
  طالعیها
  یزد هاي تحصیلی به دانشجویان برتر استان ایزهجاعطاي 

 
 

جـایزة  اي را در قالب چهار  تسهیالت ویژه» هاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر اعطاي جایزه«نامۀ  بنیاد ملّی نخبگان بر اساس آیین
ـار فـن   یاري ، اعتبار پژوهش از قبیل راتبۀ دانشجویی ، اعتبار آموزششامل موارد متعددي  آموزش، پژوهش، فنّاوري و فرهنگ ـاري ،   یاري ، اعتب ی

ـار تـوان      اعتبار توان ـات علمـی ، اعتب ـار ارتباط ـارآفرینی و ...   مندي آموزشی ، اعتب هـا و   بـه دانشـجویان صـاحب اسـتعداد برتـر دانشـگاه       منـدي ک
  کند. میهاي کشور اعطا  پژوهشگاه

  :ترین نکات این جوایز به شرح زیر است مندي از آن و مهم شرایط بهره
هاي تخصص  ها و دوره اي ، دکتري تخصصی  همۀ رشته ارشد ، دکتري حرفه هاي کارشناسی ،  کارشناسی دانشجویان دوره .1

هاي علوم پزشکی که در سنوات مجاز تحصیل (دانشجویان دورة کارشناسی چهار سـال ، دانشـجویان    شتهتخصص ر و فوق
هـاي تخصـص و دکتـري     اي هفت سال ، دانشـجویان دوره  دورة کارشناسی ارشد دو سال ، دانشجویان دورة دکتري حرفه

ها یا  کی سه سال)  در یکی از دانشگاههاي علوم پزش هاي فوق تخصص در رشته تخصصی چهارونیم سال و دانشجویان دوره
مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوري یا وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی تحصـیل    

 مند شوند. توانند از این جوایز بهره کنند می می

  دانشگاه به بنیاد ملّی نخبگان معرفی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به صورت متمرکز از طریق سازمان مرکزي
 نویسی در این فرایند ندارند. شوند و نیازي به نام می

 منوط به ثبت کامل اطالعات متقاضی در سامانۀ اطالعاتی بنیاد  ي استانها بررسی پروندة دانشجویان سایر دانشگاه
)soraya.bmn.irhttp://.است ( 

هاي زیر و حائز بیشـترین امتیـاز از    کم یکی از ویژگی داراي دستمندي از این جوایز باید  ن براي بهرهمتقاضیا شرط الزم: .2
 هاي نخبگانی باشند: فعالیت

 آموزي ملّی و جهانی   الف.کسب مدال طال ، نقره یا برنز در المپیادهاي دانش

ورود بـه دورة   1000هـاي کشـوري زیـر     بـه هـاي کشـور (رت   هاي سراسري ورود به دانشگاه ب. کسب رتبۀ برتر در آزمون
هـاي   هـاي خـارجی، رتبـه    هاي ریاضی و فنی، تجربی، علوم انسانی، هنر یا زبان اي در گروه کارشناسی یا دکتري حرفه

 در مجموعۀ امتحانی در دورة کارشناسی ارشد) 50زیر 

 ج. کسب رتبۀ اول تا سوم در المپیادهاي ملّی دانشجویی

کارورزي، دستیاري در  هاي جامع، پیش هاي سراسري علوم پزشکی کشور اعم از آزمون آزمون د. کسب رتبۀ برتر در
 پزشکی و داروسازي و دستیاري فوق تخصصی پزشکی  هاي پزشکی، دندان رشته

  دانشجوي نمونۀ کشوري/ها . کسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه ه
  )1و  2، 3هاي سطح (اختراع هاي برگزیده نامۀ شناسایی و پشتیبانی از اختراع براساس آیین . ثبت اختراع برگزیدهو



هـاي فنّاورانـه، پژوهشـی و    هاي نخبگانی (شـامل فعالیـت   آموختگان باید اوالً حدنصاب الزم را از فعالیت دانششرط کافی: .3
 .تقاضیان باشنددست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر م آموزشی) به

 هاي نخبگانیِ اعالمیِ متقاضی،  بررسی داشتن حد نصاب الزم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان، بر اساس فعالیت
 شود. توسط سامانۀ اطالعاتی بنیاد محاسبه و نتیجۀ آن از طریق سامانه به متقاضی اعالم می

 به شرح زیر است: »هاي نخبگانی فعالیت«مصادیق  .4

 هاي علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...) موفقیتالف. 

  هاي تحصیلی بنیاد کسب جایزه. ب
 علمی (مانند کنکور، آزمون هاي سراسري علوم پزشکی، المپیادهاي دانشجویی و ...) هاي  کسب رتبۀ برتر در آزمونج. 

(مانند جشـنواره هـاي خـوارزمی، رازي، فـارابی،     تأیید بنیاد  فنّاورانۀ مورد  هاي علمی،پژوهشی، برگزیده شدن در جشنواره . د
 بهایی و ...) رویش، شیخ

  قرآنی مورد تأیید بنیاد هنري یا  هاي معتبر ادبی و جشنواره. برگزیده شدن در  ه
 شود الزم است:  افزار تخصصی محاسبه می باتوجه به اینکه امتیازهاي دانشجویان به کمک نرم .5

  .همۀ اطالعات به طور کامل در سامانه بارگذاري شود. 1- 6
 هایی که پس از این تاریخ تشکیل شوند بررسی نخواهند شد. .فرصت نهایی براي تکمیل پرونده، بیستم مهرماه است و پرونده6-2

: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را بارگذاري کرده است، متقاضی 1 یادآوري مهم
ربط  هاي ذي شود و عدم صداقت وي به دستگاه بلکه از تمامی تسهیالت بنیاد محروم می جایزهفقط از این  نه

  شود. اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیري می
صرفاً از طریق سامانۀ اطالعاتی بنیاد و به شـکل الکترونیکـی    اعالم نتایجو  بررسی اطالعات  ، اطالعاتتحویل : 2 ادآوري مهمی

  گوي حضوري نیست. پذیرد و بنیاد به هیچ عنوان پاسخ صورت می


