
 هو الفتاح العلیم

 سالم علیکم؛

بنیاد ملی نخبگان بر اساس  به استحضار می رساند ،و قبولی طاعات و عبادات ضمن آرزوی توفیق و سعادت

و  5961-69در سال تحصیلی  «اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر »  آیین نامه

دی دانشجویان برتر همه ی دانشگاه های استان از تسهیالت توسعه دایره نخبگانی و امکان بهره منبا هدف 

آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ شامل موارد متعددی  :، تسهیالت ویژه ای را در قالب چهار جایزهبنیاد

و ...  به دانشجویان صاحب استعداد برتر  یاری از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزش یاری، اعتبار پژوهش

  اعطا می کند.ی استان دانشگاه ها کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی در دوره های

 شرایط بهره مندی از آن و مهم ترین نکات این جوایز به شرح زیر است:

دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی همه ی رشته  -5

 )علوم پزشکی که در سال های مجاز تحصیل ها و دوره های تخصص و فوق تخصص رشته های 

دانشجویان دوره کارشناسی چهار سال، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دو سال و دانشجویان دوره 

در یکی از دانشگاه ها یا مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت  (دکتری تخصصی چهار و نیم سال 

می کنند می توانند از این جوایز بهره مند علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت تحصیل 

 شوند.

متقاضی در سامانه اطالعاتی بررسی پرونده دانشجویان منوط به ثبت کامل اطالعات   -2

 است. ((http://soraya.bmn.irبنیاد

بهره مندی از این جوایز باید دارای دست کم یکی از ویژگی های زیر و  متقاضیان برایشرط الزم:  -3

 متیاز از فعالیت های نخبگانی باشند:حائز بیشترین ا

کسب رتبه برتر در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه های کشور) رتبه های کشوری زیر  الف.

ورود به دوره کارشناسی یا دکتری حرفه ای در گروه های ریاضی و فنی، تجربی، علوم  5111

 امتحانی در دوره کارشناسی ارشد( در مجموعه 11انسانی، هنر یا زبان های خارجی، رتبه های زیر 



 کسب رتبه اول تا سوم در المپیادهای ملی دانشجوییب. 

 کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه ها ج. 

 کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری د.

 برگزیده شدن در مسابقات قرآنی مورد تأیید بنیاد ه.

 فعالیت های هنری یا ادبی برجسته. و

 برگزیده شدن در مسابقه های ملی و جهانی مهارت ز.

 ثبت اختراع برگزیده بر اساس آیین نامه های بنیاد. ح

متقاضیان باید اوال حدنصاب الزم را از فعالیت های نخبگانی) شامل فعالیت های  شرط کافی: -4

ایر متقاضیان فناورانه، پژوهشی و آموزشی( به دست آورند و ثانیا حائز بیشترین امتیاز در بین س

 باشند.

بررسی داشتن حد نصاب الزم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان بر اساس فعالیت  :یادآوری

های نخبگانی اعالمی متقاضی توسط سامانه اطالعاتی بنیاد محاسبه و نتیجه آن از طریق سامانه به 

 متقاضی اعالم می شود.

 ه شرح ذیل است:مصادیق فعالیت های نخبگانی دارای امتیاز ب -1

 موفقیت های علمی در دانشگاه) آموزشی، پژوهشی، فناورانه و ...( الف.

 کسب رتبه برتر در ازمون های علمیب. 

 برگزیده شدن در جشنواره های علمی، پژوهشی، فناورانه مورد نأیید بنیادج. 

 دد تأیید بنیابرگزیده شدن در جشنواره های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت های قرآنی مورد. 

 با توجه به اینکه امتیازهای دانشجویان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه می شود الزم است: -6



 همه اطالعات به طور کامل در سامانه بارگذاری شودالف. 

است و  5331/ 33/4فرصت نهایی برای تکمیل پرونده دانشجویان فعلی دانشگاه ها تا تاریخ ب. 

 فرصت دارند اطالعات خود را در سامانه بارگذاری کنند. 03/7/5331ریخ دانشجویان نوورود تا تا

چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را بارگذاری  : 5یادآوری مهم 

کرده است، متقاضی نه فقط از این جایزه بلکه از تمامی تسهیالت محروم می شود و عدم صداقت وی به 

 ذی ربط اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می شود. دستگاه های

بررسی اطالعات و اعالم نتایج صرفا از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد و به  ،تحویل اطالعات: 0یاداوری مهم 

   رت می پذیرد.شکل الکترونیکی صو

ری است که اطالع برتر استان، ضرواستعداد لذا با عنایت به شرایط پیش آمده برای همه ی دانشجویان 

بنر در فضای عمومی همچنین نصب و  مربوطه رسانی موارد مذکور به نحو مطلوب از طریق سایت دانشگاه

تماس  0داخلی  36633033630با شماره در این خصوص جهت هرگونه سوال  دانشگاه انجام پذیرد.

 .فرمایید حاصل

 

 

  

 

 


