
 
 

 

 «اطالعیه»
 اعطاي تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود

 7981-89( در سال تحصیلی دکتري و ارشد کارشناسیهاي )دانشجویان سال اول دوره
 

های علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور )با عنوان سابق: پشتيباني از فعاليت»نامه بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين

ای از قبيل راتبة دانشجويي، اعتبار ، تسهيالت ويژه«تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر( هایهنامه اعطای جايزآيين

مندی کارآفريني را مندی آموزشي، اعتبار ارتباطات علمي و اعتبار توانياری، اعتبار توانياری، اعتبار فنياری، اعتبار پژوهشآموزش

 کند.ای کشور اعطا ميهها و پژوهشگاهبه دانشجويان مستعد دانشگاه
 

  :واجدین شرایط

 به تحصيلي هایجايزه اعطای نامةشيوه» در مذکور شرايط واجد که کشور عالي آموزش مراکز و هادانشگاه از يک هر دانشجويان .الف

 هستند.« 7981-89 تحصيلي سال در برتر استعداد صاحب دانشجويان

 مشمول امتياز، محاسبة بدون تخصصي، دکتری مقطع در تحصيل اول سال در نخبگان، ملي بنياد احدی شهيد جايزه برگزيدگان. ب

 شوندمي دانشجويي تسهيالت
 

 مراحل ثبت اطالعات:

حداکثر تا تاریخ  اطالعاتروزرساني بارگذاری يا به،   https://sina.bmn.irسامانه اطالعاتي بنياد به نشانيمراجعه به الف. 

03/7/7037 

 «هاثبت درخواست» را در بخش« درخواست بررسی پرونده برای تسهیالت دانشجویی» گزينهانتخاب ب. 

 خود پژوهشي هایفعاليت و تحصيلي سوابق ، فردی مشخصات بايد تخصصي دکتری و ارشد کارشناسي مقاطع اول سال دانشجويان)

 (نمايند درج سامانه در دانشگاه آموزشي پورتال در 7981-89 تحصيلي سال اول سالنيم در نامثبت وضعيت تصوير همراه به را

 رتببة  کسبب  ، دانشگاه به ورود سراسری هایآزمون در برتر رتبة کسب ، آموزیدانش المپيادهای در مدال کسب سوابق بررسي و درج .ج

 «افتخارات/ مشترک اطالعات/ مدارک ثبت» بخش در بنياد تأييد مورد اختراعات و دانشجويي المپيادهای در برتر

 (به صورت الكترونيكي)از طريق سامانه سينا ها و انتخاب برگزيدگان، ندهبررسي پرواعالم نتيجه  .ح

اندازی شده است، بديهي است مانند هر سامانه ديگری، در ابتدای کار با مشكالتي با توجه به اين که سامانه سينا به تازگي راهتذکر. 

نيز دريافت بازخوردهای آنان، به تدريج مرتفبع خواهنبد شبد. از ايبن رو     مواجه خواهد شد که با صبوری و همراهي مخاطبان و 

 contact-us@bmn.irپيشبنهادهای خبود را در خصبوا سبامانه سبينا، ببه نشباني         ، نظرات وخواهشمند است مشكالت 

 ارسال فرماييد.

 ت:اطالعات تکمیلی در سای

www.bmn.ir         وestedad.iut.ac.ir 

http://www.bmn.ir/
http://www.bmn.ir/


 
 

 

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان


