
  به نام خدا
  اطالعيه

  1397-98كشور در سال تحصيلي برتر صاحب استعداد هاي تحصيلي به دانشجويان ايزهجاعطاي 
  

اي از قبيل ، تسهيالت ويژه»هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتراعطاي جايزه«نامه بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين
اعتبار ارتباطات علمي را به  كارآفريني و /مندي آموزشيياري، اعتبار توانفن /ياريپژوهش /ياريراتبة دانشجويي، اعتبار آموزش

  كند.اعطا ميمراكز آموزش عالي كشور ها و دانشجويان مستعد دانشگاه
  :ترين نكات آن به شرح زير استمندي از اين تسهيالت و مهمشرايط بهره

ـيلي بـه   هـاي  نامة اعطاي جايزهشيوه«كه واجد شرايط مذكور در مراكز آموزش عالي كشور ها و دانشجويان هر يك از دانشگاه .1 تحص
 توانند در اين رقابت شركت كنند.، مي) هستندبراي مشاهده كليك نمائيد» (1397- 98دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي 

 شود و فرصت نهايي بـراي تكميـل پرونـده و ارائـه درخواسـت،     از ميآغ 05/04/1397ها از تاريخ ثبت نام دانشجويان فعلي دانشگاه .2
اطالعات خود را به همراه تصاوير مدارك مثبتـه،   ،. ضروري است دانشجويان متقاضيباشدميپانزدهم مرداد ماه سال جاري 

 15/05/1397حداكثر تا تاريخ  پس از آن، روزرساني كنند وبارگذاري يا به sina.bmn.irدر سامانة اطالعاتي بنياد به نشاني 
سـامانه انتخـاب    در »هـا ثبت درخواست« را در بخـش » هاي تحصيليدرخواست بررسي پرونده براي جايزه« گزينة
 تمديد نخواهد شد. عنواناين مهلت به هيچ  شايان ذكر است. كنند

 . ثبت اطالعات،ديرس خواهد انيمتقاض اطالع به sina.bmn.ir سامانة قيطر از جينتا دگان،يبرگز انتخاب و اههپروند يبررس از پس .3
 شود.بررسي پرونده و اعالم نتايج، صرفاً از طريق سامانة مذكور و به صورت الكترونيكي انجام مي

 

و آخـرين معـدل خـود را (تصـوير وضـعيت تحصـيلي        مقطـع تحصـيلي فعلـي    و مستندات اطالعات ،الزم است دانشجويان. 1 يادآوري
آخـرين معـدل   در زمان بررسي درخواسـت هـا،    گفتني است ؛نمايند بارگذاريدر سامانه  دانشجو در پورتال آموزشي دانشگاه)

هـاي مقـاطع   معـدل اطالعات تحصـيلي و  براي اما  استعالم خواهد شد. ايشان متقاضيان، از دانشگاه محل تحصيلروز به تحصيلي
  شود. بارگذاريدر سامانه  تصوير گواهي معتبر از دانشگاه بايستميقبلي، 

در هر يك از مقاطع تحصيلي، مهر ماه سال جاري خواهـد بـود    1397-98سال تحصيلي زمان ثبت نام دانشجويان نوورود .  2يادآوري 
 گاه بنياد درج خواهد شد.كه اطالعية آن متعاقباً در وب

، در ابتـداي كـار بـا مشـكالتي     ممكن اسـت  مانند هر سامانه ديگري اندازي شدهنه سينا به تازگي راهكه سامابا توجه به اين.  3 يادآوري
د شد. از ايـن رو خواهشـمند   ردهاي آنان، به تدريج مرتفع خواهنيز دريافت بازخوكه با صبوري و همراهي مخاطبان و  شودمواجه 

  ارسال فرماييد. contact-us@bmn.ir ريانامه ، به نشانياين سامانه پيشنهادهاي خود را در خصوص، نظرات و است مشكالت
 بـر  عـالوه  اسـت،  كـرده  ارائـه  بنيـاد  بـه  را واقـع  خالف اطالعاتي متقاضي شود مشخص هابررسي از مرحله هر در چهچنان.  4يادآوري 

 حـق  و شـود مـي  اعالم ربط،ذي مراجع به وي صداقت عدم و محروم بنياد، هايحمايت و تسهيالت ساير از تحصيلي، هايجايزه
 .بود خواهد محفوظ نخبگان ملي بنياد براي نيز حقوقي صورت به موضوع گيريپي


