
 به نام او

 اطالعیه

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

 7981-89، کارشناسی ارشد و دکتري( در سال تحصیلی  کارشناسی
 

)با  نگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشورهای علمي و فرهپشتيباني از فعاليت» نامهبنياد ملي نخبگان بر اساس آيين

ای از قبيل راتبة تسهيالت ويژه ،«تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر( هایهنامه اعطای جايزنوان سابق: آيينع

مندی آموزشي ، اعتبار ارتباطات ياری ، اعتبار توانياری ، اعتبار فنياری ، اعتبار پژوهشدانشجويي ، اعتبار آموزش

 کند.های کشور اعطا ميها و پژوهشگاهدانشگاهمستعد  را به دانشجويانني مندی کارآفرياعتبار توان وعلمي 

 :به شرح زير است آنترين نكات و مهم اين تسهيالتمندی از شرايط بهره

ة اعطاای  نامشيوه»که واجد شرايط مذکور در  کشورها و مراکز آموزش عالي دانشجويان هر يک از دانشگاه .1

در ايان  توانناد  ، ماي هستند« 1981-89در سال تحصيلي  دانشجويان صاحب استعداد برترهای تحصيلي به جايزه

 .رقابت شرکت کنند

باه  15/5/1981آغاز شد و در تااريخ   5/4/1981تاريخ  ازها های دوم و باالتر دانشگاهنام دانشجويان سالثبت .2

آناان  و فرصت نهاايي  شود آغاز مي 1/1/1981ها از تاريخ دانشگاهنام دانشجويان سال اول ثبتپايان رسيد و 

متقاضاي،  ضروری است دانشجويان . استسال جاري  ماه مهر امسی ،ارائه درخواستبرای تكميل پرونده و 

 https://sina.bmn.irباه نشااني  اطالعاتي بنياد  ، در سامانهمدارك مثبتهتصاوير اطالعات خود را به همراه 

درخواسد  بررسدی   » هگزينا  93/1/7981حدداکرر تدا تداری      از آن،پس  کنند وروزرساني يا بهبارگذاری 

 .ساامانه انتخااك کنناد   ی «هاثب  درخواس » بخش را در« تسهیالت دانشجوییمندي از بهرهپرونده براي 

 تمدید نخواهد شد. وجهاین مهل  به هیچ  شايان ذکر است

از شارايط زيار باشاند، مشامول تساهيالت       در سال اول مقطع کارشناسي، صرفاً دانشجوياني کاه واجاد حاداقل يكاي     .9

 :شونددانشجويي مي

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

 ها در گروه رياضي و فني؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 111تا  1ك. دارندگان رتبة 

 ها در گروه علوم تجربي؛ورود به دانشگاهکشوری در آزمون سراسری  111تا  1ج. دارندگان رتبة 

 ها در گروه علوم انساني؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 91تا  1د. دارندگان رتبة 

 ها در گروه هنر.کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 41تا  1ه. دارندگان رتبة 

هاای تحصايلي   مشامول جاايزه   ، بدون محاسبة امتيااز، به دليل داشتن يكي از شرايط فوقدانشجوياني که . 7تذکر

 در ساامانه اطالعاات خاود را   بايد همانند ساير متقاضايان،  تسهيالت اين مندی از برای بهره شوند،ميبنياد 

حداکرر تدا   پس از آن، کنند وروزرساني يا بهبارگذاری   https://sina.bmn.irبه نشانياطالعاتي بنياد 
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ثبد   » بخاش  را در« درخواس  بررسی پرونده بدراي تسدهیالت دانشدجویی   » هگزين 93/1/7981تاری  

 .سامانه انتخاك کنندی «هادرخواس 

بادون محاسابة    ،در سال اول تحصايل در مقطاع دکتاری تخصصاي     ،برگزيدگان جايزه شهيد احدی بنياد ملي نخبگان .4

درخواسات  »شوند؛ اما الزم است پرونده خود را در سامانه سينا تكميل و گزينة امتياز، مشمول تسهيالت دانشجويي مي

 انتخاك کنند.« های سامانهثبت درخواست»را در بخش « مندی از تسهيالت دانشجوييبررسي پرونده برای بهره

باه هماراه تصاوير     را مشخصاات فاردی خاود   باياد  ای رفهسال اول مقطع کارشناسي و دکتری حدانشجويان  .5

تاال آموزشاي دانشاگاه، در ساامانه درج     وردر پ 1981-89تحصايلي  اول ساال  ساال  در نايم  ناام ثبتوضعيت 

 .نمايند

و ، ساوابق تحصايلي    دکتری تخصصي بايد مشخصات فاردی  دانشجويان سال اول مقاطع کارشناسي ارشد و .6

در  1981-89ساال اول ساال تحصايلي    منام در ناي همراه تصوير وضعيت ثبتهای پژوهشي خود را به فعاليت

الكترونيكاي خاود در    شاده در پروناده  ساوابق درج  همچنين پورتال آموزشي دانشگاه در سامانه درج نمايند.

هاای سراساری ورود باه    کساب رتباة برتار در آزماون     ، آماوزی المپيادهای داناش در خصوص کسب مدال 

، کسب رتبة برتر در المپيادهای دانشجويي و اختراعاات ماورد تیيياد بنيااد را بررساي و در صاورت        دانشگاه

 کنند.درج « ثب  مدارک/ اطالعات مشترک/ افتخارات»نقص، در بخش 

 .ديرسا  خواهاد  انيمتقاضا  اطالع بهسينا  هسامان قيطر از جينتا دگان،يبرگز انتخاك و اههپروند يبررس از پس .1

انجاام  الكترونيكاي   صاورت و به  مذکور ، صرفاً از طريق سامانهو اعالم نتايج پروندهبررسي  ، اطالعات ثبت

 .شودمي

اندازی شده است، بديهي است مانناد هار ساامانه ديگاری، در     با توجه به اين که سامانه سينا به تازگي راه. 2تذکر

نياز دريافات بازخوردهاای    ابتدای کار با مشكالتي مواجه خواهد شد که با صبوری و همراهي مخاطبان و 

پيشنهادهای خاود را در   ، نظرات وآنان، به تدريج مرتفع خواهند شد. از اين رو خواهشمند است مشكالت 

 ارسال فرماييد. contact-us@bmn.ir خصوص سامانه سينا، به نشاني

 


