
 در سال تحصیلیهای بنیاد ملی نخبگان مندی از پشتیبانینام دانشجویان دانشگاهها برای بهرهفراخوان آغاز ثبت

89-88 

های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، پشتیبانی از فعالیت»نامه بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین

یاری، اعتبار اجرایی/ فن -های علمییاری، اعتبار همکاریای از قبیل راتبة دانشجویی، اعتبار آموزشسهیلات ویژهت

ها و مندی کارآفرینی ، اعتبار ارتباطات علمی و ... را به دانشجویان مستعد دانشگاهمندی آموزشی، اعتبار توانتوان

 ترین نکات آن به شرح زیر است:مندی از این تسهیلات و مهمشرایط بهره .کندهای کشور اعطا میپژوهشگاه

لمی های عهای از فعالیتنامة پشتیبانیشیوه»رایط مذکور در ها و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شدانشجویان هر یک از دانشگاه .1

 .کنند شرکت رقابت این در توانندمی هستند، « 1991-99و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 

رونده و ارائه پ تکمیل برای آنان نهایی فرصت و شودمی آغاز 1/7/1991 تاریخ از هادانشگاه اول سال نام دانشجویانثبت .2

 در ها،آن مدارک تصاویر همراه به را خود اطلاعات متقاضی، دانشجویان است ضروری .است جاری سال ماه مهر امسی درخواست،

 تاریخ تا حداکثر آن، از پس و کنند روزرسانیبه یا بارگذاری  https://sina.bmn.ir  نشانی به بنیاد اطلاعاتی سامانه

 ی«هادرخواست ثبت» بخش در را «دانشجویی هایپشتیبانی از مندیبهره برای پرونده بررسی درخواست» گزینه  1991/7/93

 داده مایشن «رسید ثبت به موفقیت با شما درخواست» جمله گزینه این انتخاب از پس که باشید داشته توجه. کنند انتخاب سامانه

 .شد نخواهد تمدید وجه هیچ به مهلت این ذکر است شایان. شد خواهد

های ای، صرفاً دانشجویانی که واجد حداقل یکی از شرایط زیر باشند، مشمول پشتیبانیحرفهدر سال اول مقطع کارشناسی و دکتری .9

 شوند:دانشجویی می

 آموزی؛الف. دارندگان مدال طلا یا نقره کشوری در المپیادهای ملی دانش

 ها در گروه ریاضی و فنی؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 133تا  1ن رتبة ب. دارندگا

 ها در گروه علوم تجربی؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 133تا  1ج. دارندگان رتبة 

 ها در گروه علوم انسانی؛کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 13تا  1د. دارندگان رتبة 

 ها در گروه هنر.کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 03تا  1ارندگان رتبة ه. د

 این از مندیهبهر برای شوند،می بنیاد دانشجویی هایپشتیبانی مشمول فوق، شرایط از یکی داشتن دلیل به که دانشجویانی .1تذکر

در درگاه اینترنتی  1991-99یم سال اول سال تحصیلی ن در نامثبت تصویر و فردی مشخصات شامل خود اطلاعات باید، تسهیلات

 پس و نمایند روزرسانیبه یا بارگذاری (کنید کلیک)  https://sina.bmn.ir آموزشی دانشگاه را در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی

 ی«هادرخواست ثبت» بخش در را «های دانشجوییسی پرونده برای پشتیبانیبرر درخواست» گزینه  91/7/93 تاریخ تا حداکثر آن، از

 .کنند انتخاب سامانه

، بدون 1991-99برگزیدگان جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان، در سال اول تحصیل در مقطع دکتری تخصصی درسال تحصیلی  .0

رخواست د»ست پرونده خود را در سامانه سینا تکمیل و گزینة شوند؛ اما لازم اهای دانشجویی میمحاسبة امتیاز، مشمول پشتیبانی

 انتخاب کنند.« های سامانهثبت درخواست»را در بخش « مندی از تسهیلات دانشجوییبررسی پرونده برای بهره

دانشجویان سال اول مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که متقاضی بررسی پرونده از طریق محاسبه امتیاز هستند باید  .5

 سال اول سال تحصیلینام در نیمهای پژوهشی خود را به همراه تصویر وضعیت ثبتمشخصات فردی ، سوابق تحصیلی و فعالیت

شده در پرونده الکترونیکی خود در ه، در سامانه درج نمایند. همچنین سوابق درجدر درگاه اینترنتی آموزشی دانشگا 99-1991
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های سراسری ورود به دانشگاه ، کسب رتبه برتر در آموزی، کسب رتبه برتر در آزمونخصوص کسب مدال در المپیادهای دانش

/ مشترک اطلاعات/ مدارک ثبت» ر بخشالمپیادهای دانشجویی و اختراعات مورد تأیید بنیاد را بررسی و در صورت نقص، د

 .نمایند درج «افتخارات

ها و انتخاب برگزیدگان، نتایج از طریق سامانه سینا به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. شایان ذکر است ثبت پس از بررسی پرونده .6

 شود.ی انجام میبررسی پرونده و اعلام نتایج، صرفاً از طریق سامانه مذکور و به صورت الکترونیک اطلاعات ،

 

 غربیآذربایجانبنیاد نخبگان استان  30092261691 شمارهمراجعه و یا با  www.bmn.ir جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی*

 .تماس حاصل نمایید


