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 1اطالعیه شماره 

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

1011-1311 

های علمی و فرهنگی دانشجویاا   پشتیبانی از فعالیت"نامه رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیینمیبه اطالع 

هها و  ا و تسهییالتی را بهه دانوهانیان مسهتاد دانوهگا      اعتباره 0311-0011در سال تحصیلی  "مستعد تحصیلی کشیر

 کند.کونر اعطا می عالیمراکز آمنزش

 ها به شرح زار است:انیمندی از پشتیببهرهثبت درخیاست برای  مهمتران نکات

نامهه شوهتیبانی از   ها و مراکز آمنزش عالی کونر که واجهد رهرایم مهرکنر در رهین     دانوانیان هریک از دانوگا .1

تناننهد  مهی  ،هسهتند  0311-0011ر سال تحصهیلی  های علمی و فرهنگی دانوانیان مستاد تحصیلی کونر دتفاالی

 .نمایندثبت  (sina.bmn.irبه نوانی )درخناست خند را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد 

و الزم  رهند آغاز می ماهبیستم خرداد از ،ستندهنام آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دانوان فرایند ثبت .2

روزرسانی بارگراری یا به سینا ، در سامانهمربنطهد را به همرا  تصاویر و مدارک اطالعات خندانوانیان  است این

 کنند.  

اررهد یها دکتهری    ههای تحصهیلی کاررناسهی   ما  سال جاری در دور ها که در میرآمنختگان دانوگا شنام دانثبت .3

بیسهت   از نیهز  د هنهد ره  های کونر به عننان دانوانی ننورود موغنل به تحصهی  خنا در یکی از دانوگا  تخصصی

ح  تحصی  ، اطالعات مربنط به مشس از شریرفته ردن در دانوگا  ،خناهد رد. الزم است این افرادآغاز ما خرداد

منهد  ها بیهر  وتیبانی، از این شگزیدگی در بنیادما  در سامانه سینا درج نمایند تا در صنرت برخند را تا نیمه اول میر

 گردند.

فرصت خناهنهد دارهت گزینهه     )غیرقابل تمداد( 22/4/1311تا پااا  روز ، حداکثر 3و  2متقاضیان بندهای  .4

ثبهت  »را در بخهش   «هجای دانشجویای  منجدی از پشجتیبانی  درخیاست بررسی پرونده بجرای بهجره  »

 ی سامانه انتخاب کنند. «هادرخناست

ای اررد شینسته، دکتری حرفهه اع  از کاررناسی، کاررناسی ) هاهای شایه دانوگا نام دانوانیان ننورود دور ثبت .2

 ، متااقباً اعالم خناهد رد.(و دکتری تخصصی شینسته

 رهد مقهرر   ،هها های حضنری دانوهگا  ( و تالیق فاالیت01ویروس کنوید .با تنجه به ررایم شیش آمد  )رینع 1تذکر 

در نظر  1311-11سال اول سال تحصیلی ، میانگین نمرات تا پااا  نیممتقاضیا آخران معدل 

 گرفته شید.
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رسانی بهه  و با هدف تسریع در اطالع سالیانه ها و بر اساس ظرفیتدرخناستاولیه شس از بررسی نخبگان  ،بنیاد ملی .6

نتیاهه اولیهه شهریرش     ،ههای دانوهانیی بنیهاد   یدات شوهتیبانی های ذی  تاریزی و اناام فاالیتمتقاضیان برای برنامه

در مقااسه با ساار را و فرهنگی  فناورانه آمنزری، شژوهوی،های متقاضیانی که باالترین امتیاز از مامنعه فاالیت

 اعالم خناهد کرد.  (سینا صرفاً از طریق سامانه) اندکسب کرده افراد

کیهد  أقنیهاً ت  ،اعالم خناهد رهد  بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه سینا صرفاًیه که نتایج اولتنجه به این با .2تذکر

از بارگراری اطالعات ناماتبر و نامربنط در سامانه  ،مرتبم راهنماهاینامه و با مطالاه دقیق رین  ،متقاضیانرند می

 خندداری نمایند.

نهاماتبر و خهالف واقهع     یاطالعهات  آگاهانهه  ،که متقاضهی ها موخص رند صنرتی که در هر مرحله از بررسی در. 3تذکر

های بنیاد، محروم و عهدم صهداقت   ، از سایر تسییالت و حمایتاینعالو  بر محرومیت از بارگراری کرد  است، 

صهنرت حقهنقی نیهز بهرای بنیهاد ملهی مح هن          گیری منضهنع بهه  رند و حق شیربم، اعالم میوی به مراجع ذی

 خناهد بند. 

درج ارهتبا  افتخهار یها مسهتندات     بهرای جلهنگیری از    ،سهامانه در افتخارات  مربنط به« ثبت مدارک» در بخش .4تذکر

 .فرماییدرا مطالاه  آنراهنمای مربنط به  ،افتخار منرد نظرقب  از درج ، نامربنط

 ؛بندنهد انه سینا، بکار راری آنیا در سامتکمی  اطالعات و بارگر د را متقاضیان دقت الزم رنداکیداً تنصیه می. 2تذکر

 درجدر صنرت اثبهات  نادرست وجند ندارد و اطالعات امکان اصالح  ،یید درخناست در سامانهأشس از تزیرا 

 حرف خناهد رد. مومنالن بنیاد فیرست  متقاضی از ،اطالعات خالف واقع

نتیاه نیایی شریرش متقاضیان را اعالم  ها در بنیادهای استانی و بر اساس امتیاز نیاییبنیاد باد از اتمام بررسی شروند  .7

 خناهد کرد.

.  ردیه گ یقهرار نمه   یرد  به صنرت ناقص و بدون مستندات، منرد بررس یالزم به ذکر است شروند  بارگرار. 6تذکر 

ناهوهمند  وجند نخناهد دارهت، لهرا خ   زیامکان رفع نناقص ن یدرخناست از طرف متقاض دییضمنا شس از تا

 .دییدرخناست مبرول فرما دییاست دقت الزم را قب  از تا


