
 

اعطاي تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود در سال 

 7981-89تحصیلی 

های علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد پشتيباني از فعاليت»نامه بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين

/ ياریياری/ پژوهشای از قبيل راتبة دانشجويي، اعتبار آموزش، تسهيالت ويژه«تحصيلي کشور

مندی آموزشي/ کارآفريني و اعتبار ارتباطات علمي را به دانشجويان مستعد ياری، اعتبار توانفن

 کند.های کشور اعطا ميها و پژوهشگاهدانشگاه

های علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد پشتيباني از فعاليت»نامه بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين

ياری/ پژوهش /ياریقبيل راتبة دانشجويي، اعتبار آموزش ای از، تسهيالت ويژه«تحصيلي کشور

مندی آموزشي/ کارآفريني و اعتبار ارتباطات علمي را به دانشجويان مستعد ياری، اعتبار توانفن

 .کندمي  اعطا های کشورها و پژوهشگاهدانشگاه

 :ترين نكات آن به شرح زير استمندی از اين تسهيالت و مهمشرايط بهره

ها و مراکز آموزش عالي کشور که واجد شرايط مذکور در دانشجويان هر يک از دانشگاه -1

        های تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلينامه اعطای جايزهشيوه«

 .توانند در اين رقابت شرکت کنندهستند، مي»89-1981

در مقاطع تحصيلي مختلف( از  1981ی مهرماه ها )ورودنام دانشجويان نوورود دانشگاهثبت -2

ام سیشود و فرصت نهايي آنان برای تكميل پرونده و ارائه درخواست، آغاز مي 81اول مهرماه 

باشد. ضروری است دانشجويان متقاضي، اطالعات خود را به همراه مي مهر ماه سال جاري



بارگذاری يا  sina.bmn.ir تصاوير مدارك مربوط، در سامانه اطالعاتي بنياد به نشاني

درخواست بررسي پرونده »گزينه  93/1/1981روزرساني کنند و پس از آن، حداکثر تا تاريخ به

ی سامانه انتخاب نمايند. «هاثبت درخواست»را در بخش « مندی از تسهيالت دانشجوييبرای بهره

های دوم و باالتر نام دانشجويان سالچ وجه تمديد نخواهد شد. گفتني است ثبتاين مهلت به هي

 .ها پيش از اين صورت گرفته و فرايند مربوط پايان يافته استدانشگاه

ای، صرفاً در صورت داشتن حداقل يكي دانشجويان نوورود مقطع کارشناسي و دکتری حرفه -9

 .مي باشند 81-89نياد در سال تحصيلي از شرايط زير، مشمول تسهيالت دانشجويي ب

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

ها در گروه رياضي و کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 133تا  1ب. دارندگان رتبة 

 فني؛

 در گروه علوم تجربي؛ هاکشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 133تا  1ج. دارندگان رتبة 

 ها در گروه علوم انساني؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 93تا  1د. دارندگان رتبة 

 .ها در گروه هنرکشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 03تا  1ه. دارندگان رتبة 

امتياز، مشمول . دانشجوياني که به دليل داشتن يكي از شرايط فوق، بدون محاسبة 1يادآوری 

مندی از اين تسهيالت بايد همانند ساير متقاضيان، شوند، برای بهرههای تحصيلي بنياد ميجايزه

روزرساني کنند بارگذاری يا به sina.bmn.irاطالعات خود را در سامانه اطالعاتي بنياد به نشاني 

درخواست بررسي پرونده برای تسهيالت »گزينه  93/1/1981کثر تا تاريخ و پس از آن، حدا

 .ی سامانه انتخاب نمايند«هاثبت درخواست»را در بخش « دانشجويي

، از سال دوم 81ای ورودی مهرماه . ساير دانشجويان کارشناسي و دکتری حرفه2يادآوری 

 .جويي اقدام نمايندمندی از تسهيالت دانشتحصيل به بعد مي توانند برای بهره

 

برگزيدگان جايزه شهيد احدی بنياد ملي نخبگان، در سال اول تحصيل در مقطع دکتری   -0

شوند؛ اما الزم است پرونده خود تخصصي، بدون محاسبة امتياز، مشمول تسهيالت دانشجويي مي

هيالت مندی از تسدرخواست بررسي پرونده برای بهره»را در سامانه سينا تكميل و گزينة 

 .انتخاب کنند« های سامانهثبت درخواست»را در بخش « دانشجويي

 9ای که دارای شرايط مندرج در بند دانشجويان سال اول مقطع کارشناسي و دکتری حرفه  -5

https://sina.bmn.ir/
https://sina.bmn.ir/


نام در پورتال آموزشي باشند الزم است مشخصات فردی خود را به همراه تصوير وضعيت ثبتمي

 .، در سامانه سينا درج نمايند1981-89تحصيلي سال اول سال دانشگاه در نيم

بايست مشخصات فردی، دانشجويان سال اول مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي مي -6

نام در پورتال های پژوهشي خود را به همراه تصوير وضعيت ثبتسوابق تحصيلي و فعاليت

ه درج نمايند. همچنين سوابق در سامان 1981-89سال اول سال تحصيلي آموزشي دانشگاه در نيم

آموزی، موجود در پرونده خود در سامانه سينا در خصوص کسب مدال در المپيادهای دانش

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

ثبت »بخش دانشجويي و دارا بودن اختراع مورد تأييد بنياد را بررسي و در صورت نقص، در 

 .موارد را مجدداً درج نمايند« اطالعات مشترك/ افتخارات /مدارك

ها و انتخاب برگزيدگان، نتايج از طريق سامانه سينا به اطالع متقاضيان پس از بررسي پرونده  -1

بررسي پرونده و اعالم نتايج، صرفاً از طريق سامانه مذکور و به  خواهد رسيد. ثبت اطالعات،

 .شودنيكي انجام ميصورت الكترو

اندازی شده است، بديهي است مانند هر . با توجه به اين که سامانه سينا به تازگي راه9يادآوری 

باشد که با صبوری و همراهي مخاطبان و نيز سامانه ديگری، در ابتدای کار با مشكالتي مواجه مي

واهشمند است مشكالت، دريافت بازخوردهای آنان، به تدريج مرتفع خواهد شد. از اين رو خ

ارسال  contact-us@bmn.ir نظرات و پيشنهادهای خود را در خصوص سامانه سينا، به نشاني

 .فرماييد
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