به نام او
اطالعیه
پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود (دانشجویان سال اول
دورههای کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی 9398-99
بنياد ملي نخبگان بر اساس آييننامه «پشتيباني از فعاليتهای علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور،
تسهيالت ويژهای از قبيل راتبة دانشجويي ،اعتبار آموزشياری ،اعتبار همکاریهای علمي -اجرايي /فنياری ،اعتبار
توانمندی آموزشي ،اعتبار توانمندی کارآفريني  ،اعتبار ارتباطات علمي و  ...را به دانشجويان مستعد دانشگاهها و
پژوهشگاههای کشور اعطا ميکند.
شرايط بهرهمندی از اين تسهيالت و مهمترين نکات آن به شرح زير است:
 .1دانشجججويان هر يا از دانشججگاهها و مراکز آموزش عالي کشججور که واجد شججرايط موکور در «شججيوهنامة
پشجتيبانيهای از فعاليتهای علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور در سال تحصيلي »1991-99
(کليا کنيد) هستند ،ميتوانند در اين رقابت شرکت کنند.
 .2ثبتنام دانشججويان سال اول دانشجگاهها از تاريخ  1991/7/1آغاز ميشود و فرصت نهايي آنان برای تکميل
پرونده و ارائه درخواسجت ،سییام مهر ماه سیال ااری اسجت .ضجروری است دانشجويان متقاضي ،اطالعات
خود را به همراه تصججاوير مدارك آنها ،در سججامانه اطالعاتي بنياد به نشججاني ( https://sina.bmn.irکليا
کنيد) بارگواری يا بهروزرساني کنند و پس از آن ،حداکثر تا تاریخ  9398/7/33گزينه «درخواست بررسی

پرونده برای بهرهمندی از پشییتیبانیهای دانشییجویی» را در بخش «ثبت درخواسییتها»ی سججامانه انتخاب
کنند .توجه داشججته باشججيد که پس از انتخاب اين گزينه جمله «درخواسییت شییاا با مو بیت به ثبت رسییید»
نمايش داده خواهد شد .شايان ذکر است این مهلت به هیچ واه تادید نخواهد شد.

 .9در سال اول مقطع کارشناسي و دکتریحرفهای ،صرفاً دانشجوياني که واجد حداقل يکي از شرايط زير باشند ،مشمول
پشتيبانيهای دانشجويي ميشوند:
الف .دارندگان مدال طال يا نقره کشوری در المپيادهای ملي دانشآموزی؛
ب .دارندگان رتبة  1تا  111کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در گروه رياضي و فني؛
ج .دارندگان رتبة  1تا  111کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در گروه علوم تجربي؛
د .دارندگان رتبة  1تا  11کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در گروه علوم انساني؛
ه .دارندگان رتبة  1تا  01کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در گروه هنر.
تذکر .9دانشججوياني که به دليل داشتن يکي از شرايط فوق ،مشمول پشتيبانيهای دانشجويي بنياد ميشوند ،برای
بهرهمندی از اين تسجهيالت بايد ،اطالعات خود شجامل مشخصات فردی و تصوير ثبتنام در نيم سال اول
سجججال تحصجججيلي  1991-99در درگجاه اينترنتي آموزشجججي دانشجججگجاه را در سجججامجانجه اطالعجاتي بنياد به
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نشججاني ( https://sina.bmn.irکليا کنيد) بارگواری يا بهروزرسججاني نمايند و پس از آن ،حداکثر تا
تاریخ  9398/7/33گزينه «درخواسیت بررسی پرونده برای پشتیبانیهای دانشجویی» را در بخش «ثبت
درخواستها»ی سامانه انتخاب کنند.

 .0برگزيدگان جايزه شجهيد احدی بنياد ملي نخبگان ،در سجال اول تحصجيل در مقطع دکتری تخصصي درسال تحصيلي
 ،1991-99بدون محاسجبة امتياز ،مشمول پشتيبانيهای دانشجويي ميشوند؛ اما الزم است پرونده خود را در سامانه سينا
تکميل و گزينة «درخواست بررسی پرونده برای بهرهمندی از تسهیالت دانشجویی» را در بخش «ثبت درخواستهای

سامانه» انتخاب کنند.
 .5دانشجويان سال اول مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي که متقاضي بررسي پرونده از طريق محاسبه
امتياز هسجتند بايد مشخصات فردی  ،سوابق تحصيلي و فعاليتهای پژوهشي خود را به همراه تصوير وضعيت
ثبتنام در نيمسجال اول سال تحصيلي  1991-99در درگاه اينترنتي آموزشي دانشگاه ،در سامانه درج نمايند.
همچنين سجوابق درجشده در پرونده الکترونيکي خود در خصوص کسب مدال در المپيادهای دانشآموزی،
کسججب رتبه برتر در آزمونهای سججراسججری ورود به دانشججگاه  ،کسججب رتبه برتر در المپيادهای دانشجججويي و
اختراعجات مورد تیييد بنياد را بررسجججي و در صجججورت نقخ ،در بخش «ثبت مدارک /اطالعات مشییترک/

ا تخارات» درج نمايند.
 .6پس از بررسجي پروندهها و انتخاب برگزيدگان ،نتايج از طريق سجامانه سجينا به اطالع متقاضيان خواهد رسيد.
شجايان ذکر اسجت ثبت اطالعات  ،بررسجي پرونده و اعالم نتايج ،صجرفاً از طريق سجامانه موکور و به صورت
الکترونيکي انجام ميشود.

