
 بسمه تعالی

 بنیاد ملی نخبگان فراخوان زودهنگام

 "69-69"سال تحصیلی 

کیه در  بدینوسیله به اطالع کلیه دانشجویان گرامی اعم از کارشناسی، کارشناسیی ارشید د دکییر     

ت داصله از سیو  بنییاد   براساس مکاتبا ،میرساندمیباشند  دارا  سنوات مجاز 69-69سال تحصیلی 

فرآیند بررسی د اعالم نیایج میقاضیان داجد شرایط دریافت جوایز حماییی بنییاد ملیی   ملی نخبگان، 

 بیییییییدیع شیییییییر  اعیییییییالم  "69-69"بیییییییرا  سیییییییال تحصییییییییلی نخبگیییییییان 

 02/4/69حیداکرر   نظر به اینکه مهلت اعالم شده از سیو  آن بنییاد جهیت اعیالم اسیامی      گردد.می

میدار  ززم را بصیورت   هیر هیه سیری یر    گیردد افیراد میقاضیی    لذا تأکید می، زمانبند  شده است

 Soraya.bmn.irیکپارهه گردآدر  د بصورت الکیردنیکی در سامانه بنیاد ملی نخبگیان بیه آدرس  

به شیماره هیا  همیراه     20/4/69با توجه به پیامک ارسال شده مورخ بارگذار  نمایند. بدیهی است 

تأخیر در ارائه مدار  د یا ادعا  عیدم  ، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل )ردزانه د شبانه (دانشگاه 

اطالع از موضوع در زمانبند  مشخص شده موجب پیگیر  د بررسی درخواسییها  خیارا از موعید    

 نخواهد شد.

 : مهم یاد آوری*

افراد  که طی سنوات گذشیه در سامانه مذکور ثبت نام د ایجاد محیط کاربر  نمیوده انید نییاز بیه     

جدید ندارند د میبایست سایر مدار  خود را در همیان دسیرسیی لبلیی    ثبت نام مجدد د دسیرسی 

 اضافه نمایند تا امییازات گذشیه ایشان در سامانه محفوظ بماند .

ایع فراخوان بصورت کلی عالده بر ساییها  اصلی دفیر اسی داد درخشان، سایت بدیع منظور 

ها  ف ال کاربر لکیردنیکی تمامی شی، تحصیالت تکمیلی د سایت گلسیان، به آدرس ام ادنت آموز

د امید است مورد مردر د گردد ارسال می iustبا دامنه دارنده ایمیل دانشجویان شاغل به تحصیل 

 لرار بگیرد.گرامی توجه دادطلبیع 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                  

 دفتر استعدادهای درخشان                                                                           



 

 بسمه تعالی

 "اطالعیه مهم بنیاد ملی نخبگان"

 69-69وط به جوایز حمایتی سال تحصیلی مرب

 

بدینوسیله اطالعیه مهم نحوه امییازدهی د مدار  ززم جهت شرکت در فرآیند انیخاب دانشجویان مشمول جوایز 

گردد. ضردر  است دادطلبیع محیرم ، به شر  ذیل اعالم می69-69حماییی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 

پس از ثبت نام د )د در صورت نیاز  soraya.bmn.irبا مراج ه به سامانه ضمع مردر دلیق د کامل مطالب ذیل، 

 .رمایند ف بارگذار ، مدار  مربه خود را به شر  ذیل (ایجاد محیط کاربر  

د یا عدم ارائه در هر بخشی از مدار  )بازخص در درا سوابق تحصیلی( یا نقص هرگونه دجود ززم به ذکر است 

د بدیهی است تب ات ناشی از آن نیز  منیفی خواهد نمودرا امییاز آن بخش کسب ، هر ردیف  در  مورد نظرمدار  

.همچنیع بدلیل  )جهت کسب اطالع بیشیر راهنما  هر صفحه را مطال ه نمایید( برعهده خود ایشان میباشد

 .نخواهد داشتدجود نیز  تجدید نظر با تکمیل نقائصامکان مهلت کوتاه اعالم شده از سو  بنیاد 

زیر در ادلیع سال دردد به دانشگاه بددن محاسبه امییاز مشمول جوایز می شوند دلی برا  سال ها   ندانشجویا

 ب د ززم است در فرایند ارزیابی لرار بگیرند:

ارائه نامه رسمی از دبیرخانه )مدال طال،نقره ،برنزکشور  در المپیادها  ملی دانش آموز کسب  -

