
بسمه تعالی

بنیاد ملی نخبگانفراخوان 

1395براي دانشجویان جدیدالورود

گرامی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشـد و دکتـري   جدید الورودبدینوسیله به اطالع دانشجویان 

ت واصله از سوي براساس مکاتبا ،میرساندرا انجام داده اند95-96سال تحصیلی ثبت نام قطعی که

فرآیند بررسی و اعالم نتایج متقاضیان واجد شرایط دریافت جوایز حمایتی بنیـاد  بنیاد ملی نخبگان، 

بــــــدین شــــــرح اعــــــالم "95-96"بــــــراي ســــــال تحصــــــیلیملــــــی نخبگــــــان 

این گروه از دانشجویان نظر به اینکه مهلت اعالم شده از سوي آن بنیاد جهت اعالم اسامی .گرددمی

مـدارك  هر چه سـریعتر  گردد افراد متقاضی لذا تأکید می، زمانبندي شده است 1395اه پایان مهرم

ــه     ــان ب ــی نخبگ ــاد مل ــردآوري و بصــورت الکترونیکــی در ســامانه بنی الزم را بصــورت یکپارچــه گ

ــد Soraya.bmn.irآدرس ــذاري نماین ــراي  . بارگ ــدارك در ســامانه مــذکور ب ــذاري م ــت بارگ مهل

تأخیر در ارائـه مـدارك و یـا ادعـاي عـدم اطـالع از       میباشد و  20/07/95،   95دانشجویان ورودي 

موضوع در زمانبندي مشخص شده موجب پیگیري و بررسی درخواسـتهاي خـارج از موعـد نخواهـد     

.شد

:مهم یاد آوري*

افرادي که طی سنوات گذشته در سامانه مذکور ثبت نام و ایجاد محیط کاربري نموده انـد نیـاز بـه    

مجدد و دسترسی جدید ندارند و میبایست سایر مدارك خود را در همـان دسترسـی قبلـی    ثبت نام 

با تعریف یـک   متقاضیو ضروریست ته ایشان در سامانه محفوظ بماند اضافه نمایند تا امتیازات گذش

-96نیمسال اول براي گواهی اشتغال به تحصیل و بارگذاري  مدارك تحصیلیردیف جدید در بخش 

الزاما نسبت به ثبت ... نشجو ثبت نام نموده و پس از  پایان بارگذاري مراتب تحصیلی و بعنوان دا 95

                                                                             .اقدام نمایند درخواست بررسی پرونده

معاونت آموزشی دانشگاه                                                                             

دفتر استعدادهاي درخشان                                                                           



بسمه تعالی

"اطالعیه مهم بنیاد ملی نخبگان"

95-96براي ورودیهاي 

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

ضروري است داوطلبین محترم . گردد، به شرح ذیل اعالم می95-96حمایتی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 

پس از ثبت نام و و در صورت نیاز (soraya.bmn.irبا مراجعه به سامانه ضمن مرور دقیق و کامل مطالب ذیل، 

.رمایند ف بارگذاري، مدارك مثبه خود را به شرح ذیل )ایجاد محیط کاربري 

و یا عدم ارائه در هر بخشی از مدارك یا ) باالخص در درج سوابق تحصیلی(نقص هرگونه وجود الزم به ذکر است 

و بدیهی است تبعات ناشی از آن نیز  منتفی خواهد نمودرا امتیاز آن بخش کسب ، هر ردیف  در  مورد نظرمدارك 

همچنین بدلیل .)جهت کسب اطالع بیشتر راهنماي هر صفحه را مطالعه نمایید(برعهده خود ایشان میباشد

.نخواهد داشتوجود نیز تجدید نظر با تکمیل نقائصامکان مهلت کوتاه اعالم شده از سوي بنیاد 

زیر در اولین سال ورود به دانشگاه بدون محاسبه امتیاز مشمول جوایز می شوند ولی براي سال هاي  ندانشجویا

:بعد الزم است در فرایند ارزیابی قرار بگیرند

ارائه نامه رسمی از دبیرخانه (مدال طال،نقره ،برنزکشوري در المپیادهاي ملی دانش آموزيکسب -

)المپیاد یا لوح جایزه متعلقه

)در سال برگزیده شدن(ان حائز رتبه اول تا سوم المپیاد دانشجوئیبرگزیدگ-

آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه ریاضی و فنی ، 150تا  1برگزیدگان حائز رتبه -

آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه علوم انسانی ، 100تا  1برگزیدگان حائز رتبه -

راسري ورود به دانشگاه در گروه هنر ،آزمون س 40تا  1برگزیدگان حائز رتبه -

:یاد آوري مهم 

از مرور موارد تعریف شدهبا توجه به تغییرات جدید طراحی شده در سامانه بنیاد ، الزم است متقاضیان با * 

