
 بسمه تعالی

 اطالعیه مهم بنیاد ملی نخبگان

 "59-59"سال تحصیلی 

بدینوسیله به اطالع کلیه دانشجویان گرامی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری میرساند 

فرآیند بررسی و اعالم نتایج متقاضیان واجد ت واصله از سوی بنیاد ملی نخبگان، براساس مکاتبا

 بدین شرح برگزار  "59-59"برای سال تحصیلیشرایط دریافت جوایز حمایتی بنیاد ملی نخبگان 

پایان شهریور ماه تا  نظر به اینکه مهلت اعالم شده از سوی آن بنیاد جهت اعالم اسامی گردد.می

اد متقاضی مدارک الزم را بصورت یکپارچه گردآوری و گردد تا افرلذا تأکید میباشد، می (03/6/59)

طی مدت مقرر اعالم شده بصورت الکترونیکی در سامانه بنیاد ملی نخبگان به 

بارگذاری نمایند. بدیهی است تأخیر در ارائه مدارک و یا ادعای عدم اطالع  Soraya.bmn.irآدرس

خواستهای خارج از موعد نخواهد از موضوع در زمانبندی مشخص شده موجب پیگیری و بررسی در

 شد.

این فراخوان بصورت کلی عالوه بر سایتهای اصلی دفتر استعداد درخشان، سایت بدین منظور 

های فعال کاربریشی، تحصیالت تکمیلی و سایت گلستان، به آدرس الکترونیکی تمامی معاونت آموز

و امید است مورد مرور و گردد ارسال می iustبا دامنه دارنده ایمیل دانشجویان شاغل به تحصیل 

 قرار بگیرد.گرامی توجه داوطلبین 

 

 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه                                                              

 ندفتر استعدادهای درخشا                                                                           

 

  



 بسمه تعالی

 "اطالعیه مهم بنیاد ملی نخبگان"

 59-59مربوط به جوایز حمایتی سال تحصیلی 

 

بدینوسیله اطالعیه مهم نحوه امتیازدهی و مدارک الزم جهت شرکت در فرآیند انتخاب دانشجویان مشمول جوایز 

گردد. لذا الزم و ضروری است ، به شرح ذیل اعالم می59-59حمایتی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 

پس از ثبت نام و  soraya.bmn.irبا مراجعه به سامانه داوطلبین محترم ضمن مرور دقیق و کامل مطالب ذیل، 

 .بفرمایند  بارگذاریایجاد محیط کاربری ، مدارک مثبه خود را به شرح ذیل 

)که در هر  در هرموردمورد نظرمدارک ائه و یا عدم ارنقص در هر بخشی از مدارک هرگونه وجود الزم به ذکر است 

و بدیهی است که تبعات ناشی از آن نیز  منتفی خواهد نمودرا امتیاز آن بخش کسب ، ردیف اعالم شده است(

تجدید نظر با تکمیل امکان .همچنین بدلیل مهلت کوتاه اعالم شده از سوی بنیاد برعهده خود ایشان میباشد 

 .نخواهد داشتوجود نیز  نقائص

 :شامل اعطاء امتیازفعالیتهای نخبگانی 

یادهای دانشجویی یا دانش آموزی دارنده مدال کشوری یا پالمدر کسب رتبه های اول تا سوم -

 ارائه نامه رسمی از دبیرخانه المپیاد یا لوح جایزه متعلقه()جهانی.

ا رتبه یو ه کارشناسی یا ارشد پیوستمقطع ( در آزمونهای سراسری 0333کسب رتبه )کشوری زیر  -

 وزارت علوم. ناپیوسته آزمون ارشددر 933کشوری زیر 

ملی یا بین المللی خوارزمی در بخش دانشجویی یا دانش کسب رتبه نهایی اول تا سوم در جشنواره  -

 نامه رسمی از دبیرخانه جشنواره ضروری است.(ارائه آموزی. )

)مانند رباتیک، سیمان و بتن و .... به  المللیملی یا بین های مهارت کسب رتبه اول تا سوم در مسابقه -

 تائید نهاد برگزار کننده(

اف. )کسب به تائید رسمی سازمان حج و اوق 0های قرآنی دارنده سطح ممتاز تا سطح برگزیده فعالیت -

 المللی قرآنی(بین مقام در مسابقات کشوری یا



های نامه رسمی از سازمان پژوهش به تائید و 0تا سطح  0سطح دارنده برگزیده  کسب مقام مخترع -

 (در خصوص ثبت اختراع خارجی میبایست مراتب تایید از سازمان پژوهشها اخذ شده باشد.)علمی و صنعتی ایران.

 (نامه یا لوح تاییدیه وزارت علوم)احراز رتبه دانشجوی نمونه کشوری در هر یک از مقاطع تحصیلی. -

 ( 033× میانگین کل(  – 01)=امتیاز آموزشی .)کسب حداقل امتیاز آموزشی الزم در هر یک از مقاطع  -

یا منتشر شده  (Accept)های داوری شده های پژوهشی شامل مقالهکسب امتیاز الزم از فعالیت -

(Published) های با نمایه معتبر بین المللی در نشریهISI. 

 )داخلی یا خارجی(پژوهشی. –های علمی نشریههای منتشر شده در مقاله -

های علمی معتبر )داخلی و بین المللی(، )به غیر از گروه مقاالت های منتشر شده در همایشمقاله -

 امتیاز دهی میباشد.(: مقاالت مربوط به پنج سال اخیر قابل توجه)ترویجی.(

* جدول امتیازات پژوهشی به ازاءهر مقاله قابل احصاء، مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی 0نکته  -

 باشد.وزارت علوم می

گیرد و مورد نظر تألیف یا ترجمه کتاب حتی کتابهای تخصصی در گروه امتیازات قرار نمی* 2نکته  -

 باشد.های نخبگانی نمیفعالیت

 میباشد. soraya.bmn.ir ،03/6/49و بارگذاری اسناد مثبته در سامانه  آخرین مهلت ارائه مدارک -0

ها بین کلیه ورودیها و کلیه دانشکدهظرفیت اعالم شده از سوی بنیاد ملی نخبگان برای این دانشگاه در  -2

 باشد.طبق جدول ذیل می

 تعداد سهمیه مجاز مقطع تحصیلی

 03 کارشناسی

 23 کارشناسی ارشد

 93 دکتری تخصصی

 

مندی از اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی سهمیه دانشجویان دکتری آن دانشگاه برای بهره*از این تعداد، 

 باشد.نفر می 9حداکثر 

های علمی دانشجو شمول دانشجو در سهمیه بنیاد، اخذ کف امتیاز از مجموع فعالیتبرای  شرط الزم -9

 ( مطابق جدول زیر است.0)مندرج در بند 



 

 

 های نخبگانیحداقل امتیاز الزم از فعالیت

     مقطع تحصیلی

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 

 263 203 053 063 کارشناسی

 __ __ 203 233 ارشد

 263 223 013 003 دکتری

 

در میان دانشجویانی است که کف امتیاز امتیازشمول دانشجو در سهمیه بنیاد، اخذ باالترین برای  شرط کافی

 اند.مذکور در این جدول را کسب کرده

                                                                 

 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                 

 دفتر استعدادهای درخشان                                                                                     


