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 اطالعیه

 8991-99های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت

 

تحصالی  های علمی و عرهیگی دانشاوییان متایاد  پشایابانی ا  عاایا  »نامه د ملی نخبگان بر اساا  ییا  رسااند بیاا به اطالع می

عایی کشاایر اع ا ها و مراکز یمی شاعیبارها و تتااالاالتی را به دانشااوییان متاایاد دانشااگا  8991-99در سااات تحصااالی  «کشاایر

 کید.می

 ها به شرح زیر است:مندی از پشتیبانیمهمترین نکات برای ثبت درخواست بهره

های علمی و پشیابانی ا  عاایا »نامه در شای ها و مراکز یمی ش عایی کشیر که واجد شرایط مذکیر دانشاوییان هری  ا  دانشگا  .8

تیانید درخیاس  می ،هتیید (کلا  کیادبرای مشاهد  ) «8991-99 تحصیلیعرهیگی دانشاوییان متایاد تحصالی کشیر در سات   

 ثب  نمایید. sina.bmn.irخید را ا  طریق سامانه اطالعاتی بیااد به نشانی 

 دیبا انیدانشوی. شیدیم یغا  8931 سال رماهیت پنجم ا  هتیید، دانشوی حاضر حات در که یانامیقاضا  ا  دسایه  ین نامثب  عرایید .2

 انیپا ات حداکثر انامیقاض. کیید یرو رسانبه ای و یبارگذار یااسا  ساامانه  در مربیط، مدارک و ریتصااو  همرا  به را خید اطالعات

 در را «ییدانشوی یهایباناپشی یبرا پروند  یبررس درخیاس » یهیگز داش  خیاهید عرص  8931 ساال  پانزدهم مردادماه روز

 .شد نخواهد دیتمد عنوان چیه به مهلت نیا. گفییی اس  کیید انیخاب سایا سامانه در «درخیاس  ثب » بخش

اساا  دانشااوییان، اطالعات و متااییدات مق ل تحصااالی عالی و یخری  مادت خید را )تصااییر وضاااا      ال م .8 یادآوری

تحصالی دانشوی در پیرتات یمی شی دانشگا ( در سامانه بارگذاری نمایید؛ گفییی اس  در  مان بررسی درخیاس  ها، یخری  

های خیاهد شد. اما برای اطالعات تحصالی و مادترو  میقاضااان، ا  دانشاگا  محت تحصاات ایشان اسیاالم    مادت تحصاالی به 

 شید.بایت  تصییر گیاهی مایبر ا  دانشگا  در سامانه بارگذاری مقاطل قبلی، می

در هر ی  ا  مقاطل تحصالی، میااقباً ا  طریق 8991-99سات تحصالی  دانشجویان نوورود مان ثب  درخیاس   .2یادآوری

 رسانی خیاهد شد.اطالعنخبگان  وبگا  بیااد ملی

ها و بر اسااا  فرعا  سااایاانه، نیاوه اویاه پذیرش میقاضاااانی که باالتری  امیاا  را ا   بیااد ملی نخبگان پس ا  بررساای درخیاساا  .9

 .کرد یاهدخ اعالم سایا سامانه طریق ا  صرعاً را اندکرد  کتب اعراد سایر با مقایته در و عیاورانه پژوهشی علمی، هایعاایا  مومیعه

ییاً اعالم خیاهد شد، ق مدارک ادعایی میدرج در سامانه سایااطالعات و که نیایج اویاه صارعاً بر اساا    با تیجه به ای  .9یادآوری

 ، ا  بارگذاری اطالعات نامایبر و نامربیط در سامانه خیدداریمرتبط نامه و راهیماهایشید میقاضاان، با م ایاه دقاق شای تأکاد می

ها مشخص شید که میقاضی یگاهانه اطالعاتی نامایبر و خالف واقل بارگذاری نمایید. ضمیاً در صیرتی که در هر مرحله ا  بررسی

 کرد  اس ، م ابق مقررات و ضیابط حقیقی بیااد با وی برخیرد خیاهد شد.

، بطترج اشیبا  اعیخار یا متییدات نامرمربیط به اعیخارات در ساامانه، برای جلیگاری ا  د « ثب  مدارک»در بخش  .4یادآوری

 قبت ا  درج اعیخار میرد نظر، راهیمای مربیط به ین را م ایاه عرمایاد.

یرا   دق  کاعی نماییددر ساامانه سایا،   مدارک شاید میقاضااان در تیمات اطالعات و بارگذاری  اکاداً تیصااه می  .5یادآوری

پس ا  تأیاد درخیاساا  در سااامانه، امیان اصااالا اطالعات نادرساا  وجید ندارد و در صاایرت اثبات درج اطالعات خالف  

 واقل، میقاضی ا  عالرس  مشمیالن بیااد حذف خیاهد شد.