. دقت الزم را اعمال نمایندموارد در تکمیل ، و ارائه مدارك مثبته مذکور  در سایت فعالیت هاي نخبگانی 

دانشگاه هیچگونه اطالعی از موارد شامل امتیاز و میزان امتیازهاي تعریف شده از سوي بنیاد ندارد و فقط * 

بررسی موارد ادعا شده از سوي متقاضی و تایید مراتب مطابق با دستور العمل ابالغی توسط کارشناسان دانشگاه 

.صورت می گیرد



:ستضروریهشی توجه به این نکات در خصوص فعالیت هاي  پژو

فقط  توسط سامانه دسته بندي مقاالت بارگذاري شده در سامانه بلحاظ گروه مجالت با نمایه معتبر،-

.مطابق دستورالعمل ابالغی میباشد، صورت می گیرد و اعطاء امتیاز نیز به هر مورد 

ه سهل در بررسی و تایید مقاالت ، بارگذاري صحیح مدارك مالك عمل کارشناسان میباشد و هر گون-

از بارگذاري پس از انجام هر مرحله،لذا . امکان عدم تعلق امتیاز را ایجاد مینمایدانگاري در این مراتب 

.کامل فایل مورد نظر اطمینان حاصل نمایید 

قابل بررسی ) Published(یا منتشر شده در مجالت ) Accepted(فقط مقاالت داوري شده -

)فایل کامل مقاله الزامیست+ نامه داوري مقاله بارگذاري .(میباشند

 –علمی و نشریات ) ISI ،ISC(بین المللی معتبر مجالت میبایست در  هاي منتشر شدهمقاله-

.باشند ISSNداراي  )داخلی یا خارجی(.پژوهشی

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

.قابل بررسی و امتیاز دهی میباشند .)ترویجی

 soraya.bmn.ir،20/07/95و بارگذاري اسناد مثبته در سامانه  آخرین مهلت ارائه مدارك-1

و گزارش گیري از سیستم  پس از این تاریخ صورت میگیرد تا فرصت کافی جهت بررسی و تایید (.میباشد

.)مراتب از سوي کارشناسان دانشگاه وجود داشته باشد

صورت گرفته و پس از تایید  95نهایتا بر اساس جداول امتیازي سامانه ثریا رتبه بندي دانشجویان ورودي -3

مراتب بارگذاري شده ، با لحاظ ظرفیت تخصیصی به این گروه از ورودیها در هر مقطع ، باالترین امتیازات انتخاب 

.و به بنیاد ملی معرفی خواهند گردید

موفق و پیروز باشید                                                                          

دفتر استعدادھای درخشان–معاونت آموزشی دانشگاه                                                 



بسمه تعالی

فراخوان بنیاد ملی نخبگان

برای دانشجویان جدیدالورود 1395

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان جدید الورودگرامی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که ثبت نام قطعی سال تحصیلی 96-95 را انجام داده اند میرساند، براساس مکاتبات واصله از سوی بنیاد ملی نخبگان، فرآیند بررسی و اعلام نتایج متقاضیان واجد شرایط دریافت جوایز حمایتی بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی"96-95" بدین شرح اعلام
میگردد. نظر به اینکه مهلت اعلام شده از سوی آن بنیاد جهت اعلام اسامی این گروه از دانشجویان پایان مهرماه 1395 زمانبندی شده است، لذا تأکید میگردد افراد متقاضی هر چه سریعتر مدارک لازم را بصورت یکپارچه گردآوری و بصورت الکترونیکی در سامانه بنیاد ملی نخبگان به آدرسSoraya.bmn.ir بارگذاری نمایند. مهلت بارگذاری مدارک در سامانه مذکور برای دانشجویان ورودی 95 ،  20/07/95 میباشد و تأخیر در ارائه مدارک و یا ادعای عدم اطلاع از موضوع در زمانبندی مشخص شده موجب پیگیری و بررسی درخواستهای خارج از موعد نخواهد شد.

*یاد آوری مهم :

افرادی که طی سنوات گذشته در سامانه مذکور ثبت نام و ایجاد محیط کاربری نموده اند نیاز به ثبت نام مجدد و دسترسی جدید ندارند و میبایست سایر مدارک خود را در همان دسترسی قبلی اضافه نمایند تا امتیازات گذشته ایشان در سامانه محفوظ بماند و ضروریست متقاضی با تعریف یک ردیف جدید در بخش مدارک تحصیلی و بارگذاری گواهی اشتغال به تحصیل برای نیمسال اول 96-95 بعنوان دانشجو ثبت نام نموده و پس از  پایان بارگذاری مراتب تحصیلی و ... الزاما نسبت به ثبت درخواست بررسی پرونده اقدام نمایند.                                                                             



                                                                             معاونت آموزشی دانشگاه

                                                                           دفتر استعدادهای درخشان





بسمه تعالی

"اطلاعیه مهم بنیاد ملی نخبگان"

برای ورودیهای  96-95 

بدینوسیله اطلاعیه مهم نحوه امتیازدهی و مدارک لازم جهت شرکت در فرآیند انتخاب دانشجویان مشمول جوایز حمایتی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95، به شرح ذیل اعلام میگردد. ضروری است داوطلبین محترم ضمن مرور دقیق و کامل مطالب ذیل، با مراجعه به سامانه soraya.bmn.ir (و در صورت نیاز پس از ثبت نام و ایجاد محیط کاربری )، مدارک مثبه خود را به شرح ذیل بارگذاری فرمایند .

