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 اطالعیه

)دانشجویان سال اول  نوورودصاحب استعداد برتر دانشجویان  ازنخبگان ملی  بنیادپشتیبانی 

 1398-99های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( در سال تحصیلی دوره
 

 ،کشورنگي دانشجويان مستعد تحصيلي های علمي و فرهپشتيباني از فعاليت» نامهبنياد ملي نخبگان بر اساس آيين

اعتبار ، ياریاجرايي/ فن -های علميهمکاری، اعتبار ياریای از قبيل راتبة دانشجويي، اعتبار آموزشويژه تسهيالت

ها و دانشگاهمستعد  را به دانشجويانو ... اعتبار ارتباطات علمي ،  مندی کارآفريني، اعتبار توانمندی آموزشيتوان

 کند.های کشور اعطا ميپژوهشگاه

 :به شرح زير است آنترين نکات و مهم اين تسهيالتمندی از يط بهرهشرا

ة نامشججيوه»که واجد شججرايط موکور در  کشججورها و مراکز آموزش عالي دانشجججويان هر يا از دانشججگاه .1

«  1398-99های علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور در سال تحصيلي های از فعاليتپشتيباني

 .در اين رقابت شرکت کنندتوانند ، ميهستند)کليا کنيد( 

برای تکميل آنان و فرصت نهايي شود آغاز مي 1/7/1398ها از تاريخ دانشگاه سال اولنام دانشجويان ثبت .2

ستپرونده و  ستسال جاری  ماه مهر امسی ،ارائه درخوا شجويان . ا ست دان ضي، ضروری ا اطالعات متقا

صاوير خود را به همراه  سامانههاآنمدارك ت شانياطالعاتي بنياد  ، در  کليا )  https://sina.bmn.irبه ن

درخواست بررسی » هگزين 30/7/1398حداکثر تا تاریخ  پس از آن، کنند وروزرساني يا بهبارگواری کنيد( 

سججامانه انتخا  ی «هاثبت درخواستتت» بخش را در «دانشتتجویی هایپشتتتیبانیمندی از بهرهپرونده برای 

 «درخواستتت شتتاا با مو بیت به ثبت رستتید»توجه داشججته باشججيد که پس از انتخا  اين گزينه جمله . کنند

 تادید نخواهد شد. وجهاین مهلت به هیچ  شايان ذکر است .نمايش داده خواهد شد

، صرفاً دانشجوياني که واجد حداقل يکي از شرايط زير باشند، مشمول ایحرفهو دکتری در سال اول مقطع کارشناسي .3

 :شونددانشجويي مي هایپشتيباني

 آموزی؛کشوری در المپيادهای ملي دانشنقره  يا الف. دارندگان مدال طال

 ها در گروه رياضي و فني؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 100تا  1 . دارندگان رتبة 

 ها در گروه علوم تجربي؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 100تا  1دارندگان رتبة ج. 

 ها در گروه علوم انساني؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 80تا  1د. دارندگان رتبة 

 ها در گروه هنر.کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 40تا  1ه. دارندگان رتبة 

برای  شوند،ميبنياد  های دانشجوييپشتيبانيمشمول  ،به دليل داشتن يکي از شرايط فوقدانشجوياني که  .1تذکر

نام در نيم سال اول شامل مشخصات فردی و تصوير ثبتاطالعات خود ، بايدتسهيالت اين مندی از بهره

نهرا آموزشجججي دانشجججگاه  درگاه اينترنتيدر  1398-99سجججال تحصجججيلي  ما ياد  در سجججا به اطالعاتي بن
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حداکثر تا  پس از آن، و نمايندروزرسججاني يا بهبارگواری  )کليا کنيد(  https://sina.bmn.irنشججاني

سی پرونده برای » هگزين 30/7/1398تاریخ  ست برر شتیبانیدرخوا شجویی هایپ ثبت » بخش را در« دان

 .سامانه انتخا  کنندی «هادرخواست

شهيد احدی  .4 سال اول تحصيل در مقطع دکتری تخصصي ،بنياد ملي نخبگانبرگزيدگان جايزه  سال تحصيلي  در  در

شوند؛ اما الزم است پرونده خود را در سامانه سينا دانشجويي مي هایپشتيباني بدون محاسبة امتياز، مشمول ،99-1398

های ثبت درخواست»بخش را در « مندی از تسهیالت دانشجوییدرخواست بررسی پرونده برای بهره»تکميل و گزينة 

 انتخا  کنند.« سامانه

که متقاضي بررسي پرونده از طريق محاسبه دکتری تخصصي  دانشجويان سال اول مقاطع کارشناسي ارشد و .5

های پژوهشي خود را به همراه تصوير وضعيت فعاليتو ، سوابق تحصيلي  بايد مشخصات فردی هستندامتياز 

 در سامانه درج نمايند. ،آموزشي دانشگاه درگاه اينترنتيدر  1398-99تحصيلي سال اول سال منام در نيثبت

 ،آموزیالمپيادهای دانشدر الکترونيکي خود در خصوص کسب مدال  شده در پروندهسوابق درج همچنين

برتر در المپيادهای دانشجججويي و  ه، کسججب رتب های سججراسججری ورود به دانشججگاهبرتر در آزمون کسججب رتبه

ثبت مدارک/ اطالعات مشتتترک/ »اختراعات مورد تأييد بنياد را بررسجججي و در صجججورت نقب، در بخش 

 .نماينددرج « ا تخارات

س از پس .6 ض اطالع بهسينا  هسامان قيطر از جينتا دگان،يبرگز انتخا  و اههپروند يبرر س خواهد انيمتقا  .دير

ست شايا سي  ، اطالعات ثبتن ذکر ا سامانهو اعالم نتايج پروندهبرر صرفاً از طريق   صورتو به  موکور ، 

 .شودانجام ميالکترونيکي 

 


