
 
 به نام او

 اطالعیه

هاي )دانشجویان سال اول دوره دانشجویان نوورود بهبنیاد ملی نخبگان  تسهیالت دانشجوییاعطاي 

 1397-98، کارشناسی ارشد و دکتري( در سال تحصیلی  کارشناسی
 

نوان سابق: )با ع نگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشورهای علمي و فرهپشتيباني از فعاليت» نامهآيينبنياد ملي نخبگان بر اساس 

ای از قبيل راتبة دانشجويي ، اعتبار تسهيالت ويژه ،«تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر( هایهنامه اعطای جايزآيين

مندی اعتبار توان ومندی آموزشي ، اعتبار ارتباطات علمي ياری ، اعتبار توانياری ، اعتبار فنياری ، اعتبار پژوهشآموزش

 کند.های کشور اعطا ميها و پژوهشگاهدانشگاهمستعد  را به دانشجويانکارآفريني 

 :به شرح زير است آنترين نكات و مهم اين تسهيالتاز  مندیشرايط بهره

های  ة اعطای جايزهنامشيوه »که واجد شرايط مذکور در   کشور ها و مراکز آموزش عالي دانشجويان هر يک از دانشگاه   .1

ستعداد برتر        صاحب ا شجويان  صيلي به دان سال تحصيلي     تح ستند « 1397-98در  رقابت  در اين توانند ، مي)کليک کنيد( ه

 .شرکت کنند

سال  ثبت .2 شجويان  شگاه نام دان به پايان رسيد   15/5/1397آغاز شد و در تاريخ   5/4/1397تاريخ  ازها های دوم و باالتر دان

سال اول    ثبتو  شجويان  شگاه نام دان برای تكميل پرونده و آنان و فرصت نهايي  شود  آغاز مي 1/7/1397ها از تاريخ دان

تصاوير  اطالعات خود را به همراه متقاضي،  ضروری است دانشجويان    . است سال جاري   ماه مهر امسی  ،ارائه درخواست 

 کنند وروزرساني  يا بهبارگذاری کليک کنيد( ) https://sina.bmn.irبه نشاني اطالعاتي بنياد  ، در سامانه مدارك مثبته

را « تسهیالت دانشجویی  مندي از بهرهدرخواست بررسی پرونده براي   » هگزين 30/7/1397حداکثر تا تاریخ  پس از آن،

 تمدید نخواهد شد. وجهاین مهلت به هیچ  شايان ذکر است .سامانه انتخاب کنندی «هاثبت درخواست» بخش در

 :شونددانشجويي ميدر سال اول مقطع کارشناسي، صرفاً دانشجوياني که واجد حداقل يكي از شرايط زير باشند، مشمول تسهيالت  .3

 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  1ب. دارندگان رتبة 

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

 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 

  شوند، ميهای تحصيلي بنياد  مشمول جايزه  به دليل داشتن يكي از شرايط فوق، بدون محاسبة امتياز،   دانشجوياني که  . 1تذکر

به   اطالعاتي بنياد    در سهههامانه   اطالعات خود را  بايد همانند سهههاير متقاضهههيان،         تسههههيالت اين مندی از  برای بهره

  هگزين  30/7/1397حداکثر تا تاریخ     پس از آن، کنند و روزرسهههاني يا به  بارگذاری     https://sina.bmn.irنشهههاني

 .سامانه انتخاب کنندی «هاثبت درخواست» بخش را در« پرونده براي تسهیالت دانشجوییدرخواست بررسی »



 
 به نام او

شهيد احدی بنياد ملي نخبگان  .4 سال اول تحصيل در مقطع دکتری تخصصي       ،برگزيدگان جايزه  شمول     ،در  سبة امتياز، م بدون محا

درخواسههت بررسههي پرونده برای »ميل و گزينة شههوند؛ اما الزم اسههت پرونده خود را در سههامانه سههينا تك تسهههيالت دانشههجويي مي

 انتخاب کنند.« های سامانهثبت درخواست»را در بخش « مندی از تسهيالت دانشجوييبهره

  نامثبتبه همراه تصوير وضعيت    را مشخصات فردی خود  بايد ای سال اول مقطع کارشناسي و دکتری حرفه   دانشجويان   .5

 .تال آموزشي دانشگاه، در سامانه درج نمايندورپدر  1397-98تحصيلي اول سال سال در نيم

های  فعاليتو ، سوابق تحصيلي    دکتری تخصصي بايد مشخصات فردی     دانشجويان سال اول مقاطع کارشناسي ارشد و       .6

در پورتال آموزشي دانشگاه    1397-98سال اول سال تحصيلي    منام در نيپژوهشي خود را به همراه تصوير وضعيت ثبت   

المپيادهای  در الكترونيكي خود در خصهو  کسهب مدال    شهده در پرونده سهوابق درج  همچنين ج نمايند.در سهامانه در 

، کسب رتبة برتر در المپيادهای دانشجويي و    های سراسری ورود به دانشگاه    کسب رتبة برتر در آزمون  ، آموزیدانش

صورت نقص، در بخش     سي و در  شترک/ افتخارات »اختراعات مورد تأييد بنياد را برر درج « ثبت مدارک/ اطالعات م

 کنند.

  ثبت .ديرسههه خواهد انيمتقاضههه اطالع بهسهههينا  هسهههامان قيطر از جينتا دگان،يبرگز انتخاب و اههپروند يبررسههه از پس .7

 .شودانجام ميالكترونيكي  صورتو به  مذکور ، صرفاً از طريق سامانهو اعالم نتايج پروندهبررسي  ، اطالعات

اندازی شده است، بديهي است مانند هر سامانه ديگری، در ابتدای کار با     با توجه به اين که سامانه سينا به تازگي راه  . 2تذکر

نيز دريافت بازخوردهای آنان، به تدريج مرتفع  مشهههكالتي مواجه خواهد شهههد که با صهههبوری و همراهي مخاطبان و  

شاني        ، نظراتخواهند شد. از اين رو خواهشمند است مشكالت       سينا، به ن سامانه  شنهادهای خود را در خصو    و پي
contact-us@bmn.ir .ارسال فرماييد 

فقط  : چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را بارگذاري کرده است، متقاضی نه1 یادآوري مهم

ربط اعالم و  هاي ذيم صههداقت وي به دسههتگاهشههود و عدبلكه از تمامی تسهههیالت بنیاد محروم می جایزهاز این 

 شود.موضوع به لحاظ حقوقی پیگیري می

 الزم به ذکر است پرونده بارگذاري شده به صورت ناقص و بدون مستندات، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. :2یادآوري مهم 
 

 




