
 

 

 

 1اطالعیه شماره 

 
 

 1399-1400های 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

مراکاا  ها ت تبارهااا ت صیااییالصی را بااه دان ااتعیان میاات د دان ااگا اع 1399-1400در سااات صیلاایلی  "تحصیییلی وشییو 

 کند.ک عر اعطا می عالیآمعزش

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

نامه پ اتیبانی از ها ت مراک  آمعزش عاالی ک اعر کاه تاشاد طارایو مارکعر در طایع دان تعیان هریک از دان گا .1

صعانناد می ،هیاتند 1399-1400ر ساات صیلایلی های علمی ت فرهنگی دان تعیان میت د صیلایلی ک اعر دف الیت

 .نمایندثبت  (sina.bmn.irبه ن انی )درخعاست خعد را از طریق سامانه اطالعاصی بنیاد 

آغااز  9139ل سیا بیسیت  خیرداد از ،هیاتندنام آن دسته از متقاضیانی که در حاات حاضار دان اتع فرایند ثبت .2

بارگاراری ت یاا  ساینا ، در ساامانهمربعطاهد را باه همارا  صلااتیر ت مادار  باید اطالعات خاع. دان تعیان طعدمی

گ ینه فرصت خعاهند داطت  )غیرقابل تمدید( 20/4/9913تا پایان  وز رتزرسانی کنند. متقاضیان حداکثر به

ثباات »بخاا  را در  «های دانشییجوییمنییدی از پشییتیبانیبهرهد خواسییت بر سییی پرونییده بییرای »

 کنند.  انتخابسامانه ی «هادرخعاست

 طدمقرر  ،هاهای حضعری دان گا ( ت ص لیق ف الیت19تیرتس کعتید .با صعشه به طرایو پی  آمد  )طیعع 1تذور 

د  نظیر  1398-99سیال اول سیال تحصییلی ، میانگین نمرات تا پایان نی متقاضیانآخرین معدل 

 گرفته شود.

اما بارای م ادت کاق مقااطص صیلایلی  ؛نیاز به درج میتندات نییت. برای ارائه آخرین م دت )م دت ف لی( 2تذور 

 الزم است میتندات در سامانه ثبت طعد. ،قبلی

گا  بنیااد تب از طریقدر هر یک از مقاطص صیلیلی، مت اقباً  دانشجویان نوو ودثبت درخعاست  زمان .3تذور 

 .خعاهد طد رسانیاطالعملی نخبگان 

، نتیته اتلیه پریرش متقاضیانی کاه بااالصرین سالیانه ها ت بر اساس ظرفیتپس از بررسی درخعاستبنیاد ملی نخبگان  .3

صارفاً از ) را اندوسب ورده د  مقایسه با سایر افراد ، پژته ی ت فناتراناه های علمیامتیاز از متمععه ف الیت

 اهد کرد. اعالم خع (سینا طریق سامانه

قعیااً  ،اعاالم خعاهاد طاد بر اساس مدار  ادعایی مندرج در سامانه ساینا صرفاًکه نتایج اتلیه صعشه به این با .4تذور 

از بارگراری اطالعات نام تبر ت نامربعط  ،مرصبو راهنماهاینامه ت با مطال ه دقیق طیع  ،متقاضیانطعد کید میأص

 آگاهانه ،ها م خص طعد که متقاضیصعرصی که در هر مرحله از بررسی ردر سامانه خعدداری نمایند. ضمناً د

 مطابق مقررات بنیاد با تی برخعرد خعاهد طد.نام تبر ت خالف تاقص بارگراری کرد  است،  یاطالعاص

 



 

 

 درج اطتبا  افتخار یا میاتنداتبرای شلعگیری از  ،سامانهدر افتخارات  مربعط به« ثبت مدار » در بخ  .5تذور 

 .فرماییدرا مطال ه  آنراهنمای مربعط به  ،افتخار معرد نظرقبق از درج ، نامربعط

راری آنیاا در ساامانه ساینا، بکاار صکمیق اطالعات ت بارگار د را متقاضیان دقت الزم طعداکیداً صعصیه می. 6تذور

در صاعرت ارد ت نادرست تشاعد ناداطالعات امکان اصالح  ،یید درخعاست در سامانهأپس از ص. زیرا بندند

 حرف خعاهد طد. م معالن بنیاد فیرست  متقاضی از ،اطالعات خالف تاقص درجاثبات 


