اطالعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایاننامهها و رسالههای دانشجویان در
موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور
بنیاد ملی نخبگان در مسیر اجرای مأموریتهای خود در زمینه برنامهریزی و سیاستگذاری برای اجتماع نخبگانی
آیندهساز کشور بر اساس الزامات سند راهبردی کشور در امور نخبگان (راهبرد کالن  4سند) ،حمایت از پایاننامههای
مقطع کارشناسی ارشد و رسالههای مقطع دکتری ،در محورهای پژوهشی زیر (با تمرکز بر حوزه آیندهسازان و
دانشجویان مستعد برتر) را آغاز نموده است:
الف .بازنگری ،بهبود و تکامل اهداف ،رویکردها و اقدامات تعیینشده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان برای اجتماع
آیندهسازان ،بر اساس آسیبشناسیها ،تجارب و ارزیابی عملکرد و نتایج کسب شده؛
ب .بررسی میزان تطابق برنامههای بنیاد ملی نخبگان و سایر اجزای نظام نخبگانی برای اجتماع آیندهسازان ،با رویکردهای سند
راهبردی کشور در امور نخبگان و میزان موفقیت این برنامهها در دستیابی به اهداف تعیین شده؛
ج .پیشنهاد اصالح ،حذف یا تدوین برنامههای جدید در زمینههای:
ج .1-شناسایی  ،هدایت و توانمندسازی اجتماع نخبگانی آیندهساز برای اثرگذاری بیشتر در ارتقای علم و فناوری و
توسعه متوازن کشور،
ج .2-اجراییسازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تحقق نظام نخبگانی مطلوب و اجتماع نخبگانی کارآمد،
ج .3-پایش مطلوبتر اجتماع نخبگانی و عملکرد نظام نخبگانی کشور.
بر اساس محورهای کلی فوق ،اهم موضوعات مدنظر و به طور دقیقتر شامل موارد ذیل است:
 .1آسیبشناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در «شناسایی دانشجویان مستعد برتر کشور» و ارائه راهکارهای جایگزین؛
 .2آسیبشناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در «حمایت دانشجویان مستعد برتر کشور» و ارائه راهکارهای جایگزین؛
 .3آسیبشناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در «توانمندسازی دانشجویان مستعد برتر کشور» و ارائه راهکارهای جایگزین؛
 .4آسیبشناسی برنامههای بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان مستعد برتر کشور ،از نگاه استادان و دانشجویان (مبتنی بر
رویکرد واقعگرایی انتقادی)؛
 .5ارزیابی عملکرد فعالیتهای معاونت آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛
 .6ارزیابی اهداف و راهبردهای تعیینشده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،مرتبط با آیندهسازان (ارزیابی هدف)؛
 .7پدیدارشناسی تجربه زیسته دانشجویان مشمول پشتیبانیهای بنیاد ملی نخبگان در مقاطع تحصیلی مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر؛
 .8پدیدارشناسی تجربه زیسته دانشجویان فعال در هستههای دانشجویی مسئلهمحور (طرح شهید احمدی روشن)؛

 .9طراحی الگو و شاخصهای شناسایی فعال و غیرخوداظهارانة دانشجویان مستعد برتر کشور و راهکارهای تحقق آن؛
.11شناسایی مسائل و نیازهای دانشجویان مستعد برتر کشور در مقاطع و سطوح مختلف (سالهای نخست کارشناسی،
سالهای پایانی کارشناسی و مقاطع تحصیالت تکمیلی)؛
.11طراحی سازوکارهای مناسب مهارتافزایی دانشجویان مستعد برتر کشور بر اساس شناسایی و اولویتبندی مهارتهای
مورد نیاز آنان در سطوح مختلف؛
.12طراحی الگوی جذب و اثرگذاری آیندهسازان در نظام حکمرانی کشور؛
.13طراحی الگوی جذب و اثرگذاری آیندهسازان در حل مسائل دستگاههای اجرایی کشور؛
.14طراحی الگوی جذب و اثرگذاری آیندهسازان در حل مسائل و نوآوریهای اجتماعی؛
.15طراحی الگوی همکاریهای میانسازمانی معاونت آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان با نهادهای مختلف مؤثر بر اجتماع
آیندهسازان کشور.

شایان ذکر است ،اعتبار پژوهانه درنظرگرفتهشده برای حمایت از پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد ،سی میلیون

( )00/000/000ریال و برای حمایت از رسالههای مقطع دکتری تخصصی ،شصت میلیون ( )00/000/000ریال است.

دانشجویان عالقهمند به تدوین پایاننامه و رساله در این موضوعات ،میتوانند با بنیاد نخبگان استان مرکزی
( )080-00603030تماس حاصل نمایند و یا برای کسب اطالع بیشتر« ،شیوهنامه پشتیبانی از پایاننامههای

دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی» را در سایت بنیاد ملی نخبگان ) (bmn.irو یا سایت بنیاد نخبگان استان
مرکزی ) (markazi.bmn.irمطالعه فرمایند.