 المپیاد یا لو  جایزه می لقه(

 ان حائز رتبه ادل تا سوم المپیاد دانشجوئی)در سال برگزیده شدن(برگزیدگ -

 آزمون سراسر  دردد به دانشگاه در گرده ریاضی د فنی ، 292تا  2برگزیدگان حائز رتبه  -

 آزمون سراسر  دردد به دانشگاه در گرده علوم انسانی ، 222تا  2برگزیدگان حائز رتبه  -

 راسر  دردد به دانشگاه در گرده هنر ،آزمون س 42تا  2برگزیدگان حائز رتبه  -

  یاد آوری مهم :

از  مردر موارد ت ریف شدهبا توجه به تغییرات جدید طراحی شده در سامانه بنیاد ، ززم است میقاضیان با * 

 دلت ززم را اعمال نمایند. موارد در تکمیل ، د ارائه مدار  مربیه مذکور  در سایت ف الیت ها  نخبگانی 

 



 

دانشگاه هیچگونه اطالعی از موارد شامل امییاز د میزان امییازها  ت ریف شده از سو  بنیاد ندارد د فقط * 

بررسی موارد ادعا شده از سو  میقاضی د تایید مراتب مطابق با دسیور ال مل ابالغی توسط کارشناسان دانشگاه 

 صورت می گیرد.

 ست:ردریهشی توجه به ایع نکات ضدر خصوص ف الیت ها   پژد

فقط  توسط سامانه  دسیه بند  مقازت بارگذار  شده در سامانه بلحاظ گرده مجالت با نمایه م یبر، -

 مطابق دسیورال مل ابالغی میباشد.، صورت می گیرد د اعطاء امییاز نیز به هر مورد 

سهل  در بررسی د تایید مقازت ، بارگذار  صحیح مدار  مال  عمل کارشناسان میباشد د هر گونه -

از بارگذار  پس از انجام هر مرحله،امکان عدم ت لق امییاز را ایجاد مینماید. لذا انگار  در ایع مراتب 

 کامل فایل مورد نظر اطمینان حاصل نمایید .

( لابل بررسی Published( یا منیشر شده در مجالت )Acceptedفقط مقازت دادر  شده ) -

 فایل کامل مقاله الزامیست( نامه دادر  مقاله +بارگذار  میباشند.)

 –علمی ( د نشریات  ISI ،ISCبیع المللی )م یبر مجالت  میبایست در  ها  منیشر شدهمقاله -

 باشند. ISSN دارا   )داخلی یا خارجی(پژدهشی.

ها  علمی م یبر )داخلی د بیع المللی(، )به غیر از گرده مقازت ها  منیشر شده در همایشمقاله -

 بررسی د امییاز دهی میباشند.لابل  .(تردیجی

 soraya.bmn.ir، 01/4/59د بارگذار  اسناد مربیه در سامانه  آخرین مهلت ارائه مدارک -2

)د گزارش گیر  از سیسیم  پس از ایع تاریخ صورت میگیرد تا فرصت کافی جهت بررسی د تایید میباشد.

 مراتب از سو  کارشناسان دانشگاه دجود داشیه باشد.(

ها اعالم شده از سو  بنیاد ملی نخبگان برا  ایع دانشگاه در بیع کلیه درددیها د کلیه دانشکدهظرفیت  -0

 باشد.طبق جددل ذیل می

 ت داد سهمیه مجاز مقطع تحصیلی

 29 کارشناسی

 09 کارشناسی ارشد

 92 دکیر  تخصصی

 



 

مند  از اعیبار اعزام به فرصت مطال اتی خارجی سهمیه دانشجویان دکیر  آن دانشگاه برا  بهره*از ایع ت داد، 

 باشد.نفر می 7حداکرر 

د  علمی آموزشی ،ها  شمول دانشجو در سهمیه بنیاد، اخذ کف امییاز از مجموع ف الیتبرا   شرط الزم -4

 دانشجو  مطابق جددل زیر است.پژدهشی 

 مجموع فعالیت ها به تفکیک سنوات تحصیلحداقل امتیاز الزم از 

     مقطع تحصیلی

 سال ههارم سال سوم سال ددم سال ادل 

 962 482 082 072 کارشناسی

 __ __ 042 022 ارشد

 642 792 992 092 دکیر 

 

در میان دانشجویانی است که کف امییازشمول دانشجو در سهمیه بنیاد، اخذ بازتریع برا   شرط کافی -9

 د در ت داد سهمیه در نظر گرفیه شده لرار بگیرند. اندکور در ایع جددل را کسب کردهامییاز مذ

                                                                  

 موفق و پیروز باشید                                                                               

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                       

 دفتر استعدادهای درخشان                                                                                         

 


