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 0311-0011های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت

 

های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد پشتیبانی از فعالیت نامهآیین"رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس به اطالع می

هجا و  دانشجگا   برتجر اعتبارها و تسهیالتی را به دانشجویاان   0311-0011در سال تحصیلی  ،)کیک کنید( "تحصیلی کشور

 کند.کشیر اعطا می عالیمراکز آمیزش

 ها به شرح زار است:انیپشتیباان مندی از بهر ثبت درخیاست برای  مهمتران نکات

شجتیبانی از  نامجه پ شیی "ها و مراکز آمیزش عالی کشیر که واجد شرااط مذکیر در دانشویاان هراک از دانشگا .1

تیانند می ،هستند "1031-0011ر سال تحصیلی های علمی و فرهنگی دانشویاان مستعد تحصیلی کشیر دفعالیت

 .نمااندثبت  ،)کیک کنید( sina.bmn.irبه نشانی  ،درخیاست خید را از طراق سامانه اطالعاتی بنیاد

و الزم  شیدآغاز می ماهبیستم خرداد از ،ستندهنام آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دانشوی فرااند ثبت .2

بارگجذاری اجا    سجینا  ، در سجامانه مربیطجه د را بجه همجرا  تصجاوار و مجدار      اطالعجات خجی  دانشجویاان   است ااجن 

 روزرسانی کنند. به

ارشجد اجا دکتجری    های تحصیلی کارشناسیما  سال جاری در دور ها که در مهرآمیختگان دانشگا شنام دانثبت .3

بیسجت   از نیجز  د هند شهای کشیر به عنیان دانشویی نیورود مشغیل به تحصیل خیادر اکی از دانشگا  تخصصی

حجل  ، اطالعجات مربجیب بجه م   پج  از پذارفتجه شجدن در دانشجگا      ،خیاهد شد. الزم است اان افرادآغاز ما خرداد

ها شتیبانی، از اان پگزادگی در بنیادما  در سامانه سینا درج نمااند تا در صیرت برتحصیل خید را تا نیمه اول مهر

 مند گردند.بهر 

فرصجت خیاهنجد داشجت گزانجه      )غیرقابل تمدیدد   22/4/1311تا پایان روز ، حداکثر 3و  2متقاضیان بندهای  .4

ثبججت »را در بخججش  «هددای دانشددجوییمندددی از پشددتیبانیدرخواسددت بررسددی پرونددده بددرای ب ددره »

 ی سامانه انتخاب کنند. «هادرخیاست

ارشجد پییسجته، دکتجری    اعج  از کارشناسجی، کارشناسجی    ) هجا هجای پااجه دانشجگا    نام دانشویاان نیورود دور ثبت .2

 ، متعاقباً اعالم خیاهد شد.(ای و دکتری تخصصی پییستهحرفه

 

 

 
 

 



 

 

 

مقرر  ،هاهای حضیری دانشگا ( و تعلیق فعالیت01واروس کیواد آمد  )شییع با تیجه به شرااط پیش .1تذکر 

در  1311-11سال اول سدال تحصدیلی   ، میانگین نمرات تا پایان نیممتقاضیانآخرین معدل شد

 نظر گرفته شود.

رسجانی  و با هدف تسراع در اطالع سالیانه ها و بر اساس ظرفیتدرخیاستاولیه پ  از بررسی نخبگان  ،بنیاد ملی .6

نتیوه اولیجه پجذارش    ،های دانشویای بنیادهدات پشتیبانیهای ذال تعرازی و انوام فعالیتبه متقاضیان برای برنامه

در مقایسه با سایر را و فرهنگی  فناورانه آمیزشی، پژوهشی،های متقاضیانی که باالتران امتیاز از مومیعه فعالیت

 اعالم خیاهد کرد.  (سینا صرفاً از طراق سامانه) اندکسب کرده افراد

قیاجاً   ،اعالم خیاهد شجد  بر اساس مدار  ادعاای مندرج در سامانه سینا صرفاًیه که نتااج اولتیجه به اان با .2تذکر

از بارگجذاری اطالعجات نجامعتبر و     ،مجرتبط  راهنماهجای نامجه و  با مطالعه دقیق شیی  ،متقاضیانشید کید میأت

 نامربیب در سامانه خیدداری نمااند.

نجامعتبر و خجالف    یاطالعجات  آگاهانه ،که متقاضیها مشخص شید صیرتی که در هر مرحله از بررسی در. 3تذکر

هجای بنیجاد، محجروم و    ، از ساار تسهیالت و حمااجت اانعالو  بر محرومیت از واقع بارگذاری کرد  است، 

صجیرت حقجیقی نیجز بجرای      گیری میضیع بجه شید و حق پیربط، اعالم میعدم صداقت وی به مراجع ذی

 بنیاد ملی محفیظ خیاهد بید. 

درج اشجتبا  افتخجار اجا    بجرای جلجیگیری از    ،سجامانه در افتخجارات   مربجیب بجه  « ثبت مجدار  » در بخش .4تذکر

 .فرماایدرا مطالعه  آنراهنمای مربیب به  ،افتخار میرد نظرقبل از درج ، نامربیبمستندات 

انه سینا، بکجار  ذاری آنها در سامتکمیل اطالعات و بارگر د را متقاضیان دقت الزم شیداکیداً تیصیه می. 2تذکر

در نادرسجت وججید نجدارد و    اطالعجات  امکجان اصجالح    ،اید درخیاسجت در سجامانه  أپ  از تزارا  ؛بندند

 حذف خیاهد شد. مشمیالن بنیاد فهرست  متقاضی از ،اطالعات خالف واقع درجصیرت اثبات 

نتیوجه نهجاای پجذارش متقاضجیان را      ها در بنیادهای استانی و بر اساس امتیاز نهجاای بنیاد بعد از اتمام بررسی پروند  .7

 اعالم خیاهد کرد.


