پیشبینی شده برای جذب 
برگزیدگان را طی دو هفته پس از ابالغ این مصوبه به دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان معرفی 

کنند.
٢-٤. پروندههای برگزیدگان مورد تأیید بنیاد و معرفی شده توسط دبیرخانه جذب بنیاد را با 
اولویت و حداکثر ظرف مدت ٢ ماه مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را همراه با ارائه دلیل 

به هیأت مرکزی و دبیرخانه جذب بنیاد اعالم نمایند. الزم است پرونده شرکتکنندگان 
برگزیده در فراخوانهای عمومی جذب قبل از ابالغ این مصوبه نیز حداکثر طی دو ماه آینده 

تعیین تکلیف و نتیجه جهت تصمیمگیری نهایی به هیأت مرکزی جذب و دبیرخانه جذب 
بنیاد اعالم شود.

٣-٤. پرونده علمی برگزیدگان را بدون غربالگری اولیه، جهت تصمیمگیری به هیأت 
اجرایی مؤسسه و یا حسب ضرورت جهت طی فرایند ارزیابی و مصاحبه علمی به کارگروه 

بررسی توانایی علمی مؤسسه ارسال نمایند.
٤-٤. از تاریخ ابالغ این مصوبه ساالنه حداقل ٢٠% از هیأت علمی مورد نیاز مؤسسه را از 

بین برگزیدگان (درصورت وجود درخواست) جذب نمایند.
٥-٤. شهریورماه هر سال گزارشی از وضعیت استخدام برگزیدگان و روند جذب آنها بر 
اساس این مصوبه به دبیرخانه جذب بنیاد، هیأتعالی و هیأتهای مرکزی جذب مربوط 

ارسال نمایند.
٦-٤. استخدام برگزیده به عنوان هیأت علمی را از ابتدا به صورت پیمانی انجام دهند. 

جامعه ایثارگر تابع مقررات خاص خود میباشند.

2. در راستای انجام وظایف محوله در مصوبه ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورایعالی انقالب فرهنگی مرکز جذب نخبگان علمی کشور می تواند 
امور مربوط به جذب، هدایت و جایابی نخبگان واجد شرایط هیأت علمی را از طریق مکاتبه و یا سایر طرق ارتباطی با هیأتهای اجرایی جذب 
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پیگیری نماید و هیأتهای اجرایی جذب مؤسسات موظفند همکاری الزم داشته باشند. هیأتهای مرکزی 
جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میبایست تمهیدات و هماهنگیهای الزم را درخصوص نحوه 

همکاری هیأتهای اجرایی جذب با دفتر مذکور از طریق دسترسی متناسب به سامانه جذب هیأت علمی فراهم آورند. 
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٧-٤. موظفند در صورت تصمیم به لغو قرارداد پیمانی فرد برگزیده، تایید نهایی هیأت مرکزی 
را در این خصوص دریافت نمایند و نیز هیأت مرکزی قبل از تایید، نظر هیأت اجرایی جذب 

نخبگان را از طریق دبیر این هیأت اخذ نمایند.
تبصره: مسئولیت اجرا و نظارت بر موارد فوق بر عهده رئیس هیأت اجرایی جذب مؤسسه 
و رئیس مراکز جذب وزارتین علوم و بهداشت و رییس مرکز جذب دانشگاه آزاد اسالمی 

میباشد.

ماده ٥: تفسیر

تفسیر موارد مسکوت و همچنین تصمیمگیری درخصوص موارد خاص بر عهده هیأت 
اجرایی جذب نخبگان بوده، کلیه آئیننامهها، مصوبات و تصمیمات مغایر با این مصوبه، 

منسوخ و ملغی اثر میباشد.
تبصره: اعتراض افراد برگزیده نسبت به عملکرد موسسات در اجرای مفاد مصوبه حاضر 

طبق روال دستورالعمل رسیدگی به شکایات هیأت عالی جذب اقدام خواهد شد.

ماده ٦: تصویب و اجرا

این مصوبه، مشتمل بر یک مقدمه، شش ماده، یازده بند و هفت تبصره در تاریخ 
١٤٠١/٠٣/٣٠  مصوب گردید».

 
   

محمد علی کی نژاد
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