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 مختلف تحصیلی تعدادهای درخشان در زمینه های علمی ،ادبی، هنری و فنی در سنین و دوره هایاس -1

  شود؛ ایی از راههای زیر عملی میاین شناس. شناسائی می شوند
  .هوشی، رفتاری ، آموزشی و تربیتی هر دورهای  تدوین شاخصه-الف
  .صالح روشهای شناسایی موجود و تعمیم آن به سطح روستاها و مراکز دور افتاده ا-ب
این امر از . گیرند  کلیه استعدادهای شناسائی شده تحت پوشش برنامه های حمایتی و هدایتی قرار می -2

  :گیرد راههای زیر صورت می
  .زشی ویژه آنانتوسعه مراکز آمو: الف 
  . یی در آموزش و پرورش و آموزش عالی برای توجه به رشد این استعدادهاابداع و اجرای شیوها: ب
  .نظام تربیتی و معنوی متناسب با نیاز این استعدادها و با الویت دادن به آن تدوین می شود -3

ن نامه ای که با پیشنهاد موسسات آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی مجاز خواهند بود در چارچوب آیی: تبصره
شان مورد نیاز جذب استعدادهای درخسازمان امور اداری و استخدامی در هیئت وزیران تصویب خواهد شد به 

  .یالت ویژه بپردازندخود با شرایط و تسه

ل داری، تحقیقاتی و خدماتی که در راستای رشد استعدادهای درخشان دخیتسهیالت و امکانات مالی، ا -4
  .شود ه میباشند ارائ

قوانین ویژه آموزشی، رفع از صاحبان استعدادهای درخشان با ارائه تسهیالت و امکانات الزم از طریق وضع  -5
ت و پاگیر اداری در مسیر فعالیتهای علمی و تحقیقاتی، و حمایتهای مالی، اداری و خدماتی حمایت موانع دس
 .می شود

ی  جذب  استعدادهای  درخشان برا پیشرفته  علمی  و  تحقیقاتی  تقویت مراکز  و  عه توس به  نسبت  -6
 .حصیل از دوره های تحصیالت تکمیلی داخل و خارج کشور اهتمام کافی مبذول شودفارغ الت

توانند بدون اینکه از نظر خدمت نظام وظیفه  نخبگان علمی و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور می -7
 . یه داخل کشور رفت و آمد کنندمشکلی داشته باشند با تشخیص وزرای ذی ربط

کمیته ای متشکل از صاحب نظران و کارشناسان به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،  -8
، 1/بند الفدرمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن تدوین شاخصهای 

 به شورای هدایت استعدادهای درخشان ارائه آئین نامه اجرایی این این سیاستها را تدوین و برای تصویب
 .دهد تا به تصویب نهایی هیئت وزیران برسد می

آیین نامه اجرایی مواد فوق برای استعدادهای درخشانی که جذب حوزه های علمیه می شوند توسط : تبصره
 .شورای مدیریت حوزه علمیه قم تهیه و به شورای هدایت استعدادهای درخشان پیشنهاد می شود

 شورای عالی انقالب فرهنکی به 22/2/77 مورخ 419 ماده و دو تبصره در جلسه 9این سیاستها در  -9
  .تصویب رسید


