
 

های پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود )دانشجویان سال اول دوره

 8991-99کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( در سال تحصیلی 

های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، پشتیبانی از فعالیت»نامه بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین

 .کندهای کشور اعطا میها و پهوهشگا ای را به دانشجویان مستعد دانشگا  ت ویه تسهیال

 

 

 اطالعیه

 
 

های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، پشتیبانی از فعالیت»نامه بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین

یاری، اعتبار اجرایی/ فن -های علمیهمکاری یاری، اعتبارای از قبیل راتبة دانشجویی، اعتبار آموزشتسهیال ت ویه 

ها و مندی کارآفرینی ، اعتبار ارتباطا ت علمی و ... را به دانشجویان مستعد دانشگا مندی آموزشی، اعتبار توانتوان

 .کندهای کشور اعطا میپهوهشگا 

 

 :ترین نکات آن به شرح زیر استمندی از این تسهیالت و مهمشرایط بهره

 

های از نامة پشتیبانیشیو »ها و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شرایط مذکور در شجویان هر یک از دانشگا دان .1

توانند در این هستند، می « 1991-99سال تحصیلی  های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور درفعالیت

 .رقابت شرکت کنند

 

 و پروند  تکمیل برای آنان نهایی فرصت و شودمی آغاز 1/7/91  ها از تاریخاول دانشگا نام دانشجویان سال ثبت .2

 تصاویر همرا  به را خود اطالعا ت متقاضی، دانشجویان است ضروری. است جاری سال ما  مهر امسی درخواست، ارائه

نند و روزرسانی کبارگذاری یا به ) https://sina.bmn.ir  (نشانی به بنیاد اطالعاتی سامانه در ها،آن مدارک

را در « های دانشجوییمندی از پشتیبانیدرخواست بررسی پروند  برای بهر »گزینه  93/7/91 پس از آن، حداکثر تا تاریخ

درخواست شما »نتخاب این گزینه جمله ی سامانه انتخاب کنند. توجه داشته باشید که پس از ا«هاثبت درخواست»بخش 



 .نمایش داد  خواهد شد. شایان ذکر است این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد« با موفقیت به ثبت رسید

 

ای، صرفاً دانشجویانی که واجد حداقل یکی از شرایط زیر باشند، مشمول حرفهدر سال اول مقطع کارشناسی و دکتری .9

 :شوندی میهای دانشجویپشتیبانی

 

 ها در گرو  ریاضی و فنیکشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگا  133تا  1ب. دارندگان رتبة 

 ها در گرو  علوم تجربیکشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگا  133تا  1ج. دارندگان رتبة 

 ها در گرو  علوم انسانیکشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگا  13تا  1د. دارندگان رتبة 

 ها در گرو  هنرکشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگا  03تا  1 . دارندگان رتبة 

 

وند، برای شهای دانشجویی بنیاد میدانشجویانی که به دلیل داشتن یکی از شرایط فوق، مشمول پشتیبانی .1تذکر

نام در نیم سال اول سال تحصیلی مندی از این تسهیال ت باید، اطالعا ت خود شامل مشخصا ت فردی و تصویر ثبتبهر 

 (https://sina.bmn.ir)در درگا  اینترنتی آموزشی دانشگا  را در سامانه اطالعاتی بنیاد به نشانی 99-1991

درخواست بررسی پروند  برای »گزینه  93/7/1991س از آن، حداکثر تا تاریخ روزرسانی نمایند و پبارگذاری یا به

 .ی سامانه انتخاب کنند«هاثبت درخواست»را در بخش « های دانشجوییپشتیبانی

 

برگزیدگان جایز  شهید احدی بنیاد ملی نخبگان، در سال اول تحصیل در مقطع دکتری تخصصی درسال تحصیلی  .0

شوند؛ اما الزم است پروند  خود را در سامانه سینا های دانشجویی میة امتیاز، مشمول پشتیبانی، بدون محاسب99-1991

های ثبت درخواست»را در بخش « مندی از تسهیال ت دانشجوییدرخواست بررسی پروند  برای بهر »تکمیل و گزینة 

 .انتخاب کنند« سامانه

 

ری تخصصی که متقاضی بررسی پروند  از طریق محاسبه امتیاز دانشجویان سال اول مقاطع کارشناسی ارشد و دکت .5

سال نام در نیمهای پهوهشی خود را به همرا  تصویر وضعیت ثبتهستند باید مشخصا ت فردی ، سوابق تحصیلی و فعالیت

د  در شدر درگا  اینترنتی آموزشی دانشگا ، در سامانه درج نمایند. همچنین سوابق درج 1991-99اول سال تحصیلی 

های سراسری آموزی، کسب رتبه برتر در آزمونپروند  الکترونیکی خود در خصوص کسب مدال در المپیادهای دانش

ورود به دانشگا ، کسب رتبه برتر در المپیادهای دانشجویی و اختراعا ت مورد تأیید بنیاد را بررسی و در صور ت نقص، 

 .رج نمایندد« ثبت مدارک/ اطالعا ت مشترک/ افتخارا ت»در بخش 

 

ها و انتخاب برگزیدگان، نتایج از طریق سامانه سینا به اطالع متقاضیان خواهد رسید. شایان ذکر پس از بررسی پروند  .6

 .شودبررسی پروند  و اعالم نتایج، صرفاً از طریق سامانه مذکور و به صور ت الکترونیکی انجام می است ثبت اطالعا ت ،
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