
 بسمه تعالی   

  "فراخوان جوایز حمایتی ساالنه بنیاد ملی نخبگان"

 6971-79سال تحصیلی برای 

ررسی ب بنیاد ملی نخبگان استان تهران طی اطالعیه ای بسیار مهم مراتب و نحوه

 برای سالجوایز حمایتی ساالنه آن بنیاد را درخواست ها و شناسایی مشموالن 

 . نموده است فراخوان زیربه شرح ، 79-79تحصیلی 

سهیالت ت« های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتراعطای جایزه»نامة بنیاد ملّی نخبگان بر اساس آیین

مشتمل بر جوایز متعددی مندرج در کتابچه ای را در قالب چهار جایزة آموزش، پژوهش، فنّاوری و فرهنگ ویژه

های ها و پژوهشگاهبه دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه - fbmn.ir/uploads/raja.pd به نشانی– "راجا"

 کند.کشور اعطا می

 ترین نكات این جوایز به شرح زیر است:مندی از آن و مهمشرایط بهره

 همة  دکتری تخصصی، ارشدکارشناسی، کارشناسیو شبانه مقطع روزانههای دورهشاغل به تحصیل دانشجویان   .6

یان دورة کارشناسی چهار سال ، دانشجویان دورة کارشناسی دانشجوسنوات: ) تحصیل مجاز هایسال در که هارشته

 می توانند از این جوایز بهره مند گردند.( ارشد دو سال ، دانشجویان دورة دکتری تخصصی چهارسال

د ملّی نخبگان بنیا اطالعاتی سامانة در متقاضی اطالعات کامل ثبت به منوط دانشجویان پروندة بررسی .2

(soraya.bmn.ir ) های درخواست بررسی پرونده برای جایزه»در فرایند  «شروع فرایند»و سپس انتخاب گزینة

 ی سامانه است.«هادرخواست»در بخش « تحصیلی

رین و حائز بیشت های زیرکم یكی از ویژگیدست دارای باید جوایز این از مندیبهره برای متقاضیان  :الزم رطش .9

 های نخبگانی باشند:امتیاز از فعالیت

 آموزی ملّی و جهانی؛الف.کسب مدال طال ، نقره یا برنز در المپیادهای دانش

ورود به دورة  0111های کشوری زیر های کشور )رتبههای سراسری ورود به دانشگاهب. کسب رتبة برتر در آزمون

های خارجی و های ریاضی و فنّی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر یا زبانای در گروهسی یا دکتری حرفهکارشنا

 در مجموعة امتحانی در دورة کارشناسی ارشد(؛ 01های کشوری زیر رتبه

 ج. کسب رتبة اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی؛

 ه. کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه؛

 وان دانشجوی نمونة کشوری؛و. کسب عن

 فنّاورانة مورد تأیید بنیاد؛ های علمی،پژوهشی،ز. برگزیده شدن در جشنواره

 ح. برگزیدگان هنری ، ادبی یا قرآنی)بر اساس مقررات بنیاد(؛

 های ملی و جهانی مهارت؛ط. برگزیده شدن در مسابقه

ان های برگزیده در بنیاد ملی نخبگپشتیبانی از اختراعنامة شناسایی و ی. داشتن اختراع برگزیده براساس آیین

 (3و  2و  0)اختراع های سطح 

http://soraya.bmn.ir/


ای فنّاورانه، ههای نخبگانی )شامل فعالیترا از فعالیت اوالً حدنصاب مورد تأییدبنیاددانشجویان باید  : یشرط کاف .4

 باشند. سایر متقاضیانثانیاً دارای بیشترین امتیاز در بین دست آورند و پژوهشی و آموزشی( به

ی نخبگانیِ هابررسی داشتن حد نصاب الزم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان، بر اساس فعالیت  یادآوری:

 ود.شاعالمیِ متقاضی، توسط سامانة اطالعاتی بنیاد محاسبه و نتیجة آن از طریق سامانه به متقاضی اعالم می

 :است زیر شرح به امتیاز دارای نخبگانی هایفعالیت مصادیق  .5

 های علمی در دانشگاه )آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...(؛الف. موفقیت

های سراسری علوم پزشكی ، المپیادهای دانشجویی های علمی )مانند کنكور، آزمونب. کسب رتبة برتر در آزمون

 و ...(؛

های خوارزمی، رازی، نة مورد تأیید بنیاد )مانند جشنوارهفنّاورا های علمی،پژوهشی،. برگزیده شدن در جشنوارهج 

 فارابی ، رویش و ...(؛

 قرآنی مورد تأیید بنیاد.هایهای معتبر ادبی و هنری یا فعالیتد. برگزیده شدن در جشنواره

 : است الزم شودمی محاسبه تخصصی افزارنرم کمك به دانشجویان امتیازهای اینكه به باتوجه  .1

 بارگذاری شود.  به طور کامل در سامانه. همة اطالعات 9-0

و ( 19/19/0379)باشدجاری می ششم شهریورماه سالبرای تكمیل پرونده و ارائه درخواست،  فرصت نهایی. 9-2

ضروری است دانشجویان اطالعات خود را به همراه مدارك مثبته حداکثر تا این تاریخ در سامانة اطالعاتی بنیاد 

 «لیهای تحصیدرخواست بررسی پرونده برای جایزه»را در فرایند « شروع فرایند»بارگذاری کنند و سپس گزینة 

 ی سامانه انتخاب کنند.«هادرخواست»در بخش 

شدة دانشجو تا تاریخ مالك محاسبة میانگین کل دانشجو در طول تحصیل، میانگین کسب :0یادآوری مهم 

، الزم است دانشجویان آخرین 9/9/0379توجه به بسته شدن سامانة اطالعاتی در تاریخ است و با  0/9/0379

 میانگین کلّ خود را حداکثر تا این تاریخ در سامانه ثبت کنند.

ر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را بارگذاری کرده است، : چنانچه در ه2یادآوری مهم

بط رای ذیهشود و عدم صداقت وی به دستگاهفقط از این جایزه بلكه از تمامی تسهیالت بنیاد محروم میمتقاضی نه

 شود.اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می

ل و به شك اطالعات و اعالم نتایج صرفاً از طریق سامانة اطالعاتی بنیاد بررسی : تحویل اطالعات ،3یادآوری مهم

 پذیرد.الكترونیكی صورت می

در خصوص حمایتها و تسهیالت اعطایی، اطالعیه ها و اخبار  اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان: روش 4یادآوری مهم 

و این بنیاد مسئولیتی در قبال عدم اطالع  باشدمی Tehran.bmn.irو  rbmn.iگاه وبمنتشر شده از طریق 

 متقاضیان در خصوص نحوه بهره مندی از تسهیالت در مهلت زمانی مقرر بر عهده نخواهد داشت.
 

 پاسخگوییدر پایان از این که با رعایت مالحظات اشاره شده درباال، به کاهش میزان 

 گردد.د تشكرمیینمای و افزایش تمرکز کارشناسان در بررسی درخواستها همكاری می

                                                                    

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                       

 های درخشاندفتر استعداد

http://bmn.ir/
http://tehran.bmn.ir/

