اطلاعیه
اعطاي تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود (دانشجویان سال اول دورههاي
کارشناسی  ،کارشناسی ارشد و دکتري) در سال تحصیلی 7981-89
بنياد ملي نخبگان بر اساس آييننامه «پشتيباني از فعاليتهای علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور (با
عنوان سابق :آييننامه اعطای جايزههای تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر)» ،تسهيلات ويژهای از قبيل راتبة
دانشجويي  ،اعتبار آموزشياری  ،اعتبار پژوهشياری  ،اعتبار فنياری  ،اعتبار توانمندی آموزشي  ،اعتبار ارتباطات
علمي و اعتبار توانمندی کارآفريني را به دانشجويان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا ميکند.
شرايط بهرهمندی از اين تسهيلات و مهمترين نكات آن به شرح زير است:
 .1دانشجويان هر يک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور که واجد شرايط مذکور در «شيوهنامه اعطای
جايزههای تحصیيلي به دانشیجويان صیاحب اسیتعداد برتر در سال تحصيلي  »1981-89هستند ،ميتوانند در اين
رقابت شیرکت کنند (متن کامل اين شيوهنامه در وبگاه بنياد ملي نخبگان به نشاني https://www.bmn.ir/

از منوی "تسهيلات و حمايتها" قابل مشاهده است).
 .2ثبتنام دانشیجويان سیالهای دوم و بالاتر دانشگاهها از تاريخ  1981/4/5آغاز شد و در تاريخ 1981/5/15به
پايان رسیيد و ثبتنام دانشیجويان سال اول دانشگاهها از تاريخ  1981/1/1آغاز ميشود و فرصت نهايي آنان
برای تكميل پرونده و ارائه درخواسیت ،سیام مهر ماه سال جاري است .ضروری است دانشجويان متقاضي،
اطلاعات خود را به همراه تصییاوير مدارك مثبته ،در سییامانه اطلاعاتي بنياد به نشییاني https://sina.bmn.ir
بارگذاری يا بهروزرسیییاني کنند و پس از آن ،حداکثر تا تاریخ  7981/1/93گزينه «درخواستتب بررستتی
پرونده براي بهرهمندي از تستهیلات دانشتجویی» را در بخش «ثبب درخواستبها»ی سامانه انتخاب کنند.
شايان ذکر است این مهلب به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 .9در سییال اول مقطک کارشییناسییي ،صییرفای دانشییجوياني که واجد حداقل يكي از شییرايط زير باشییند ،مشییمول تسییهيلات
دانشجويي ميشوند:
الف .دارندگان مدال طلا 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  91کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در گروه علوم انساني؛
ه .دارندگان رتبة  1تا  41کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در گروه هنر.
تذکر .7دانشیجوياني که به دليل داشیتن يكي از شیرايط فو  ،بدون محاسیبة امتياز ،مشیمول جايزههای تحصيلي
بنياد ميشییوند ،برای بهرهمندی از اين تسییهيلات بايد همانند سییاير متقاضییيان ،اطلاعات خود را در سیامانه

اطلاعاتي بنياد به نشییاني  https://sina.bmn.irبارگذاری يا بهروزرسییاني کنند و پس از آن ،حداکثر تا
تاریخ  7981/1/93گزينه «درخواستتب بررستتی پرونده براي تستتهیلات دانشتتجویی» را در بخش «ثبب
درخواسبها»ی سامانه انتخاب کنند.

 .4برگزيدگان جايزه شیهيد احدی بنياد ملي نخبگان ،در سیال اول تحصيل در مقطک دکتری تخصصي ،بدون محاسبة امتياز،
مشیمول تسیهيلات دانشیجويي ميشیوند؛ اما لازم اسیت پرونده خود را در سامانه سينا تكميل و گزينة «درخواست بررسي
پرونده برای بهرهمندی از تسهيلات دانشجويي» را در بخش «ثبت درخواستهای سامانه» انتخاب کنند.
 .5دانشییجويان سییال اول مقطک کارشییناسییي و دکتری حرفهای بايد مشییخصییات فردی خود را به همراه تصییوير
وضعيت ثبتنام در نيمسال اول سال تحصيلي  1981-89در پورتال آموزشي دانشگاه ،در سامانه درج نمايند.
 .6دانشیجويان سیال اول مقاطک کارشیناسي ارشد و دکتری تخصصي بايد مشخصات فردی  ،سوابق تحصيلي و
فعاليتهای پژوهشیي خود را به همراه تصیوير وضیعيت ثبتنام در نيمسیال اول سال تحصيلي  1981-89در
پورتال آموزشیي دانشیگاه در سیامانه درج نمايند .همننين سیوابق درجشیده در پرونده الكترونيكي خود در
خصییوک کسییب مدال در المپيادهای دانشآموزی  ،کسییب رتبة برتر در آزمونهای سییراسییری ورود به
دانشییگاه  ،کسییب رتبة برتر در المپيادهای دانشییجويي و اختراعات مورد تنييد بنياد را بررسییي و در صییورت
نقص ،در بخش «ثبب مدارک /اطلاعات مشترک /افتخارات» درج کنند.
 .1پس از بررسیي پروندهها و انتخاب برگزيدگان ،نتايج از طريق سیامانه سیينا به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
ثبت اطلاعات  ،بررسییي پرونده و اعلام نتايج ،صییرفای از طريق سییامانه مذکور و به صییورت الكترونيكي انجام
ميشود.
تذکر .2با توجه به اين که سیامانه سیينا به تازگي راهاندازی شیده است ،بديهي است مانند هر سامانه ديگری ،در
ابتدای کار با مشیكلاتي مواجه خواهد شید که با صییبوری و همراهي مخاطبان و نيز دريافت بازخوردهای
آنان ،به تدريج مرتفک خواهند شد .از اين رو خواهشمند است مشكلات  ،نظرات و پيشنهادهای خود را در
خصوک سامانه سينا ،به نشاني  contact-us@bmn.irارسال فرماييد.

