بهنام خدا

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود در سال تحصیلی 1398-99
به اطالع میرساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آییننامه «پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجوییان متجتعد صیلجیلی رشجیر» در
سال صیلیلی  1398-99اعتبارها و صتجییالصی را بجه دانشجوییان صجاب

اسجتعداد برصجر نجیورود (ورودی میجر  98و بیمجن  97در مقجاط

صیلیلی مختلف) دانشگاهها و مرارز آمیزشعالی رشیر اعطا میرند.
مهمترین نکات برای ثبت درخواست بهرهمندی از پشتیبانیها به شرح زیر است:

 .1دانشوییان هر یک از دانشگاهها و مرارز آمیزش عالی رشیر ره واجد شرایط مذریر در «شییهنامه پشتیبانی از فعالیتهجای علمجی و
فرهنگی دانشوییان متتعد صیلیلی رشیر در سال صیلیلی  »98-99هتتند ،میصیانند در این رقابت شررت رنند.
 .2ثبتنام دانشجوییان سجال اول دانشجگاهها از صجاری  1398/07/01آغجاز میشجید و فرصجت نیجایی آنجان بجرای صممیجپ پرونجده و ارا جه
درخیاست 30 ،مهرماه سال جاری است .متقاضیان باید اطالعات خید را به همراه صلاویر مدارك آنها ،در سامانه اطالعاصی بنیجاد
به نشانی  sina.bmn.irبارگذاری یا بهروزرسانی رنند و پج

از آن ،حدداثرر ادا اداری  1398/07/30گزینجه «درخواسدت بررسدی

پرونده برای بهرهمندی از پشتیبانیهای دانشجویی» را در بخش «ثبت درخیاستها» در سامانه انتخاب رنند .گفتنی است پج

از انتخجاب

این گزینه جمله «درخواست شما با موفقیت به ثبت رسید» نمایش داده میشید.
اوجه! مهلت ثبت درخواست به هیچ وجه امدید نخواهد شد.
 .3در سال اول مقط رارشناسی و درتریبرفهای ،صرفاً دانشوییانی ره واجد بداقپ یمی از شرایط زیجر باشجند ،مشجمیل پشجتیبانیهای دانشجوییی
میشیند:
الف .دارندگان مدال طال یا نقره رشیری در المپیادهای ملی دانشآمیزی؛
ب .دارندگان رصبة  1صا  100رشیری در آزمین سراسری ورود به دانشگاهها در گروه ریاضی و فنی؛
ج .دارندگان رصبة  1صا  100رشیری در آزمین سراسری ورود به دانشگاهها در گروه علیم صوربی؛
د .دارندگان رصبة  1صا  80رشیری در آزمین سراسری ورود به دانشگاهها در گروه علیم انتانی؛
ه .دارندگان رصبة  1صا  40رشیری در آزمین سراسری ورود به دانشگاهها در گروه هنر.
یادآوری :دانشوییانی ره به دلیپ داشتن یمی از شجرایط فجی  ،مشجمیل پشجتیبانیهای دانشجوییی بنیجاد میشجیند ،بجرای بیرهمنجدی از ایجن
صتییالت باید اطالعات خید شامپ مشخلات فردی و صلجییر ثبتنجام در نی سجال اول سجال صیلجیلی  1398-99در وبگجاه اینترنتجی
آمیزش دانشگاه را در سامانه اطالعاصی بنیاد به نشانی  sina.bmn.irبارگذاری نمایند و پ

از آن ،حداثرر ادا اداری 1398/07/30

گزینه «درخواست بررسی پرونده برای بهرهمندی از پشتیبانیهای دانشجویی» را در بخش «ثبت درخیاستها» در سامانه انتخاب رنند.

 .4برگزیدگان جایزه شیید ابدی بنیاد ملی نخبگان ،در سال اول صیلیپ در مقط درتری صخللی در سال صیلیلی  ،1398-99بدون میاسبة امتیاز،
مشمیل پشتیبانیهای دانشوییی میشیند؛ اما الزم است پرونجده خجید را در سجامانه سجینا صممیجپ و گزینجة «درخواسدت بررسدی پروندده بدرای

بهرهمندی از پشتیبانیهای دانشجویی» را در بخش «ثبت درخیاستها» در سامانه انتخاب رنند.
 .5دانشوییان سال اول مقاط رارشناسیارشد و درتجری صخللجی رجه متقاضجی بررسجی پرونجده از طریجس میاسجبه امتیجاز هتجتند بایجد
مشخلات فردی ،سیابس صیلیلی و فعالیتهای پژوهشی خید را به همراه صلییر وضعیت ثبتنام در نی سال اول سجال صیلجیلی -99
 1398در وبگاه اینترنتی آمیزش دانشگاه ،در سامانه درج نمایند .همچنین سیابس درجشده در پرونده خید در خلجی
در المپیادهای دانشآمیزی ،رت

رصبه برصر در آزمینهای سراسری ورود به دانشگاه ،رت

رتج

مجدال

رصبه برصجر در المپیادهجای دانشجوییی و

اختراعات میرد صأیید بنیاد را بررسی و در صیرت وجید نقص ،میارد را در بخش «ثبت مدارک /اطالعات مشترک /افتخارات» اصالح
یا درج نمایند.
 .6پ

از بررسی پروندهها و انتخاب برگزیدگان ،نتایج از طریس سامانه سینا به اطالع متقاضیان خیاهد رسید .گفتنی است ثبت اطالعات،

بررسی پرونده و اعالم نتایج ،صرفاً از طریس سامانه مذریر و به صیرت المترونیمی انوام میشید.

