اطالعیــه
اعطای جایزههای تحصیلی به دانشجویان برتر استان یزد
بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه "اعطای جایزههای تحصیلی به دانشجویان صاحب
استعداد برتر" تسهیالت ویژهای در قالب چهار جایزه آموزش ،پژوهش ،فناوری و فرهنگ
شامل موارد متعددی از قبیل راتبه دانشجویی ،اعتبار آموزشیاری ،اعتبار پژوهشیاری،
اعتبار توانمندی آموزشی ،اعتبار ارتباطات علمی ،اعتبار توانمندی کارآفرینی و  ...به
دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا میکند.
شرایط بهرهمندی از آن و مهمترین نکات این جوائز به شرح فایل پیوست میباشد.
فرصت نهایی برای تکمیل پرونده و ارائه درخواست در سامانه اطالعاتی بنیاد ملی نخبگان
( )soraya.bmn.irفقط تا تاریخ  6شهریورماه  9316است و ضروری است دانشجویان
اطالعات خود را به همراه مدارک مثبته حداکثر تا این تاریخ در سامانه مذکور بارگذاری
نمایند و سپس گزینه "شروع فرآیند" را در فرآیند "درخواست بررسی پرونده برای
جایزههای تحصیلی در بخش درخواستها" ی سامانه انتخاب کنند.

اﻃﻼﻋﯿﻪ

اﻋﻄﺎي ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1396-97
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠّﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ »اﻋﻄﺎي ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺗﺮ« ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋهاي را در ﻗﺎﻟﺐ
ﭼﻬﺎر ﺟﺎﯾﺰة آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨّﺎوري و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﯿﻞ راﺗﺒﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ،اﻋﺘﺒﺎر آﻣﻮزشﯾﺎري  ،اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎري ،
اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻦﯾﺎري  ،اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮانﻣﻨﺪي آﻣﻮزﺷﯽ  ،اﻋﺘﺒﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ  ،اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮانﻣﻨﺪي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و  ...ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺗﺮ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺸﻮر اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از آن و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 .1داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورهﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ  ،دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪاي  ،دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﮥ رﺷﺘﻪﻫﺎ و دورهﻫﺎي
ﺗﺨﺼﺺ و ﻓﻮقﺗﺨﺼﺺ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ )داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﺳﺎل  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورة دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪاي ﻫﻔﺖ ﺳﺎل  ،داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دورة
دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ و دورهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﻬﺎرﺳﺎل و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورهﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪﻫﺎي

ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل( در ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم  ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨّﺎوري،

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از اﯾـﻦ ﺟـﻮاﯾﺰ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 .2ﺑﺮرﺳــﯽ ﭘﺮوﻧــﺪة داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨــﻮط ﺑــﻪ ﺛﺒــﺖ ﮐﺎﻣــﻞ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ در ﺳــﺎﻣﺎﻧﮥ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿــﺎد ﻣﻠّــﯽ ﻧﺨﺒﮕــﺎن
) (soraya.bmn.irو ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮥ »ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ« در ﻓﺮاﯾﻨﺪ »درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﺮاي ﺟـﺎﯾﺰهﻫـﺎي
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« در ﺑﺨﺶ »درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ«ي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

 .3ﺷﺮط ﻻزم :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ داراي دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي زﯾﺮ و ﺣـﺎﺋﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

اﻟﻒ.ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼ  ،ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺰ در اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزي ﻣﻠّﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ؛
ب .ﮐﺴﺐ رﺗﺒﮥ ﺑﺮﺗﺮ در آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺸﻮر )رﺗﺒﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮري زﯾﺮ  1000ورود ﺑﻪ
دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪاي در ﮔﺮوهﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨّﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺮ ﯾﺎ زﺑﺎنﻫﺎي
ﺧﺎرﺟﯽ و رﺗﺒﻪﻫﺎي زﯾﺮ  50در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ(؛
ج .ﮐﺴﺐ رﺗﺒﮥ اول ﺗﺎ ﺳﻮم در اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي ﻣﻠّﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ؛
د .ﮐﺴﺐ رﺗﺒﮥ ﺑﺮﺗﺮ در آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از آزﻣﻮنﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،
ﭘﯿﺶﮐﺎرورزي ،دﺳﺘﯿﺎري در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزي و دﺳﺘﯿﺎري ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ؛
ه .ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎه؛
و .ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﺸﻮري؛

ز .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻓﻨّﺎوراﻧﮥ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد؛
ح .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻫﻨﺮي  ،ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻗﺮآﻧﯽ)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﯿﺎد(؛
ط .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎرت؛
ي .ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺧﺘﺮاعﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه.
 .4ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اوﻻً ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨّﺎوراﻧـﻪ،
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ( ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﺎدآوري :ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم و ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽِ اﻋﻼﻣﯽِ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
 .5ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ داراي اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه )آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻓﻨّﺎوراﻧﻪ و (...؛

ب .ﮐﺴﺐ رﺗﺒﮥ ﺑﺮﺗﺮ در آزﻣﻮنﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﮑﻮر ،آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
و (...؛

ج  .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻓﻨّﺎوراﻧﮥ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﺧﻮارزﻣﯽ ،رازي،
ﻓﺎراﺑﯽ  ،روﯾﺶ و (...؛

د .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮي ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎيﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد.
 .6ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ:
 .1-6ﻫﻤﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﻮد.

 .2-6ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري اﺳﺖ و ﺿﺮوري اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﮥ »ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ« را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ »درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« در ﺑﺨﺶ
»درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ«ي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﺎدآوري ﻣﻬﻢ  :1ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺴﺐﺷﺪة داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1396/6/1
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ،1396/6/6ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻞّ ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎدآوري ﻣﻬﻢ  :2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ را ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻪﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪم ﺻـﺪاﻗﺖ وي ﺑـﻪ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ذيرﺑﻂ اﻋﻼم و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎدآوري ﻣﻬﻢ  :3ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿـﺎد و ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

