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 0311-0011های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت

 

های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد پشتیبانی از فعالیت نامهآیین"رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساا  به اطلاع می

مراکاا  ها و داناااگا  برصاارا و صساالیلاصی را بااه دانااا   ان اعتبارهاا 0311-0011در سااات صیلاایلی  "تحصیییلی وشییو 

 کند.کا ر اعطا می عالیآم زش

 ها به شرح ز ر است:انیپاتیبا ن مندی از بلر ثبت درخ است برای  ملمتر ن نکات

نامه پااتیبانی از شای  "ها و مراک  آم زش عالی کا ر که واجد شرا ط مذک ر در دانا   ان هر ک از داناگا .1

ص انند می ،هستند "1031-0011ر سات صیلیلی های علمی و فرهنگی دانا   ان مستعد صیلیلی کا ر دعالیتف

 .نما ندثبت  ،sina.bmn.irبه ناانی ،درخ است خ د را از طر ق سامانه اطلاعاصی بنیاد

و لاازم  ش دآغاز می ماهبیستم خرداد از ،هستندنام آن دسته از متقاضیانی که در حات حاضر دانا   فرا ند ثبت .2

بارگاذاری  اا  ساینا ، در ساامانهمرب طاهد را باه همارا  صلااو ر و مادار  اطلاعاات خا داناا   ان  است ا ان

 روزرسانی کنند. به

ارشاد  اا دکتاری های صیلیلی کارشناسیما  سات جاری در دور ها که در ملرآم ختگان داناگا شنام دانثبت .3

بیسات  از نیا  د هند شا ر به عن ان دانا  ی ن ورود ماغ ت به صیلیل خ اهای کصخللی در  کی از داناگا 

یال ، اطلاعاات مربا ب باه مپا  از پذ رفتاه شادن در دانااگا  ،خ اهد شد. لازم است ا ن افارادآغاز ما خرداد

ها اتیبانیپ، از ا ن ما  در سامانه سینا درج نما ند صا در ص رت برگ  دگی در بنیادصیلیل خ د را صا نیمه اوت ملر

 مند گردند.بلر 

فرصات خ اهناد داشات گ  ناه  )غیرقابل تمدیید  22/4/1311تا پایان  وز ، حداکثر 3و  2متقاضیان بندهای  .4

ثباات »را در بخااش  «های دانشییجوییمنییدی از پشییتیبانید خواسییت بر سییی پرونییده بییرای ب ره»

 ی سامانه انتخاب کنند. «هادرخ است

ارشاد پی ساته، دکتاری اعا  از کارشناسای، کارشناسی ) هاهاای پا اه دانااگا دور  نام داناا   ان نا ورودثبت .2

 ، متعاقباً اعلام خ اهد شد.(ای و دکتری صخللی پی ستهحرفه

 

 

 
 

 



 

 

 

مقرر  ،هاهای حض ری داناگا ( و صعلیق فعالیت01و رو  ک و د آمد  )شی ع با ص جه به شرا ط پیش .1تذور 

د   1311-11سال اول سیال تحصییلی ، میانگین نمرات تا پایان نیممتقاضیانآخرین معدل شد

 نظر گرفته شود.

رساانی و با هدف صسار   در اطلاع سالیانه ها و بر اسا  ظرفیتدرخ استاولیه پ  از بررسی نخبگان  ،بنیاد ملی .6

نتی ه اولیاه پاذ رش  ،بنیادهای دانا   ی های ذ ل صعلدات پاتیبانیر  ی و ان ام فعالیتبه متقاضیان برای برنامه

د  مقایسه با سایر را و فرهنگی  فناورانه آم زشی، پژوهای،های متقاضیانی که بالاصر ن امتیاز از م م عه فعالیت

 اعلام خ اهد کرد.  (سینا صرفاً از طر ق سامانه) اندوسب ورده افراد

ق  ااً  ،اعلام خ اهاد شاد  ی مندرج در سامانه سینابر اسا  مدار  ادعا صرفاًکه نتا ج اولیه ص جه به ا ن با .2تذور

از بارگاذاری اطلاعاات ناامعتبر و  ،مارصبط راهنماهااینامه و با مطالعه دقیاق شای   ،متقاضیانش د کید میأص

 نامرب ب در سامانه خ دداری نما ند.

ناامعتبر و خلااف  یاطلاعااص آگاهاناه ،ها ماخص ش د که متقاضایص رصی که در هر مرحله از بررسی در. 3تذور

هاای بنیااد، میاروم و ، از ساا ر صسالیلات و حما تا انعلاو  بر میرومیت از واق  بارگذاری کرد  است، 

ص رت حق قی نی  برای بنیاد  گیری م ض ع بهش د و حق پیربط، اعلام میعدم صداقت وی به مراج  ذی

 ملی میف ظ خ اهد ب د. 

درج اشاتبا  افتخاار  اا بارای جلا گیری از  ،ساامانهدر افتخاارات  مربا ب باه« ثبت مادار » در بخش .4تذور

 .فرما یدرا مطالعه  آنراهنمای مرب ب به  ،افتخار م رد نظرقبل از درج ، نامرب بمستندات 

ذاری آنلا در سامانه ساینا، بکاار صکمیل اطلاعات و بارگر د را متقاضیان دقت لازم ش داکیداً ص صیه می. 2تذور

در ص رت نادرست وج د ندارد و اطلاعات امکان اصلاح  ، ید درخ است در سامانهأپ  از صز را  ؛بندند

 حذف خ اهد شد. مام لان بنیاد فلرست  متقاضی از ،اطلاعات خلاف واق  درجاثبات 

را  ها در بنیادهای استانی و بر اسا  امتیاز نلاا ی نتی اه نلاا ی پاذ رش متقاضایانبنیاد بعد از اصمام بررسی پروند  .7

 اعلام خ اهد کرد.


