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 به نام خدا

 اطالعیه

 1399-1400های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت        

 

در ساا   «های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشورنامه پشتیبانی از فعالیتآیین»رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس به اطالع می

 کند.یکشور اعطا م عالیمراکز آموزشها و دانشگاه برتراعتبارها و تسهیالتی را به دانشجویان  1399-1400تحصیلی 

 

 ها به شرح زیر است:انیپشتیباین مندی از بهرهثبت درخواست برای  مهمترین نکات

نگای های علمی و فرهه پشتیبانی از فعالیتنامشیوه»ا و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شرایط مذکور در ههدانشجویان هریک از دانشگا .1

به  ،توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطالعاتی بنیادمی ،هستند «1399-1400ر سا  تحصیلی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور د

 .ارائه کنند ،sina.bmn.ir نشانی

یان دانشاجو و الزم اسات ایان شاودآغاز می ماهبیستم خرداد از ،ستندهنام آن دسته از متقاضیانی که در حا  حاضر دانشجو فرایند ثبت .2

 .روزرسانی کنندبارگذاری یا به سینا ، در سامانهمربوط د را به همراه تصاویرخوو مستندات اطالعات 

از یکای  در دکتاری تخصصاییاا  ارشادکارشناسیهاای تحصایلی دوره مااه ساا  جااری درها کاه در مهرآموختگان دانشگاهشنام دانثبت .3

فاراد اایان الزم است  و شودمی آغاز ماهبیستم خرداد ازنیز د هند شل خواهای کشور به عنوان دانشجوی نوورود مشغو  به تحصیدانشگاه

روزرساانی کنناد و در ساامانه ساینا بارگاذاری یاا به، 4بوط، تا مهلت تعیین شده در بناد اطالعات و مستندات خود را به همراه تصاویر مر

ر در ساامانه ساینا درن نمایناد تاا د ماهمهر پانزدهمحل تحصیل خود را تا ، اطالعات مربوط به ماز پذیرفته شدن در دانشگاهپس همچنین 

 .شوندمند بهره ی بنیادهاشتیبانی، از پصورت برگزیدگی

ررستی درخواستت ب»ینه گز دارندفرصت  ،)غیرقابل تمدید( 25/4/1399 چهارشنبه تا پایان روز، حداکثر 3و  2متقاضیان بندهای  .4

 ی سامانه انتخاب کنند.«هارخواستد ثبت»را در بخش  «های دانشجوییمندی از پشتیبانیپرونده برای بهره

ای و دکتری تخصصی ارشد پیوسته، دکتری حرفهکارشناسی، کارشناسی هایشامل دوره هاهای پایه دانشگاهنام دانشجویان نوورود دورهثبت .5

 اعالم خواهد شد.پیوسته، متعاقباً 

آخرین معدل  استهشدمقرر  ،هاهای حضوری دانشگاه( و تعلیق فعالیت19کووید  بیماریآمده )شیوع با توجه به شرایط پیش .1 یادآوری

 در نظر گرفته شود. 3981-99سال اول سال تحصیلی ، میانگین نمرات تا پایان نیممتقاضیان

رساانی باه متقاضایان بارای اطالع و باا هادت تساریر در ساالیانه ها و بر اساس ظرفیاتدرخواستاولیه پس از بررسی بنیاد ملی نخبگان  .6

امتیااز از  نتیجه اولیه پذیرش متقاضیانی که باالترین ،های دانشجوییپشتیبانی مندی ازمورد نیاز برای بهرههای ریزی و انجام فعالیتبرنامه

 (یاق ساامانه سایناصارفاً از طر) انتدکسب کرده در مقایسه با سایر افرادرا و فرهنگی  فناورانه آموزشی، پژوهشی،های مجموعه فعالیت

 اعالم خواهد کرد.

 ،متقاضایانشود کید میأ تقویاً ،اعالم خواهد شد بر اساس مدارک ادعایی مندرن در سامانه سینا صرفاًکه نتایج اولیه توجه به این با .2یادآوری 

 .کننددداری از بارگذاری اطالعات نامعتبر و نامربوط در سامانه خو ،مرتبط راهنماهاینامه و با مطالعه دقیق شیوه

بارگاذاری در ساامانه عتبر و خاالت واقار نام یاطالعات آگاهانه ،ها مشخص شود که متقاضیصورتی که در هر مرحله از بررسی در. 3یادآوری 

صاداقت وی باه مراجار  محاروم و عادم نیاز های بنیاادیالت و حمایت، از سایر تسهتسهیالت اینعالوه بر محرومیت از کرده است، 

 محفوظ خواهد بود. نخبگان صورت حقوقی برای بنیاد ملی گیری موضوع بهشود و حق پیربط، اعالم میذی

الزم اسات ، بوطرناامدرن اشتباه افتخار یاا مساتندات برای جلوگیری از  ،سامانهدر افتخارات  مربوط بهثبت مدارک  در بخش .4یادآوری 

 .کنندرا مطالعه  آنراهنمای مربوط به  ،افتخار مورد نظرقبل از درن متقاضیان 

ییاد أز تپس ازیرا  ؛بندندکار ذاری آنها در سامانه سینا، بتکمیل اطالعات و بارگر د را متقاضیان دقت الزم شوداکیداً توصیه می. 5یادآوری 

فهرست  ضی ازمتقا ،اطالعات خالت واقر درندر صورت اثبات نادرست وجود ندارد و  اطالعاتامکان اصالح  ،درخواست در سامانه

 حذت خواهد شد.مشموالن بنیاد 

 اساتدرخوبررسای نتیجاه نهاایی  ،اییو بر اسااس امتیااز نها نخبگان استانی ها در بنیادهایبعد از اتمام بررسی پرونده ملی نخبگان بنیاد .7

 متقاضیان را اعالم خواهد کرد.


