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 اطلاعیه

آموختگان برتر بدون آزمون دانشحصیل ادامه تبنیاد ملی نخبگان در خصوص اعطای تسهیلات 

 )جایزة شهید احدی( هادر دورة دکتری تخصصی دانشگاه

 0911-0011سال تحصیلی  برای
 

 

باا هاااهنگي وزا    ،«برتر دانشگاهيآموختگان دانشپشتيباني از شناسايي و » ةنامنياد ملي نخبگان بر اساس آيينب

ها آموختگان برتر دانشگاهدانشآموزش پزشکي تعدادی از د مان و   بهداشت، زا علوم، تحقيقا  و فناو ی و و

تارين نکاا  ايان تلاهيلا  با  کناد  مه مي انتخاب تخصصي دکتریمقطع د  بدون آزمون برای ادامة تحصيل  ا 

 شرح زير است:

توانناد د خواسات ای ميحرفا ا شاد و دکتریهاای کا شناسيآموختگان و دانشجويان سال آخر دو هدانش  1

ا سال  https://sina.bmn.ir))ب  نشاني خود  ا برای استفاده از اين تلهيلا ، از طريق سامانة اطلاعاتي بنياد 

 ناايند 

اه ساال مندی از این تسهیلات، لازم است حداکثر تا پایان شهریور مبرای بهره ،. دانشجویان سال آخر0تذکر

 شوند. آموختهدانش 0911

فرصات دا ناد اطلاعاا  خاود  ا د  ساامانة اطلاعااتي بنيااد  22/2/1933تاا  22/12/1932متقاضيان از تا يخ   2

 )سامانة سينا( ثبت ناايند 

صات فردی و سوابق آموزشی، پژوهشای، فناوراناه و فرهنگای ثبت مشخ پس از. متقاضیان لازم است 2تذکر 

آموختگان ت درخواست دانشثب»را در بخش « ذخیره»گزینه ، 21/2/0911، حداکثر تا تاریخ سامانه خود در

 سامانه انتخاب کنند.در « جایزة شهید احدی»« /برتر

از تلاهيلا   آموختگاان برتار دانشاگاهيمندی داناشبهرهنامة شيوه»بر اساس  ،انتخاب مشاولان اين تلهيلا   9

پایيرد شاهده کليک کنيد( صو   مي)برای م «)جايزۀ شهيد احدی(تحصيل د  دو ۀ دکتری تخصصي ادامة

 ب  صو   کامل و دقيق مطالع  ناايند  ، آن  اقبل از اقدام ب  ا سال د خواست ،بنابراين لازم است متقاضيان

امتیااز از  201های آموزشای و امتیاز از فعالیت 01 مکضیان باید دستبر اساس شیوةنامة فوق، متقا .9تذکر 

 های، آموزشی، پژوهشی، فناورانة و فرهنگی کسب کنند تا پروندة آنان بررسی شود. مجموع فعالیت



 

ماادن ر های ها و پژوهشااگاهباا  دانشااگاهبنياااد بریزياادیان  ا از طريااق سااازمان ساانجش آموزشااي کشااو    4

 کند و پیيرش نهايي بریزيدیان بر عهدۀ دانشگاه/ پژوهشگاه است معرفي مي بریزيدیان

 ها/ پژوهشاگاههاد از يکاي از دانشاگاهنافرصات دا  یياز بریزياد پا سال تحصايلي بریزيدیان تا دو ني   5

 شود مي تلهيلا  لغواين  ،د  غير اين صو   ند؛نپیيرش د يافت ک

آموختگاان برتار ماو د د  کا یروه شناساايي دانش ،اندلب کردهد خواست متقاضياني ک  شرايط لازم  ا ک  6

)پیيرش/ عدم پایيرش(  جينتا وت، بریزيدیان نهايي تعيين شده یيرد و بر اساس ظرفيبر سي کيفي قرا  مي

بر ساي پروناده و  ،ثبات اطلاعاا ن ذکر است شايا  دي س خواهد انيمتقاضتاام  اطلاع ب سينا   سامان قيطر از

 .شودو ب  صو   الکترونيکي انجام مي میکو اعلام نتايج، صرفاً از طريق سامان  

 


