
 به نا م او

 اطالعیه

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

اي از قبيل تسهيالت ويژه ،«هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتراعطاي جايزه» نامهبنياد ملي نخبگان بر اساس آيين

 ومندي آموزشي ، اعتبار ارتباطات علمي ياري ، اعتبار توانياري ، اعتبار فنياري ، اعتبار پژوهشراتبة دانشجويي ، اعتبار آموزش

 كند.هاي كشور اعطا ميها و پژوهشگاهدانشگاهمستعد  را به دانشجويانمندي كارآفريني اعتبار توان

 :به شرح زير است آنترين نكات و مهم اين تسهيالتاز  منديشرايط بهره

هداي نامة اعطداي جايزهشديوه»كه واجدد شدرايط مدركور در  كشورها و مراكز آموزش عالي وابسته دانشجويان هر يک از دانشگاه .1

 .رقابت شركت كننددر اين توانند ، مي)پيوست ( هستند« 1397-98تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي 

 درخواسدت، و فرصدت نهدايي بدراي تكميدل پروندده و ارا دهشدود آغداز مي 5/4/1397ها از تاريخ ثبت نام دانشجويان فعلي دانشگاه .2

در سامانة  ،مدارك مثبتهتصاوير اطالعات خود را به همراه متقاضي ضروري است دانشجويان . استسال جاري  پانزدهم مرداد ماه

 گزيندة 15/5/1397حدداكرر تدا تداري   پد  از آن، كنندد وروزرسداني يدا بهبارگدراري  sina.bmn.irبده نشداني اطالعاتي بنيداد 

 شايان ذكر اسدت .سامانه انتخاب كنندي «هاثبت درخواست» بخش را در« هاي تحصیليدرخواست بررسي پرونده براي جايزه»

 اهد شد.تمديد نخو وجهاين مهلت به هیچ 

آخرين معدل تحصيلي متقاضيان، از دانشگاه محل تحصيل استعالم خواهد شد و در ايدن خصدون نيدازي بده درر مددرك در . 1 تذكر

 هاي مقاطع قبلي، الزم است مستندات در سامانه ثبت شود.سامانه نيست؛ اما براي معدل

در متعاقبدا  زمان ثبت نام دانشجويان نوورود در هر يک از مقاطع تحصيلي، مهر مداه سدال جداري خواهدد بدود كده اطالعيدة آن  .  2تذكر

 گاه بنياد درر خواهد شد.وب

 ، اطالعدات . ثبدتديرسد خواهدد انيمتقاضد اطدال  به مركور سامانة قيطر از جينتا دگان،يبرگز انتخاب و اههپروند يبررس از پ  .3

 .شودانجام ميالكترونيكي  صورتو به  سيناصرفا  از طريق سامانة  ،و اعالم نتايج پروندهبررسي 

اندازي شده است، بديهي است مانند هر سامانه ديگري، در ابتداي كدار بدا با توجه به اين كه سامانه سينا به تازگي راه.  3تذكر 

نيدز دريافدت بازخوردهداي آندان، بده تددريج مرت دع مشكالتي مواجه خواهد شد كه با صبوري و همراهي مخاطبدان و 

، نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصون سدامانه سدينا، بده نشداني خواهند شد. از اين رو خواهشمند است مشكالت 

contact-us@bmn.ir .ارسال فرماييد 

 
 


