
 اطالعیه

-1400های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت
1399 

های علمی و فرهنگی پشتیبانی از فعالیت نامهآیین"رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس به اطالع می

اعتبارها و تسهیالتی را  1399-1400سال تحصیلی  در ،)کلیک کنید( "دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

 کند.عالی کشور اعطا میها و مراکز آموزشبه دانشجویان برتر دانشگاه

 ها به شرح زیر است:مندی از این پشتیبانیمهمترین نکات برای ثبت درخواست بهره

نامه شیوه" ر درها و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شرایط مذکودانشجویان هریک از دانشگا .1

های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ی از فعالیتپشتیبان

توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد، به نشانی هستند، می "1400-1399

)sina.bmn.irثبت نمایند ،ید( کلیک کن. 

آغاز  1399بیستم خردادماه ازنام آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دانشجو هستند، فرایند ثبت .2

سامانه سینا شود و الزم است این دانشجویان اطالعات خود را به همراه تصاویر و مدارک مربوطه، در می

  .نی کنندروزرسابارگذاری یا به

های تحصیلی ها که در مهرماه سال جاری در دورهآموختگان دانشگاهنام دانشثبت .3

های کشور به عنوان دانشجوی نوورود ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از دانشگاهکارشناسی

مشغول به تحصیل خواهند شد نیز از بیستم خردادماه آغازخواهد شد. الزم است این افراد، پس 

، اطالعات مربوط به محل تحصیل خود را تا نیمه اول مهرماه در ته شدن در دانشگاهاز پذیرف

 .مند گردندها بهرهسامانه سینا درج نمایند تا در صورت برگزیدگی در بنیاد، از این پشتیبانی

فرصت خواهند داشت ( )غیرقابل تمدید25/4/1399تا پایان روز حداکثر ، 3و  2متقاضیان بندهای  .4

ثبت »را در بخش  «های دانشجوییمندی از پشتیبانیدرخواست بررسی پرونده برای بهره»گزینه 

 .ی سامانه انتخاب کنند«هادرخواست

ارشد پیوسته، دکتری ها ) اعم از کارشناسی، کارشناسیهای پایه دانشگاهنام دانشجویان نوورود دورهثبت .5

  .خواهد شدای و دکتری تخصصی پیوسته(، متعاقباً اعالم حرفه

  

https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-
https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-
https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-1400-1399/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-1400-1399
https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-1400-1399/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-1400-1399
https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-1400-1399/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-1400-1399
https://sina.bmn.ir/
https://sina.bmn.ir/
https://sina.bmn.ir/
https://sina.bmn.ir/
https://sina.bmn.ir/
https://sina.bmn.ir/
http://office.kums.ac.ir:7003,114702279821,PDF.TextOperations,114703648479

http://192.168.61.25:7001,222500653729,PDF.TextOperations,222500465543



ها، های حضوری دانشگاه( و تعلیق فعالیت19آمده )شیوع ویروس کووید با توجه به شرایط پیش .1تذکر 

 1398-99سال اول سال تحصیلی آخرین معدل متقاضیان، میانگین نمرات تا پایان نیمشدمقرر 

 .در نظر گرفته شود

ر اساس ظرفیت سالیانه و با هدف تسریع در ها و ببنیاد ملی، نخبگان پس از بررسی اولیه درخواست .6

های دانشجویی بنیاد، های ذیل تعهدات پشتیبانیریزی و انجام فعالیترسانی به متقاضیان برای برنامهاطالع

های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و وعه فعالیتنتیجه اولیه پذیرش متقاضیانی که باالترین امتیاز از مجم

  .رفاً از طریق سامانه سینا( اعالم خواهد کردص) اندسایر افراد کسب کرده در مقایسه بافرهنگی را 

اعالم خواهد شد،  که نتایج اولیه صرفاً بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه سینابا توجه به این .2تذکر

اطالعات نامعتبر و  نامه و راهنماهای مرتبط، از بارگذاریشود متقاضیان، با مطالعه دقیق شیوهقویاً تأکید می

 .نامربوط در سامانه خودداری نمایند

ها مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطالعاتی نامعتبر و خالف در صورتی که در هر مرحله از بررسی .3تذکر

های بنیاد، محروم و عدم واقع بارگذاری کرده است، عالوه بر محرومیت از این، از سایر تسهیالت و حمایت

صورت حقوقی نیز برای بنیاد ملی  گیری موضوع بهشود و حق پیربط، اعالم میمراجع ذیصداقت وی به 

  .محفوظ خواهد بود

مربوط به افتخارات در سامانه، برای جلوگیری از درج اشتباه افتخار یا « ثبت مدارک»در بخش  .4تذکر

 .ا مطالعه فرماییدمستندات نامربوط، قبل از درج افتخار مورد نظر، راهنمای مربوط به آن ر

شود متقاضیان دقت الزم را در تکمیل اطالعات و بارگذاری آنها در سامانه سینا، اکیداً توصیه می .5تذکر

بکار بندند؛ زیرا پس از تأیید درخواست در سامانه، امکان اصالح اطالعات نادرست وجود ندارد و در صورت 

  .مشموالن بنیاد حذف خواهد شداثبات درج اطالعات خالف واقع، متقاضی از فهرست 

ها در بنیادهای استانی و بر اساس امتیاز نهایی نتیجه نهایی پذیرش بنیاد بعد از اتمام بررسی پرونده .7

 .متقاضیان را اعالم خواهد کرد

 


