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

 1399-1400تحصیلی 

 

های علمی و فرهنگی دانشجویان پشتیبانی از فعالیت  نامهآیین"رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس  به اطالع می

مراکز ها و دانجاگا   برحراعتبارها و حساییالحی را به دانجایانان    1399-1400در ساا  حصیایلی    "مستتعد تحصتیلی کشتور

 کند.کجار اعطا می عالیآمازش

 ها به شرح زنر است:انیپجتیبانن مندی از بیر ثبت درخااست برای  میمترنن نکات

پجااتیبانی از نامه شاایا "ها و مراکز آمازش عالی کجااار که وا د شاارانک م کار در  دانجاایانان هرنا از دانجااگا -1

حاانند می  ،هساتند  "9139-1400ر ساا  حصیایلی  های علمی و فرهنگی دانجایانان مساتعد حصیایلی کجاار دفعالیت

 .نمانندثبت  ،sina.bmn.irبه نجانی ،درخااست خاد را از طرنق سامانه اطالعاحی بنیاد

و الزم   شاادآغاز می  ماهبیستت  ررداد  از  ،هساتندنام آن دساته از متاایایانی که در لا  لایار دانجایا  فرانند ثبت -2

روزرساانی بارگ اری نا به  ساینا  ، در ساامانهمرباطهد را به همرا  حیااونر و مدار   اطالعات خادانجایانان    اسات انن
 کنند. 

ارشاد نا دکتری حخیایای های حصیایلی کارشاناسای اری در دور ما  ساا   ها که در میرآماختگان دانجاگا شنام دانثبت -3
 ما بیسااتخ خرداداز  نیز  د هند شاا های کجااار به عناان دانجاایای ناورود مجاا ا  به حصیاای  خاادر نکی از دانجااگا 

ه ص  حصیای  خاد را حا نیم، اطالعات مرباط به مپس از پ نرفته شادن در دانجاگا   ،خااهد شاد. الزم اسات انن افرادآغاز
 مند گردند.ها بیر جتیبانی، از انن پما  در سامانه سینا درج نمانند حا در صارت برگزندگی در بنیاداو  میر

فرصاات خااهند داشاات گزننه   )غیرقابل تمدید( 25/4/1399تا پایان روز  ، لداکثر  3و   2متاایاایان بندهای   -4

را در بخش »ثبات   ی«هتای دانشتتجویمنتدی از پشتتتیبتانی»دررواستتت بررستتی پرونتده برای ب ره

 ها«ی سامانه انتخاب کنند. درخااست

ای و ارشاد پیاساته، دکتری لرفهاعخ از کارشاناسای، کارشاناسای )  هاهای پانه دانجاگا نام دانجایانان ناورود دور ثبت -5
 ، متعاقباً اعالم خااهد شد.(دکتری حخییی پیاسته

مارر   ،هاهای لضااری دانجاگا ( و حعلیق فعالیت19ونروس کاوند  آمد  )شایاع  با حا ه به شارانک پیش  .1تذکر 

در نظر گرفته   1398-99ساا  او  ساا  حصیایلی  ، میانگین نمرات حا پانان نیخمتاایایانآخرنن معد   شاد

 شاد.

 



 

 

رساانی به و با هدف حسارن  در اطالع  ساالیانه ها و بر اسااس ررفیتدرخااساتاولیه پس از بررسای  نخبگان    ،بنیاد ملی  -6
نتییاه اولیاه پا نرش  ،هاای دانجااایانی بنیاادهاای ینا  حعیادات پجاااتیباانیرنزی و انیاام فعاالیاتمتااایااایاان برای برنااماه

در مقایسته با ستایر را  و فرهنگی   فناورانه  آمازشای، پووهجای،های  متاایایانی که باالحرنن امتیاز از میماعه فعالیت

 اعالم خااهد کرد.  (سینا صرفاً از طرنق سامانه) اندکسب کرده افراد

کید  أ قانًا ح   ، اعالم خااهد شاد   بر اسااس مدار  ادعانی مندرج در ساامانه ساینا   صارفًاکه نتانج اولیه  حا ه به انن   با   .2تذکر

بارگ اری اطالعات نامعتبر و نامرباط در سااامانه  از    ، مرحبک   راهنماهای نامه و  با مطالعه دقیق شاایا    ، متاایاایان شاااد  می 

 خادداری نمانند. 

نامعتبر و خالف واق     ی اطالعاح   آگاهانه   ، ها مجااخش شاااد که متاایاای ز بررساای صااارحی که در هر مرلله ا   در . 3تذکر

صااداقت وی به  های بنیاد، مصروم و عدم  ، از سااانر حسااییالت و لمانت انن عالو  بر مصرومیت از  بارگ اری کرد  اساات، 

 صارت لااقی نیز برای بنیاد ملی مصفاظ خااهد باد.    گیری مایاع به شاد و لق پی ربک، اعالم می مرا   یی 

درج اشااتبا  افتخار نا مسااتندات برای  لاگیری از   ،سااامانهدر  افتخارات   مرباط به»ثبت مدار «    در بخش .4تذکر

 .فرمانیدرا مطالعه  آنراهنمای مرباط به  ،افتخار مارد نظرقب  از درج ، نامرباط

 ؛بندند آنیا در ساامانه ساینا، بکار     اریحکمی  اطالعات و بارگر  د  را  متاایایان دقت الزم  شااداکیداً حاصایه می. 5تذکر

اطالعات   درجدر صاارت اثبات  نادرسات و اد ندارد و اطالعات  امکان اصاالح    ،نید درخااسات در ساامانهأپس از حزنرا  

 ل ف خااهد شد. مجماالن بنیاد فیرست  متاایی از ،خالف واق 

را   ها در بنیادهای اسااتانی و بر اساااس امتیاز نیانی نتییه نیانی پ نرش متاایاایانبنیاد بعد از احمام بررساای پروند  -7
 اعالم خااهد کرد.

 

 


