
 بسمه تعالی

 "بنیاد ملی نخبگان"  اطالعیه مهم

امانه ثریا خود را در س مستنداتبدینوسیله به اطالع کلیه دانشجویان متقاضی جوایز حمایتی بنیاد که 

بارگذاری نموده اند میرساند، بنابر آخرین گزارشهای دریافتی از سامانه روند بررسی و تایید مدارک از 

 (بر اساس سهمیه بندی مشخص، )زبررسی و محاسبه امتیاز داوطلبینبزودی پس او گردیده آغاز  81/7/49

 بارگذاری آنهافهرست کلی متقاضیان که مدارک ضمنا  .شدواجدین شرایط اعالم خواهد نهایی اسامی 

الزم میداند مراتبی را بدین شرح به اطالع در این رابطه به شرح جدول پیوست میباشد.  شده است

 برساند :ی متقاضعزیزان 

امتیازات بصورت جزء به جزء قابل مشاهده ت می پذیرد و جدول متقاضیان توسط سامانه صور امتیازدهی -8

ن ای هر بخش از: امتیازات توجه.)هر داوطلب مالک رتبه بندی خواهد بود امتیاز کلدر نهایت  .لذانیست 

 (.یز نمیباشدنقابل دستیابی توسط کابران دانشگاه و  بودهمحرمانه ،  سامانه توسط بنیاد ملی نخبگان طراحی  شده 

دانشگاه وجود دارد و کسب  کاربرو اعالم نقص از سوی  تایید یا عدم تاییددر این بررسی فقط امکان  -2

گر چه برخی از . ابارگذاری شده بستگی دارد فقط به کامل و صحیح بودن مدارک آناز یا عدم یامت

نابع مدیگرالمپیاد دانشجویی، رتبه آزمونها، اشتغال به تحصیل و... از جمله معدل کل، سوابق اطالعات از 

میباست با صحت وبطور کامل بارگذاری میباشد ولیکن سایر مدارک  دستیابیاطالعاتی دانشگاه قابل 

 .شده باشد تا مورد تایید و کسب امتیاز  الزم قرار بگیرد

یعنی ورودی بهمن سال  5/9ساس ضوابط بنیاد، برای مقطع دکتری تعریف شده بر ا سنوات مجاز -3

یعنی ورودی  سال9مقطع کارشناسی (و 49و  43یعنی ورودی ) سال 2مقطع کارشناسی ارشد بعد، به49

ان متقاضیلذا تعداد کثیری از مقرر شده و سیستم نیز بر همین اساس تنظیم شده است.  به بعد 48

 ای فوق الذکر میباشند و بصورت خودکار از بررسی حذف می گردند.خارج از ردیفهفهرست مذکور 

از  حداقل امتیازکسب  محدودیت سنوات مجازبر اساس گزارشهای خروجی از سیستم عالوه بر  -9

در بررسی مدارک مد  )جدول حداقل امتیاز از فعالیت های نخبگانی(اعالم شده در اطالعیه قبلی جدول

ررسی بلهای الزم باالتر باشد نظر قرار میگیرد و پرونده متقاضیانی که امتیاز تایید نشده آنها از حداق

 خواهدگردید.

 معاونت آموزشی                                                                                    

 دفتر استعدادهای درخشان


