
 

 

 1اطالعیه شماره 

 

 1991-99های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی  پشتیبانی از فعالیت

های علمی و فرهنگی دانشجویاا  ستجتع     پشتیبانی از فعالیت"نامه  رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین به اطالع می

 عاایی  مراکا  آماو    هاا و   ها و تسهیالتی را به دانشجویان مستعد دانشگاهاعتبار 8991-99در سال تحصیلی  "تحصیلی کشیر

 کند. کشور اعطا می

 ها به شرح زار است: انیسن ی از پشتیب بهرهثبت درخیاست برای  سهمتران نکات

های  یتنامه پشتیبانی ا  فعای ها و مراک  آمو   عایی کشور که واجد شرایط مذکور در شیوه دانشجویان هریک ا  دانشگا .1

توانند درخواست  می ،هستند ()کلیک کنید 8991-99ر سال تحصیلی علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور د

 .نمایندثبت  (sina.bmn.irبه نشانی )خود را ا  طریق سامانه اطالعاتی بنیاد 

. شاود  آغاا  مای   1931ساه سجا   پنوم تیر ا  ،هستندنام آن دسته ا  متقاضیانی که در حال حاضر دانشجو  فرایند ثبت .2

رو رساانی کنناد.    بارگذاری و یا به سینا ، در سامانهمربوطهد را به همراه تصاویر و مدارک باید اطالعات خودانشجویان 

درخیاست بررسی »گ ینه فرصت خواهند داشت  )غیرقابل تم ا ( 11/1/3119تا پااا  روز متقاضیان حداکثر 

 کنند.  انتخابسامانه ی «ها ثبت درخواست»بخش را در  «های دانشویای یبانیسن ی از پشت بهرهپرون ه برای 

اما برای معدل کل مقاطع تحصایلی ببلای م م    ؛نیا  به درج مستندات نیست)معدل فعلی(، برای ارائه آخرین معدل  .1تذکر 

 است مستندات در سامانه ثبت شود.

وبگاه بنیاد ملی نخبگان  ا  طریقدر هر یک ا  مقاطع تحصیلی، متعابباً  دانشویاا  نیورودثبت درخواست   مان .2تذکر 

 .خواهد شد رسانی اطالع

، نتیجه اوییه پذیر  متقاضیانی که بامترین امتیا  ساییانه ها و بر اساس ظرفیت پس ا  بررسی درخواستبنیاد ملی نخبگان  .9

 صرفاً ا  طریق ساامانه ) را اند کسب کرده یسه با سایر افراددر مقا ، پژوهشی و فناورانه های علمی را ا  مجموعه فعاییت

 اعالم خواهد کرد.  (سینا

شود  کید میأبویاً ت ،اعالم خواهد شد بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه سینا صرفاًکه نتایج اوییه  توجه به این با .9تذکر 

  بارگذاری اطالعات نامعتبر و نامربوط در سامانه خودداری نمایند. ا ،مرتبط راهنماهاینامه و  با مطایعه دبیق شیوه ،متقاضیان

نامعتبر و خالف وابع بارگذاری  یاطالعات آگاهانه ها مشخص شود که متقاضی صورتی که در هر مرحله ا  بررسی ضمناً در

 مطابق مقررات و ضوابط حقوبی بنیاد با وی برخورد خواهد شد.کرده است، 

، نامربوطدرج اشتباه افتخار یا مستندات برای جلوگیری ا   ،سامانهدر افتخارات  مربوط به« مدارکثبت » در بخش .4تذکر 

 فرمایید.را مطایعه  آنراهنمای مربوط به  ،افتخار مورد نظرببل ا  درج 

پس .  یرا بندندار ذاری آنها در سامانه سینا، بکتکمیل اطالعات و بارگر د را متقاضیان دبت م م شود اکیداً توصیه می. 1تذکر

 ،اطالعات خالف وابع درجدر صورت اثبات نادرست وجود ندارد و اطالعات امکان اصالح  ،یید درخواست در سامانهأا  ت

 حذف خواهد شد. مشمومن بنیاد فهرست  متقاضی ا 

 

 بنیاد ملی نخبگان
 بنیاد نخبگان استان زنجان


