
 نام خدابه

 1398-99ر سال تحصیلی د نوورودصاحب استعداد برتر دانشجویان  ازنخبگان ملی  بنیادپشتیبانی 

 

در « های علمی و فرهنگی دانشجوییان متجتعد صیلجیلی رشجیرپشتیبانی از فعالیت»نامه رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیینبه اطالع می

در مقجاط   97و بیمجن  98)ورودی میجر  نجیورود برصجر اسجتعداد صجاب اعتبارها و صتجییالصی را بجه دانشجوییان  1398-99سال صیلیلی 

 رند.عالی رشیر اعطا میها و مرارز آمیزشهصیلیلی مختلف( دانشگا

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

هجای علمجی و پشتیبانی از فعالیت نامهشییه»ره واجد شرایط مذریر در ها و مرارز آمیزش عالی رشیر دانشوییان هر یک از دانشگاه .1

 صیانند در این رقابت شررت رنند.، میهتتند« 98-99لیلی رشیر در سال صیلیلی فرهنگی دانشوییان متتعد صی

بجرای صممیجپ پرونجده و ارا جه آنجان شجید و فرصجت نیجایی آغجاز می 01/07/1398ها از صجاری  دانشجگاهنام دانشجوییان سجال اول ثبت .2

، در سامانه اطالعاصی بنیجاد هامدارك آناطالعات خید را به همراه صلاویر  ان بایدمتقاضیاست.  ماه سال جاریمهر 30 ،درخیاست

درخواسدت بررسدی » گزینجه 30/07/1398حدداثرر ادا اداری   پج  از آن، روزرسانی رنند وبارگذاری یا به  sina.bmn.irبه نشانی

پج  از انتخجاب  گفتنی استسامانه انتخاب رنند.  در «هاثبت درخیاست» را در بخش «دانشجویی هایپشتیبانیمندی از بهرهپرونده برای 

 .شیدمینمایش داده  «درخواست شما با موفقیت به ثبت رسید»این گزینه جمله 

 امدید نخواهد شد. وجهبه هیچ  اوجه! مهلت ثبت درخواست

دانشجوییی  هایپشجتیبانی، صرفاً دانشوییانی ره واجد بداقپ یمی از شرایط زیجر باشجند، مشجمیل ایبرفهو درتری در سال اول مقط  رارشناسی .3

 :شیندمی

 آمیزی؛رشیری در المپیادهای ملی دانشنقره  یا الف. دارندگان مدال طال

 ها در گروه ریاضی و فنی؛رشیری در آزمین سراسری ورود به دانشگاه 100صا  1ب. دارندگان رصبة 

 ها در گروه علیم صوربی؛رشیری در آزمین سراسری ورود به دانشگاه 100صا  1دگان رصبة ج. دارن

 ها در گروه علیم انتانی؛رشیری در آزمین سراسری ورود به دانشگاه 80صا  1د. دارندگان رصبة 

 ها در گروه هنر.رشیری در آزمین سراسری ورود به دانشگاه 40صا  1ه. دارندگان رصبة 

منجدی از ایجن شجیند، بجرای بیرهبنیجاد می های دانشجویییپشجتیبانی، مشجمیل به دلیپ داشتن یمی از شجرایط فجی دانشوییانی ره  :وریآیاد

 اینترنتجی وبگجاهدر  1398-99سجال اول سجال صیلجیلی نجام در نی شامپ مشخلات فردی و صلجییر ثبتاطالعات خید  بایدصتییالت 

 30/07/1398حداثرر ادا اداری  پ  از آن،  و نمایندبارگذاری   sina.bmn.irبنیاد به نشانی را در سامانه اطالعاصیآمیزش دانشگاه 

 .سامانه انتخاب رنند در «هاثبت درخیاست» را در بخش «های دانشجوییپشتیبانیمندی از درخواست بررسی پرونده برای بهره» گزینه

بدون میاسبة امتیاز،  ،1398-99سال صیلیلی  در در سال اول صیلیپ در مقط  درتری صخللی ،برگزیدگان جایزه شیید ابدی بنیاد ملی نخبگان .4

درخواسدت بررسدی پروندده بدرای »شیند؛ اما الزم است پرونجده خجید را در سجامانه سجینا صممیجپ و گزینجة دانشوییی می هایپشتیبانی مشمیل

 سامانه انتخاب رنند. در« هااستثبت درخی»را در بخش « های دانشجوییپشتیبانیمندی از بهره

بایجد  هتجتندرجه متقاضجی بررسجی پرونجده از طریجس میاسجبه امتیجاز درتجری صخللجی  ارشد ودانشوییان سال اول مقاط  رارشناسی .5

-99سال اول سجال صیلجیلی  نام در نیهای پژوهشی خید را به همراه صلییر وضعیت ثبتفعالیتو مشخلات فردی، سیابس صیلیلی 

خید در خلجی  رتج  مجدال  شده در پروندهسیابس درج همچنین در سامانه درج نمایند. ،آمیزش دانشگاه اینترنتی وبگاهدر  1398

برصجر در المپیادهجای دانشجوییی و  ه، رت  رصبهای سراسری ورود به دانشگاهبرصر در آزمین رت  رصبه ،آمیزیالمپیادهای دانشدر 

اصالح  «ثبت مدارک/ اطالعات مشترک/ افتخارات»در بخش میارد را نقص،  وجید اختراعات میرد صأیید بنیاد را بررسی و در صیرت

 .نماینددرج یا 

 ثبت اطالعات،است  گفتنی .دیرس خیاهد انیمتقاض اطالع بهسینا  هسامان سیطر از جینتا دگان،یبرگز انتخاب و اههپروند یبررس از پ  .6

 شید.و به صیرت المترونیمی انوام می مذریربررسی پرونده و اعالم نتایج، صرفاً از طریس سامانه 


