
 

 

 

 اطالعیه 
 

 0311-0011های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی  پشتیبانی از فعالیت

 

َایعلمیيفرَىگیداوشجًیانمستعدپشتیباویازفعالیت وامٍآییه"سساًذ بٌیاد هلی ًخبگاى بش اساس  بِ اطالع هی

هشاکااض ّااا ٍ  داً ااگاُ بشصااشاػتباسّااا ٍ صیااْیالصی سا بااِ داً اادَ اى  0311-0411دس سااات صیلاایلی  "تحصیییلیوشییً 

 کٌذ. ک َس اػطا هی ػالی آهَصش

 ّا بِ ششح ص ش است: اًیپ تیبا ي هٌذی اص  بْشُثبت دسخَاست بشای  هْوتش ي ًکات

پ اتیباًی اص  ًاهاِ   شیَُ"ّا ٍ هشاکض آهَصش ػالی ک َس کِ ٍاخذ ششا ط هزکَس دس  داً دَ اى ّش ک اص داً گا .1

صَاًٌذ  هی ،ّیتٌذ "1031-0411س سات صیلیلی ّای ػلوی ٍ فشٌّگی داً دَ اى هیتؼذ صیلیلی ک َس د فؼالیت

 .ًوا ٌذثبت  ،sina.bmn.irبِ ً اًی ،دسخَاست خَد سا اص طش ق ساهاًِ اطالػاصی بٌیاد

ٍ الصم  شَد آغاص هی ماٌبیستمخرداداص ،ّیتٌذًام آى دستِ اص هتقاضیاًی کِ دس حات حاضش داً دَ  فشا ٌذ ثبت .2

َ  داً ادَ اى   است ا اي  ِ د سا باِ ّواشاُ صلااٍ ش ٍ هاذاس      اطالػاات خا ِ هشبَطا باسگازاسی  اا    سایٌا  ، دس سااهاً

 سٍصسساًی کٌٌذ.  بِ

اسشاذ  اا دکتاشی     ّای صیلیلی کاسشٌاسی هاُ سات خاسی دس دٍسُّا کِ دس هْش آهَختگاى داً گاُ شًام داً ثبت .3

بییاتن  اص ًیاض  ذ ٌّذ شّای ک َس بِ ػٌَاى داً دَی ًٍَسٍد ه غَت بِ صیلیل خَا اص داً گاُصخللی دس  کی 

ُ     ،خَاّذ شذ. الصم است ا ي افشادآغاص هاُخشداد یال  ، اطالػاات هشباَب باِ ه    پا  اص پز شفتاِ شاذى دس داً اگا

ّا   تیباًی، اص ا ي پس بٌیادهاُ دس ساهاًِ سیٌا دسج ًوا ٌذ صا دس صَست بشگض ذگی دصیلیل خَد سا صا ًیوِ اٍت هْش

 هٌذ گشدًذ. بْشُ

فشصات خَاٌّاذ داشات گض ٌاِ      )غیرقابلتمدیید 25/4/1399تاپایان يز، حذاکثش 3ٍ  2هتقاضیاى بٌذّای  .4

«ٌ ثباات »سا دس بخااش  «َییایداوشییجًییمىییدیازپشییتیباوید خًاسییتبر سیییپريوییدٌبییرایبُییر

 ی ساهاًِ اًتخاب کٌٌذ. «ّا دسخَاست

ُ    داً دَ اى ًٍَسٍد دٍسًُام  ثبت .5 اسشاذ پیَساتِ، دکتاشی     اػان اص کاسشٌاسای، کاسشٌاسای    ) ّاا  ّاای پا اِ داً اگا

 ، هتؼاقباً اػالم خَاّذ شذ.(ای ٍ دکتشی صخللی پیَستِ حشفِ

 
 

 
 











هقشس  ،ّا ّای حضَسی داً گاُ ( ٍ صؼلیق فؼالیت01ٍ شٍس کٍَ ذ آهذُ )شیَع  با صَخِ بِ ششا ط پیش .1تذور

د 1398-99سالايلسیالتحصییلی،میاوگیهومراتتاپایانویممتقاضیانآخریهمعدلشذ

 وظرگرفتٍشًد.

سسااًی   ٍ با ّذف صیش غ دس اطالع سالیاًِ ّا ٍ بش اساس ظشفیت دسخَاستاٍلیِ پ  اص بشسسی ًخبگاى  ،بٌیاد هلی .6

ًتیدِ اٍلیاِ پاز شش    ،ّای داً دَ ی بٌیاد یباًیّای ر ل صؼْذات پ ت س ضی ٍ اًدام فؼالیت بِ هتقاضیاى بشای بشًاهِ

د مقایسٍباسایرسا ٍ فشٌّگی  فٌاٍساًِ آهَصشی، پژٍّ ی،ّای  هتقاضیاًی کِ باالصش ي اهتیاص اص هدوَػِ فؼالیت

 اػالم خَاّذ کشد.  (سیٌا صشفاً اص طش ق ساهاًِ) اودوسبوردٌافراد

قَ ااً   ،اػالم خَاّذ شاذ بش اساس هذاس  ادػا ی هٌذسج دس ساهاًِ سیٌا صشفاًکِ ًتا ح اٍلیِ  صَخِ بِ ا ي با .2تذور

اص باسگازاسی اطالػاات ًااهؼتبش ٍ     ،هاشصبط  ساٌّواّاای ًاهاِ ٍ   با هطالؼِ دقیق شیَُ ،هتقاضیاىشَد  کیذ هیأص

 ًاهشبَب دس ساهاًِ خَدداسی ًوا ٌذ.

ًااهؼتبش ٍ خاالف    یاطالػااص  آگاّاًِ ،هتقاضیّا ه خص شَد کِ  صَسصی کِ دس ّش هشحلِ اص بشسسی دس.3تذور

ّاای بٌیااد، هیاشٍم ٍ     ، اص سا ش صیْیالت ٍ حوا ات ا يػالٍُ بش هیشٍهیت اص ٍاقغ باسگزاسی کشدُ است، 

ِ  شَد ٍ حق پی سبط، اػالم هی ػذم صذاقت ٍی بِ هشاخغ ری صاَست حقاَقی ًیاض باشای       گیشی هَضَع با

 بٌیاد هلی هیفَظ خَاّذ بَد. 

ِ  « ثبت هاذاس  » بخشدس  .4تذور ِ دس افتخااسات   هشباَب با دسج اشاتباُ افتخااس  اا    باشای خلاَگیشی اص    ،سااهاً

 .فشها یذسا هطالؼِ  آىساٌّوای هشبَب بِ  ،افتخاس هَسد ًظشقبل اص دسج ، ًاهشبَبهیتٌذات 

زاسی آًْا دس ساهاًِ سیٌا، بکااس  صکویل اطالػات ٍ باسگس د سا هتقاضیاى دقت الصم شَد اکیذاً صَصیِ هی.5تذور

ِ  أپ  اص صص شا  ؛بٌذًذ دس ًادسسات ٍخاَد ًاذاسد ٍ    اطالػاات  اهکااى اصاالح    ، یذ دسخَاسات دس سااهاً

 حزف خَاّذ شذ. ه وَالى بٌیاد فْشست  هتقاضی اص ،اطالػات خالف ٍاقغ دسجصَست اثبات 

ساس اهتیاص ًْاا ی ًتیداِ ًْاا ی پاز شش هتقاضایاى سا      ّا دس بٌیادّای استاًی ٍ بش ا بٌیاد بؼذ اص اصوام بشسسی پشًٍذُ .7

 اػالم خَاّذ کشد.


