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 1398-99هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي كشور در سال تحصيلي  پشتيباني از فعاليت

هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد  پشتيباني از فعاليت"نامه  رساند بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين به اطالع مي

 عـالي  مراكز آموزشها و  تسهيالتي را به دانشجويان مستعد دانشگاه اعتبارها و 1398-99در سال تحصيلي  "تحصيلي كشور

 .كند كشور اعطا مي

 :ها به شرح زير است انيمندي از پشتيب بهرهثبت درخواست براي  مهمترين نكات

نامـه پشـتيباني از    ها و مراكز آموزش عالي كشـور كـه واجـد شـرايط مـذكور در شـيوه       دانشجويان هريك از دانشگا .1

تواننـد   مـي  ،هسـتند  1398-99ر سـال تحصـيلي   اي علمي و فرهنگي دانشـجويان مسـتعد تحصـيلي كشـور د    ه فعاليت

 .نمايندثبت  )sina.bmn.irبه نشاني (درخواست خود را از طريق سامانه اطالعاتي بنياد 

. شود ز ميآغا 1398پنجم تيرماه سال  از ،هستندنام آن دسته از متقاضياني كه در حال حاضر دانشجو  فرايند ثبت .2

روزرسـاني   بارگـذاري و يـا بـه    سـينا  ، در سامانهمربوطهد را به همراه تصاوير و مدارك بايد اطالعات خودانشجويان 

ــا پايــان روز متقاضــيان حــداكثر . كننــد ــل تمديــد( 15/5/9813ت گزينــه فرصــت خواهنــد داشــت  )غيرقاب

ثبـت  «بخـش  را در  »ييهـاي دانشـجو   منـدي از پشـتيباني   بهـره درخواست بررسي پرونـده بـراي   «

 . كنند انتخابسامانه ي »ها درخواست

اما براي معـدل كـل مقـاطع تحصـيلي      ؛نياز به درج مستندات نيست، )معدل فعلي(براي ارائه آخرين معدل  .1تذكر 

 .قبلي الزم است مستندات در سامانه ثبت شود

وبگـاه بنيـاد    از طريـق در هر يك از مقاطع تحصيلي، متعاقبـاً   دانشجويان نوورودثبت درخواست  زمان .2تذكر 

 .خواهد شد رساني اطالعملي نخبگان 

، نتيجه اوليه پذيرش متقاضياني كـه بـاالترين   ساليانه ها و بر اساس ظرفيت پس از بررسي درخواستبنياد ملي نخبگان  .3

صرفاً از طريق ( را اند كسب كرده يسه با ساير افراددر مقا ، پژوهشي و فناورانه هاي علمي امتياز را از مجموعه فعاليت

 . اعالم خواهد كرد )سينا سامانه

قويـاً   ،اعـالم خواهـد شـد    بر اساس مدارك ادعايي مندرج در سامانه سـينا  صرفاًكه نتايج اوليه  توجه به اين با .3تذكر 

ز بارگذاري اطالعات نامعتبر و نامربوط ا ،مرتبط راهنماهاينامه و  با مطالعه دقيق شيوه ،متقاضيانشود  كيد ميأت

 آگاهانـه  ها مشخص شود كه متقاضي صورتي كه در هر مرحله از بررسي ضمناً در. در سامانه خودداري نمايند

مطابق مقررات و ضوابط حقـوقي بنيـاد بـا وي برخـورد     نامعتبر و خالف واقع بارگذاري كرده است،  ياطالعات

 .خواهد شد

درج اشتباه افتخار يا مسـتندات  براي جلوگيري از  ،سامانهدر افتخارات  مربوط به» مداركثبت « در بخش .4تذكر 

 .فرماييدرا مطالعه  آنراهنماي مربوط به  ،افتخار مورد نظرقبل از درج ، نامربوط

ار ذاري آنهـا در سـامانه سـينا، بكـ    تكميل اطالعات و بارگـ ر د را متقاضيان دقت الزم شود اكيداً توصيه مي. 5تذكر

در صـورت  نادرست وجـود نـدارد و   اطالعات امكان اصالح  ،ييد درخواست در سامانهأپس از تزيرا . بندند

 . حذف خواهد شدمشموالن بنياد فهرست  متقاضي از ،اطالعات خالف واقع درجاثبات 


