


 به نام او

  اطالعيه
هاي  (دانشجويان سال اول دوره دانشجويان نوورود بهبنياد ملي نخبگان  تسهيالت دانشجويياعطاي 

  1397- 98، كارشناسي ارشد و دكتري) در سال تحصيلي  كارشناسي
  

(با  نگي دانشجويان مستعد تحصيلي كشورهاي علمي و فره پشتيباني از فعاليت« نامه بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين
اي از قبيل راتبة  تسهيالت ويژه ،»تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر) هاي ه نامه اعطاي جايز نوان سابق: آيينع

مندي آموزشي ، اعتبار ارتباطات  ياري ، اعتبار توان ياري ، اعتبار فن ياري ، اعتبار پژوهش دانشجويي ، اعتبار آموزش
  كند. هاي كشور اعطا مي ها و پژوهشگاه دانشگاهمستعد  را به دانشجويانني مندي كارآفري اعتبار توان وعلمي 

  :به شرح زير است آنترين نكات  و مهم اين تسهيالتمندي از  شرايط بهره
ة اعطاي نام شيوه«كه واجد شرايط مذكور در  كشورها و مراكز آموزش عالي  دانشجويان هر يك از دانشگاه .1

ـيلي    دانشجويان صاحب اسـتعداد برتـر  هاي تحصيلي به  جايزه ـتند   » 1397- 98در سـال تحص ، (كليـك كنيـد) هس
 .در اين رقابت شركت كنندتوانند  مي

بـه  15/5/1397آغاز شد و در تاريخ  5/4/1397تاريخ  ازها  هاي دوم و باالتر دانشگاه نام دانشجويان سال ثبت .2
آنـان  و فرصت نهايي شود  آغاز مي 1/7/1397تاريخ ها از  دانشگاهنام دانشجويان سال اول  ثبتپايان رسيد و 

متقاضـي،  ضروري است دانشجويان . استسال جاري  ماه مهر ام سي ،ارائه درخواستبراي تكميل پرونده و 
 https://sina.bmn.irبـه نشـاني  اطالعاتي بنياد  ، در سامانهمدارك مثبتهتصاوير اطالعات خود را به همراه 

ــ 30/7/1397حــداكثر تــا تــاريخ  پــس از آن، كننــد وروزرســاني  يــا بــهبارگــذاري كليــك كنيــد) (  هگزين
ي »هـا  ثبـت درخواسـت  « بخش را در» تسهيالت دانشجوييمندي از  بهرهدرخواست بررسي پرونده براي «

 تمديد نخواهد شد. وجهاين مهلت به هيچ  شايان ذكر است .سامانه انتخاب كنند

ـند، مشـمول تسـهيالت           در سال اول مقطع كارشناسي، صرفاً  .3 دانشـجوياني كـه واجـد حـداقل يكـي از شـرايط زيـر باش
 :شوند دانشجويي مي

  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 
  ها در گروه علوم تجربي؛ كشوري 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 

هـاي تحصـيلي    مشـمول جـايزه   به دليل داشتن يكي از شرايط فوق، بدون محاسبة امتيـاز، دانشجوياني كه . 1تذكر
 در سـامانه اطالعـات خـود را   بايد همانند ساير متقاضيان، تسهيالت اين مندي از  براي بهره شوند، ميبنياد 

حداكثر تـا   پس از آن، كنند وروزرساني  يا بهبارگذاري   https://sina.bmn.irبه نشانياطالعاتي بنياد 
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ثبـت  « بخـش  را در» درخواست بررسي پرونده بـراي تسـهيالت دانشـجويي   « هگزينـ  30/7/1397تاريخ 
  .سامانه انتخاب كنندي »ها درخواست

ـيل در مقطـع دكتـري تخصصـي      ،برگزيدگان جايزه شهيد احدي بنياد ملي نخبگان .4 ـبة    ،در سـال اول تحص بـدون محاس
درخواسـت  «شوند؛ اما الزم است پرونده خود را در سامانه سينا تكميل و گزينـة   امتياز، مشمول تسهيالت دانشجويي مي

  انتخاب كنند.» هاي سامانه ثبت درخواست«را در بخش » مندي از تسهيالت دانشجويي بررسي پرونده براي بهره
بـه همـراه تصـوير     را مشخصـات فـردي خـود   بايـد  اي  رفهسال اول مقطع كارشناسي و دكتري حدانشجويان  .5

تـال آموزشـي دانشـگاه، در سـامانه درج     وردر پ 1397-98تحصـيلي  اول سـال  سـال   در نـيم  نام ثبتوضعيت 
 .نمايند

و ، سـوابق تحصـيلي    دكتري تخصصي بايد مشخصات فردي دانشجويان سال اول مقاطع كارشناسي ارشد و .6
در  1397-98سـال اول سـال تحصـيلي     منام در نـي  همراه تصوير وضعيت ثبتهاي پژوهشي خود را به  فعاليت

الكترونيكـي خـود در    شـده در پرونـده   سوابق درج همچنين پورتال آموزشي دانشگاه در سامانه درج نمايند.
هـاي سراسـري ورود بـه     كسـب رتبـة برتـر در آزمـون     ، آمـوزي  المپيادهاي دانـش در خصوص كسب مدال 

، كسب رتبة برتر در المپيادهاي دانشجويي و اختراعات مـورد تأييـد بنيـاد را بررسـي و در صـورت       دانشگاه
 كنند.درج » ثبت مدارك/ اطالعات مشترك/ افتخارات«نقص، در بخش 

 .ديرسـ  خواهـد  انيمتقاضـ  اطالع بهسينا  هسامان قيطر از جينتا دگان،يبرگز انتخاب و اه هپروند يبررس از پس .7
انجـام  الكترونيكـي   صـورت و به  مذكور ، صرفاً از طريق سامانهو اعالم نتايج پروندهبررسي   ، اطالعات ثبت
 .شود مي
اندازي شده است، بديهي است مانند هـر سـامانه ديگـري، در     با توجه به اين كه سامانه سينا به تازگي راه. 2تذكر

نيـز دريافـت بازخوردهـاي    ابتداي كار با مشكالتي مواجه خواهد شد كه با صبوري و همراهي مخاطبان و 
پيشنهادهاي خـود را در   ، نظرات وآنان، به تدريج مرتفع خواهند شد. از اين رو خواهشمند است مشكالت 

 ارسال فرماييد. contact-us@bmn.ir خصوص سامانه سينا، به نشاني
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