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  به نام خدا
  

  1397-98در سال تحصيلي  دانشجويان نوورود بهبنياد ملي نخبگان  تسهيالت دانشجويياعطاي 
  

  

اي تسهيالت ويژه ،»شورتحصيلي كنگي دانشجويان مستعد هاي علمي و فرهپشتيباني از فعاليت« نامهبنياد ملي نخبگان بر اساس آيين
بار ارتباطات اعت و كارآفريني/ مندي آموزشيياري، اعتبار توانفن/ ياريپژوهش/ يارياز قبيل راتبة دانشجويي، اعتبار آموزش

  كند.هاي كشور اعطا ميها و پژوهشگاهدانشگاهمستعد  را به دانشجويانعلمي 
  :رين نكات آن به شرح زير استتمندي از اين تسهيالت و مهمشرايط بهره

شگاه .1 شجويان هر يك از دان شورها و مراكز آموزش عالي دان شرايط مذكور در  ك هاي اعطاي جايزه نامهشيوه«كه واجد 
 .در اين رقابت شركت كنندتوانند ، ميهستند» 1397-98در سال تحصيلي  تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

ـــجويان ثبت .2 ـــگاهنوورود نام دانش آغاز  97اول مهرماه از  در مقاطع تحصـــيلي مختلف) 1397(ورودي مهرماه  هادانش
صت نهايي مي ستآنان شود و فر سال جاري  مهر امسي ،براي تكميل پرونده و ارائه درخوا شدميماه  ست . با ضروري ا

سامانه اطالعاتي بنياد مربوطدانشجويان متقاضي، اطالعات خود را به همراه تصاوير مدارك  شاني، در    sina.bmn.irبه ن
ـــاني كنند وبارگذاري يا به ــي پرونده براي « گزينه 30/7/1397حداكثر تا تاريخ  پس از آن، روزرس درخواســت بررس

ــامانه انتخاب »هاثبت درخواســت« را در بخش» تســهيالت دانشــجوييمندي از بهره  جهواين مهلت به هيچ . نمايندي س
شد. ست ثبت تمديد نخواهد  سالگفتني ا شجويان  شگاهنام دان صورت گرفته و فهاي دوم و باالتر دان رايند ها پيش از اين 

 پايان يافته است. مربوط

شجويان نوورود  .3 سيدان شنا صرفاً ايو دكتري حرفه مقطع كار شرايط زير،  شتن حداقل يكي از  صورت دا سهيالدر  شمول ت ت ، م
 مي باشند. 97-98سال تحصيلي بنياد در دانشجويي 

  آموزي؛كشوري در المپيادهاي ملي دانشنقره  يا الف. دارندگان مدال طال
  ها در گروه رياضي و فني؛كشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاه 100تا  1ب. دارندگان رتبة 
  علوم تجربي؛ ها در گروهكشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاه 100تا  1ج. دارندگان رتبة 
  ها در گروه علوم انساني؛كشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاه 80تا  1د. دارندگان رتبة 
  ها در گروه هنر.كشوري در آزمون سراسري ورود به دانشگاه 40تا  1ه. دارندگان رتبة 

شرايط فوق، بدون محاسبة امتياز،دانشجوياني كه . 1يادآوري   شوند،ميد هاي تحصيلي بنيامشمول جايزه به دليل داشتن يكي از 
ندي از براي بهره ـــهيالت اين م يان، تس ـــ قاض ند ســــاير مت مان يد ه نهاطالعات خود را با ما ياد  در ســــا به اطالعاتي بن
ـــاني ـــاني يا بهبارگذاري   sina.bmn.irنش ــت « هگزين 30/7/1397حداكثر تا تاريخ  پس از آن، كنند وروزرس درخواس

  .نمايندسامانه انتخاب ي »هاثبت درخواست« بخش را در» تسهيالت دانشجويي بررسي پرونده براي
ــاير دانشــجويان كارشــناســي. 2يادآوري  مندي از ، از ســال دوم تحصــيل به بعد مي توانند براي بهره97ورودي مهرماه  ايو دكتري حرفه س

  تسهيالت دانشجويي اقدام نمايند.
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ز، مشــمول بدون محاســبة امتيا ،در ســال اول تحصــيل در مقطع دكتري تخصــصــي ،نخبگان برگزيدگان جايزه شــهيد احدي بنياد ملي .4
مندي هدرخواست بررسي پرونده براي بهر«شوند؛ اما الزم است پرونده خود را در سامانه سينا تكميل و گزينة تسهيالت دانشجويي مي
  انتخاب كنند.» هاي سامانهثبت درخواست«را در بخش » از تسهيالت دانشجويي

مشخصات  الزم است باشندمي 3كه داراي شرايط مندرج در بند  ايرفهسال اول مقطع كارشناسي و دكتري حدانشجويان  .5
شگاهوردر پ نامثبتبه همراه تصوير وضعيت  را فردي خود سال سال در نيم تال آموزشي دان ، در 1397-98تحصيلي اول 

 .درج نمايند سينا سامانه
 ومشــخصــات فردي، ســوابق تحصــيلي  بايســتميدكتري تخصــصــي  دانشــجويان ســال اول مقاطع كارشــناســي ارشــد و .6

شگاه نام هاي پژوهشي خود را به همراه تصوير وضعيت ثبتفعاليت سال تحمدر نيدر پورتال آموزشي دان صيلي سال اول 
در خصــوص كســب مدال ســامانه ســينا در  خود در در پرونده موجودســوابق  همچنين در ســامانه درج نمايند. 98-1397

، كســب رتبة برتر در المپيادهاي هاي ســراســري ورود به دانشــگاهكســب رتبة برتر در آزمون ،يآموزالمپيادهاي دانش
/ ثبت مدارك/ اطالعات مشترك«مورد تأييد بنياد را بررسي و در صورت نقص، در بخش  اختراع دارا بودن دانشجويي و

 .نماينددرج موارد را مجدداً » افتخارات
 اطالعات، ثبت .ديرس خواهد انيمتقاض اطالع بهسينا  هسامان قيطر از جينتا دگان،يبرگز انتخاب و اههپروند يبررس از پس .7

 .شودانجام ميالكترونيكي  صورتو به  مذكور ، صرفاً از طريق سامانهو اعالم نتايج پروندهبررسي 
سينا به تازگي راه. 3يادآوري  سامانه  سامانه ديگري، در ابتداي كار با با توجه به اين كه  ست، بديهي است مانند هر  شده ا اندازي 

شد. از  دردهاي آنان، به تدريج مرتفع خواهنيز دريافت بازخوكه با صبوري و همراهي مخاطبان و  باشدميمشكالتي مواجه 
شاني، نظرات و پياين رو خواهشمند است مشكالت سينا، به ن سامانه   contact-us@bmn.ir شنهادهاي خود را در خصوص 

 ارسال فرماييد.

  

  


