
 

 1اطالعیه شماره 

 1991-99های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت

های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد پشتیبانی از فعالیت"نامه رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیینبه اطالع می

 عاایی مراکز آموزشها و تسهیالتی را به دانشجویان مستعد دانشگاه اعتبارها و 8991-99در سال تحصیلی  "تحصیلی کشور

 کند.کشور اعطا می

 ها به شرح زیر است:انیمندی از پشتیببهرهثبت درخواست برای  مهمترین نکات

ناماه ششاتیبانی از   ها و مراکز آموزش عایی کشاور کاه وا اد یارایک مادکور در یایوه      دانشجویان هریک از دانشگا .1

 ،هساتند  ()کلیاک کنیاد   8991-99ر سال تحصیلی ای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور دهفعاییت

 .نمایندثبت  (sina.bmn.irبه نشانی )توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد می

. یودآغاز می 1931سال پنجم تیرماه  از ،هستندنام آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دانشجو فرایند ثبت .2

روزرساانی  بارگاداری و یاا باه    ساینا  ، در سامانهمربوطهد را به همراه تصاویر و مدارک باید اطالعات خودانشجویان 

گزینااه فرصاات خواهنااد دایاات  )غیرقاباات تمدیااد  11/1/3119تااا پایااان روز کننااد. متقاضاایان حااداک ر 

ثبات  »بخا   را در  «هاای دانشاجویی  یمنادی از پشاتیبان  بهاره درخواست بررسی پروناده بارای   »

 کنند.  انتخابسامانه ی «هادرخواست

اما برای معادل کام مقااطح تحصایلی      ؛نیاز به درج مستندات نیست)معدل فعلی(، برای ارائه آخرین معدل  .1تذکر 

 قبلی الزم است مستندات در سامانه ثبت یود.

وبگااه بنیااد    از طریاق در هر یک از مقاطح تحصیلی، متعاقباا    دانشجویان نوورودثبت درخواست  زمان .2تذکر 

 .خواهد ید رسانیاطالعملی نخبگان 

، نتیجه اوییه شدیرش متقاضیانی کاه بااالترین   ساییانه ها و بر اساس ظرفیتشس از بررسی درخواستبنیاد ملی نخبگان  .9

صرفا  از طریق ) را اندکسب کرده یسه با سایر افراددر مقا ، شژوهشی و فناورانه های علمیامتیاز را از مجموعه فعاییت

 اعالم خواهد کرد.  (سینا سامانه

قویاا    ،اعاالم خواهاد یاد    بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه ساینا  صرفا که نتایج اوییه تو ه به این با .9تذکر 

ز بارگداری اطالعات نامعتبر و نامربوط ا ،مرتبک راهنماهاینامه و با مطایعه دقیق ییوه ،متقاضیانیود کید میأت

 آگاهاناه  ها مشخص یود که متقاضیصورتی که در هر مرحله از بررسی در سامانه خودداری نمایند. ضمنا  در

مطابق مقررات و ضوابک حقاوقی بنیااد باا وی برخاورد     نامعتبر و خالف واقح بارگداری کرده است،  یاطالعات

 خواهد ید.

درج ایتباه افتخار یا مساتندات  برای  لوگیری از  ،سامانهدر افتخارات  مربوط به« مدارکثبت » در بخ  .4تذکر 

 فرمایید.را مطایعه  آنراهنمای مربوط به  ،افتخار مورد نظرقبم از درج ، نامربوط

ار داری آنهاا در ساامانه ساینا، بکا    تکمیم اطالعات و بارگا ر د را متقاضیان دقت الزم یوداکیدا  توصیه می. 1تذکر

در صاورت  نادرست و اود نادارد و   اطالعات امکان اصالح  ،یید درخواست در سامانهأشس از ت. زیرا بندند

 حدف خواهد ید. مشموالن بنیاد فهرست  متقاضی از ،اطالعات خالف واقح درجاثبات 

 الزم به ذکر است شرونده بارگداری یده به صورت ناقص و بدون مستندات، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. :6تذکر 


