
بسمه تعالی

"فراخوان جوایز حمایتی ساالنه بنیاد ملی نخبگان"

1396-97دانشجویان نوورودبراي 
ررسی ببنیاد ملی نخبگان استان تهران طی اطالعیه اي بسیار مهم مراتب و نحوه

برايجوایز حمایتی ساالنه آن بنیاد را درخواست ها و شناسایی مشموالن 
ال سکارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتري) در دانشجویان جدید الورود (سال اول

.نموده استفراخوانزیربه شرح ، 96-97تحصیلی 
سهیالت ت» هاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتراعطاي جایزه«نامۀ بنیاد ملّی نخبگان بر اساس آیین

مشتمل بر جوایز متعددي مندرج در کتابچه اي را در قالب چهار جایزة آموزش، پژوهش، فنّاوري و فرهنگ ویژه
هاي ها و پژوهشگاهصاحب استعداد برتر دانشگاهبه دانشجویان -bmn.ir/uploads/raja.pdfبه نشانی–"راجا"

کند.کشور اعطا می
ترین نکات این جوایز به شرح زیر است:مندي از آن و مهمشرایط بهره

توانند از این ها میهمۀ رشتهارشد ، دکتري تخصصیهاي کارشناسی ، کارشناسیدانشجویان سال اول دوره.1
مند شوند.جوایز بهره

پروندة دانشجویان منوط به ثبت کامل اطالعات متقاضی در سامانۀ اطالعاتی بنیاد ملّی نخبگان بررسی . ٢
)soraya.bmn.ir درخواست بررسی پرونده براي «در فرایند » شروع فرایند«سپس انتخاب گزینۀ ) و

.ي سامانه است»هادرخواست«در بخش » هاي تحصیلیجایزه

رین و حائز بیشتهاي زیرکم یکی از ویژگیدستدارايبایدجوایزاینازمنديبهرهبرايمتقاضیان:الزمرطش	.3
هاي نخبگانی باشند:امتیاز از فعالیت

آموزي ملّی و جهانی؛الف.کسب مدال طال ، نقره یا برنز در المپیادهاي دانش
؛هاي کشورهاي سراسري ورود به دانشگاهب. کسب رتبۀ برتر در آزمون

؛(مقاطع تحصیالت تکمیلی)سوم در المپیادهاي ملّی دانشجوییج. کسب رتبۀ اول تا 
ه. کسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه؛
و. کسب عنوان دانشجوي نمونۀ کشوري؛

فنّاورانۀ مورد تأیید بنیاد؛هاي علمی،پژوهشی،ز. برگزیده شدن در جشنواره
اساس مقررات بنیاد)؛ح. برگزیدگان هنري ، ادبی یا قرآنی(بر 

هاي ملی و جهانی مهارت؛ط. برگزیده شدن در مسابقه
ان هاي برگزیده در بنیاد ملی نخبگنامۀ شناسایی و پشتیبانی از اختراعي. داشتن اختراع برگزیده براساس آیین

)3و 2و 1(اختراع هاي سطح 



اي فنّاورانه، ههاي نخبگانی (شامل فعالیترا از فعالیتاوالً حدنصاب مورد تأییدبنیاددانشجویان باید :یشرط کاف.4
باشند.ثانیاً داراي بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیاندست آورند و پژوهشی و آموزشی) به

ي نخبگانیِ هابررسی داشتن حد نصاب الزم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان، بر اساس فعالیتیادآوري:
ود.شی، توسط سامانۀ اطالعاتی بنیاد محاسبه و نتیجۀ آن از طریق سامانه به متقاضی اعالم میاعالمیِ متقاض

:استزیرشرحبهامتیازداراينخبگانیهايفعالیتمصادیق	.5
هاي علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)؛الف. موفقیت

هاي سراسري علوم پزشکی ، المپیادهاي دانشجویی کنکور، آزمونهاي علمی (مانند ب. کسب رتبۀ برتر در آزمون
و ...)؛

هاي خوارزمی، رازي، فنّاورانۀ مورد تأیید بنیاد (مانند جشنوارههاي علمی،پژوهشی،. برگزیده شدن در جشنوارهج 
فارابی ، رویش و ...)؛

قرآنی مورد تأیید بنیاد.هايهاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیتد. برگزیده شدن در جشنواره
: استالزمشودمیمحاسبهتخصصیافزارنرمکمکبهدانشجویانامتیازهاياینکهبهباتوجه	.6
بارگذاري شود. به طور کامل در سامانه. همۀ اطالعات 6-1
) 20/07/1396(باشدمیجاريحداکثر بیستم مهرماه سالبراي تکمیل پرونده و ارائه درخواست، فرصت نهایی. 6-2

و ضروري است دانشجویان اطالعات خود را به همراه مدارك مثبته حداکثر تا این تاریخ در سامانۀ اطالعاتی بنیاد 
»لیهاي تحصیدرخواست بررسی پرونده براي جایزه«را در فرایند » شروع فرایند«بارگذاري کنند و سپس گزینۀ 

ي سامانه انتخاب کنند.»هادرخواست«در بخش 
الزم و ضروریست معدل و گواهی معتبر تایید آن می بایست براي هر مقطع بطور جدا گانه در :1وري مهم یادآ

سامانه تعریف و بارگذاري گردد. (بدیهی است با توجه به نوورود بودن دانشجویان، معدل براي مقطع فعلی قابل 
تعریف نمیباشد.)

شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را بارگذاري کرده است، : چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص 2یادآوري مهم
بط راي ذیهشود و عدم صداقت وي به دستگاهفقط از این جایزه بلکه از تمامی تسهیالت بنیاد محروم میمتقاضی نه

شود.اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیري می
ل و به شکصرفاً از طریق سامانۀ اطالعاتی بنیادبررسی اطالعات و اعالم نتایج: تحویل اطالعات ،3یادآوري مهم

پذیرد.الکترونیکی صورت می
در خصوص حمایتها و تسهیالت اعطایی، اطالعیه ها و اخبار اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان: روش 4یادآوري مهم 

و این بنیاد مسئولیتی در قبال عدم اطالع باشدمیTehran.bmn.irو bmn.irگاه وبمنتشر شده از طریق 
متقاضیان در خصوص نحوه بهره مندي از تسهیالت در مهلت زمانی مقرر بر عهده نخواهد داشت.

یدر پایان از این که با رعایت مالحظات اشاره شده درباال، به کاهش میزان پاسخگوی
گردد.د تشکرمیینمایو افزایش تمرکز کارشناسان در بررسی درخواستها همکاري می

معاونت آموزشی دانشگاه
درخشاندفتر استعدادهاي 


