
 اسمه تعالیب

 اطالعیه
 

 1400-1401های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت

 1400تیرماه ام  30الی  1نام: ثبت

 

 هاا  للمای  نامه پشتیبانی از فعالیتآیین»بنیاد ملی نخبگان بر اساس   به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اردبیل؛

هاا  دانشاگا   برترالتبارها و تسهیالتی را به دانشجویان  1400-1401در سال تحصیلی  ،«و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

 کند.کشور الطا می لالیمراکز آموزشو 

***** 

 باشد:میها به شرح زیر انیپشتیباین مندی از بهرهثبت درخواست برای  مهمترین نکات

 

هاا   نامه پشتیبانی از فعالیتشیوه»ها و مراکز آموزش لالی کشور که واجد شرایط ماککور در  ز دانشگادانشجویان هریک ا 

توانناد  می ،هستند )کلیک کنید( «1400-1140ر سال تحصیلی علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور د

 .ارائه کنند ،ک کنید(یل)ک sina.bmn.irبه نشانی  ،درخواست خود را از طریق سامانه اطاللاتی بنیاد

 

الزم و  شاود آغااز مای   یکا  تیرمااه   از ،هستند دانشجودر حال حاضر نام آن دسته از متقاضیانی که فرایند ثبت .1

 ایا   بارگاکار  نایمرباو،، در ساامانه سا    ریاطاللاا  و مساتندا  خاود را باه همارا  تصااو       انیدانشاجو  نیاست ا

 کنند. یروزرسانبه

 

ارشاد یاا دکتار     ها  تحصیلی کارشناسیما  سال جار  در دور ها که در مهرن دانشگا آموختگاشنام دانثبت .2

از نیاز  د هناد شا  مشغول به تحصای  خوا  نوورود اندانشجویها  کشور به لنوان تخصصی در یکی از دانشگا 

،، تاا مهلات   مرباو  ریافراد اطاللا  و مستندا  خود را به همرا  تصاو نیو الزم است ا شودمیآغاز یک  تیرماه

در  پا  از پییرفتاه شادن    نیکنناد و همننا   یروزرساان به ای  بارگکار نایس، در سامانه 4شد  در بند  نییتع

در سامانه سینا درج نمایند تا در صور   ماهمهر پانزده تا ح  تحصی  خود را ، اطاللا  مربو، به مدانشگا 

 .شوند مندبهر  ادیبن  هایبانیپشت، از برگزیدگی
 

گزیناه   دارناد  فرصات  )غیرقابل تمدید( 30/4/1400 چهارشنبه تا پایان روزحداکثر ، 3و  2ضیان بندها  متقا .3

ثباات »بخااش  ازرا  «هااا  دانشااجوییمنااد  از پشااتیبانیدرخواساات بررساای پرونااده باارا  بهااره »

 انتخاب کنند.  sina.bmn.irسینا سامانه  در«هادرخواست

 

 وساته، یپ ارشاد یکارشناسا  ،یکارشناس  هاها شام  دور دانشگا  هیپا  هادور نام دانشجویان نوورود ثبتزمان  .4

 .متعاقباً الالم خواهد شد وسته،یپ یتخصص  و دکتر  احرفه  دکتر

 

 



 

به  یرساندر اطالع عیو با هدف تسر انهیسال تیها و بر اساس ظرفدرخواست هیاول ینخبگان پس از بررس یملبنیاد  .5

 هیا اول جاه ینت ،ییدانشجو  هایبانیاز پشت  مندبهر   برا ازیمورد ن  هاتیو انجام فعال  زیربرنامه  برا انیمتقاض

در را  یفناوراناه و فرهنگا   ،یپژوهشا  ،یآموزشا   هاا تیا از مجمولاه فعال  ازیا امت نیکه باالتر یانیمتقاض رشیپک

 .کرد( الالم خواهد نایسامانه س قی)صرفاً از طر اندافراد کسب کرده ریبا سا سهیمقا

 

نمارا  تاا    نیانگیا م ان،یمعادل متقا ا   نیآخر استمقرر شد بر اساس رویۀ اجرایی تدوین شد ، . 1تیکر

 در نظر گرفته شود. 9139-1400 یلیسال تحصاول  سال ین انیپا

 

 

ویااً  ق ،الالم خواهد شاد  بر اساس مدارک ادلایی مندرج در سامانه سینا صرفاًکه نتایج اولیه توجه به این با .2تیکر

از بارگایار  االععاا  ناامعتبر و     ،مارتبط  راهنماهاا  نامه و با مطالعه دقیق شیو  ،متقاضیانشود کید میأت

 نمایند. نامربوط در سامانه خوددار 

 

ناامعتبر و خاالف    یاطاللاات  آگاهانه ،ها مشخص شود که متقاضیصورتی که در هر مرحله از بررسی در. 3تیکر

هاا  بنیااد،   ، از سایر تسهیع  و حمایات تسهیع  اینععوه بر محرومیت از واقع بارگکار  کرد  است، 

صاور    گیار  مو اوب باه   شاود و حاپ پای   ربط، اععم میمحروم و عدم صداقت و  به مراجع ذ 

 حقوقی نیز برا  بنیاد ملی محفوظ خواهد بود.
 

مستندا   ایاز درج اشتبا  افتخار   ریجلوگ  بخش ثبت مدارک مربو، به افتخارا  در سامانه، برادر  .4تیکر

 .مربو، به آن را مطالعه کنند  قب  از درج افتخار مورد نظر، راهنما انینامربو،، الزم است متقاض

 

کار  آنها در سامانه سینا، بکاار  تکمی  اطاللا  و بارگر د را متقاضیان دقت الزم شوداکیداً توصیه می .5تیکر

در نادرسات وجاود نادارد و    اطاللاا   امکاان اصاال     ،ت در ساامانه یید درخواسا أپس از تزیرا  ؛بندند

 .حیف خواهد شدمشموالن بنیاد فهرست  متقا ی از ،االععا  خعف واقع درجصور  اثبا  

 

نتیجاه نهاایی    ،استانی و بر اساس امتیاز نهاایی  نخبگان ها در بنیادها بعد از اتمام بررسی پروند  ملی نخبگان بنیاد .6

 متقاضیان را الالم خواهد کرد. بررسی درخواست

 

 ****بنیاد نخبگان استان اردبیل****

 

 


