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اعطاي تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود در سال تحصیلی 1981-89

بنياد ملي نخبگان بر اساس آييننامه «پشتيباني از فعاليتهای علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور» ،تسهيالت
ويژهای از قبيل راتبة دانشجويي ،اعتبار آموزشياری /پژوهشياری /فنياری ،اعتبار توانمندی آموزشي /کارآفريني و اعتبار
ارتباطات علمي را به دانشجويان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا ميکند.
شرايط بهرهمندی از اين تسهيالت و مهمترين نكات آن به شرح زير است:
 .1دان شجويان هر يک از دان شگاهها و مراکز آموزش عالي ک شور که واجد شرايط مذکور در « شيوهنامه اعطای جايزههای
تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي  »1981-89هستند ،ميتوانند در اين رقابت شرکت کنند.
 .2ثبتنام دانشجججويان نوورود دانشججگاهها (ورودی مهرماه  1981در مقاطع تحصججيلي مختل

از اول مهرماه  81آغاز

مي شود و فر صت نهايي آنان برای تكميل پرونده و ارائه درخوا ست ،سیام مهر ماه سال جاري ميبا شد .ضروری
اسجججت دانشججججويان متقاضجججي ،اطالعات خود را به همراه تصجججاوير مدار

مربوط ،در سجججامانه اطالعاتي بنياد به

نشجججاني  sina.bmn.irبار گذاری يا بهروزرسجججاني کن ند و پس از آن ،حداکثر تا تاریخ  1981/1/93گزي نه
«درخوا ست برر سی پرونده براي بهرهمندي از ت سهیالت دان شجویی» را در بخش «ثبت درخوا ستها»ی
سامانه انتخاب نمايند .این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد .گفتني است ثبتنام دانشجويان سالهای دوم و
باالتر دانشگاهها پيش از اين صورت گرفته و فرايند مربوط پايان يافته است.
 .9دانشجويان نوورود مقطع کارشناسي ،صرفاً در صورت داشتن حداقل يكي از شرايط زير ،مشمول تسهيالت دانشجويي بنياد در
سال تحصيلي  81-89مي باشند.
ال  .دارندگان مدال طال يا نقره کشوری در المپيادهای ملي دانشآموزی؛
ب .دارندگان رتبة  1تا  111کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در گروه رياضي و فني؛
یادآوري  .1دان شجوياني که به دليل دا شتن يكي از شرايط فوق ،بدون محا سبة امتياز ،م شمول جايزههای تح صيلي بنياد
مي شوند ،برای بهرهمندی از اين ت سهيالت بايد همانند ساير متقا ضيان ،اطالعات خود را در سامانه اطالعاتي بنياد به
نشاني  sina.bmn.irبارگذاری يا بهروزرساني کنند و پس از آن ،حداکثر تا تاریخ  1981/1/93گزينه «درخواست
بررسی پرونده براي تسهیالت دانشجویی» را در بخش «ثبت درخواستها»ی سامانه انتخاب نمايند.
یادآوري  .2سججاير دانشجججويان کارشججناسججي ورودی مهرماه  ،81از سججال دوم تحصججيل به بعد مي توانند برای بهرهمندی از تسججهيالت
دانشجويي اقدام نمايند.
 .4برگزيدگان جايزه شهيد احدی بنياد ملي نخبگان ،در سال اول تحصيل در مقطع دکتری تخصصي ،بدون محاسبة امتياز ،مشمول
ت سهيالت دان شجويي مي شوند؛ اما الزم ا ست پرونده خود را در سامانه سينا تكميل و گزينة «درخوا ست برر سي پرونده برای
بهرهمندی از تسهيالت دانشجويي» را در بخش «ثبت درخواستهای سامانه» انتخاب کنند.

1

 .5دانشجويان سال اول مقطع کارشناسي که دارای شرايط مندرج در بند  9ميباشند الزم است مشخصات فردی خود را
به همراه تصوير وضعيت ثبتنام در پورتال آموزشي دانشگاه در نيمسال اول سال تحصيلي  ،1981-89در سامانه سينا
درج نمايند.
 .6دان شجويان سال اول مقاطع کار شنا سي ار شد و دکتری تخ ص صي ميباي ست م شخ صات فردی ،سوابق تح صيلي و
فعاليتهای پژوهشججي خود را به همراه تصججوير وضججعيت ثبتنام در پورتال آموزشججي دانشججگاه در نيمسججال اول سججال
تحصيلي  1981-89در سامانه درج نمايند .همچنين سوابق موجود در پرونده خود در سامانه سينا در خصوص کسب
مدال در المپيادهای دانشآموزی ،کسججب رتبة برتر در آزمونهای سججراسججری ورود به دانشججگاه ،کسججب رتبة برتر در
المپيادهای دانشجججويي و دارا بودن اختراع مورد تأييد بنياد را بررسججي و در صججورت نقر ،در بخش «ثبت مدارک/
اطالعات مشترک /افتخارات» موارد را مجدداً درج نمايند.
 .1پس از برر سي پروندهها و انتخاب برگزيدگان ،نتايج از طريق سامانه سينا به اطالع متقا ضيان خواهد ر سيد .ثبت
اطالعات ،بررسي پرونده و اعالم نتايج ،صرفاً از طريق سامانه مذکور و به صورت الكترونيكي انجام ميشود.
یادآوري  .9با توجه به اين که سامانه سينا به تازگي راهاندازی شده ا ست ،بديهي ا ست مانند هر سامانه ديگری ،در ابتدای
کار با مشججكالتي مواجه ميباشججد که با صججبوری و همراهي مخاطبان و نيز دريافت بازخوردهای آنان ،به تدريج مرتفع
خواهد شد .از اين رو خواه شمند ا ست م شكالت ،نظرات و پي شنهادهای خود را در خ صوص سامانه سينا ،به ن شاني
 contact-us@bmn.irارسال فرماييد.
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