لازم به ذکر است وجود هرگونه نقص (بالاخص در درج سوابق تحصیلی) یا در هر بخشی از مدارک و یا عدم ارائه مدارک مورد نظر در  هر ردیف ، کسب امتیاز آن بخش را منتفی خواهد نمود و بدیهی است تبعات ناشی از آن نیز برعهده خود ایشان میباشد (جهت کسب اطلاع بیشتر راهنمای هر صفحه را مطالعه نمایید) .همچنین بدلیل مهلت کوتاه اعلام شده از سوی بنیاد امکان تجدید نظر با تکمیل نقائص نیز وجود نخواهد داشت.

دانشجویان زیر در اولین سال ورود به دانشگاه بدون محاسبه امتیاز مشمول جوایز می شوند ولی برای سال های بعد لازم است در فرایند ارزیابی قرار بگیرند:

· کسب مدال طلا،نقره ،برنزکشوری در المپیادهای ملی دانش آموزی(ارائه نامه رسمی از دبیرخانه المپیاد یا لوح جایزه متعلقه)

· برگزیدگان حائز رتبه اول تا سوم المپیاد دانشجوئی(در سال برگزیده شدن)

· برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 150 آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه ریاضی و فنی ،

· برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 100 آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم انسانی ،

· برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 40 آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه هنر ،

یاد آوری مهم : 

* با توجه به تغییرات جدید طراحی شده در سامانه بنیاد ، لازم است متقاضیان با مرور موارد تعریف شده از فعالیت های نخبگانی در سایت  مذکور و ارائه مدارک مثبته ، در تکمیل موارد دقت لازم را اعمال نمایند. 

* دانشگاه هیچگونه اطلاعی از موارد شامل امتیاز و میزان امتیازهای تعریف شده از سوی بنیاد ندارد و فقط بررسی موارد ادعا شده از سوی متقاضی و تایید مراتب مطابق با دستور العمل ابلاغی توسط کارشناسان دانشگاه صورت می گیرد.



در خصوص فعالیت های  پژوهشی توجه به این نکات ضروریست:

· دسته بندی مقالات بارگذاری شده در سامانه بلحاظ گروه مجلات با نمایه معتبر، فقط  توسط سامانه صورت می گیرد و اعطاء امتیاز نیز به هر مورد ، مطابق دستورالعمل ابلاغی میباشد.

· در بررسی و تایید مقالات ، بارگذاری صحیح مدارک ملاک عمل کارشناسان میباشد و هر گونه سهل انگاری در این مراتب امکان عدم تعلق امتیاز را ایجاد مینماید. لذا پس از انجام هر مرحله،از بارگذاری کامل فایل مورد نظر اطمینان حاصل نمایید .

· فقط مقالات داوری شده (Accepted) یا منتشر شده در مجلات (Published) قابل بررسی میباشند.(بارگذاری نامه داوری مقاله + فایل کامل مقاله الزامیست)

· مقالههای منتشر شده میبایست در  مجلات معتبر بین المللی (ISI ،ISC ) و نشریات علمی – پژوهشی.(داخلی یا خارجی) دارای  ISSN باشند.

· مقالههای منتشر شده در همایشهای علمی معتبر (داخلی و بین المللی)، (به غیر از گروه مقالات ترویجی.) قابل بررسی و امتیاز دهی میباشند.

1- آخرین مهلت ارائه مدارک و بارگذاری اسناد مثبته در سامانه soraya.bmn.ir، 20/07/95 میباشد.(و گزارش گیری از سیستم  پس از این تاریخ صورت میگیرد تا فرصت کافی جهت بررسی و تایید مراتب از سوی کارشناسان دانشگاه وجود داشته باشد.)

3-  نهایتا بر اساس جداول امتیازی سامانه ثریا رتبه بندی دانشجویان ورودی 95 صورت گرفته و پس از تایید مراتب بارگذاری شده ، با لحاظ ظرفیت تخصیصی به این گروه از ورودیها در هر مقطع ، بالاترین امتیازات انتخاب و به بنیاد ملی معرفی خواهند گردید.

                                                                          موفق و پیروز باشید

                                                 معاونت آموزشی دانشگاه – دفتر استعدادهای درخشان



