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پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی
1311-1011
به اطالع میرساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آییننامه "پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویاا
مستعد تحصیلی کشیر" در سال تحصیلی  0311-0011اعتبارها و تسهییالتی را بهه دانوهانیان مسهتاد دانوهگا هها و
مراکز آمنزشعالی کونر اعطا میکند.
مهمتران نکات برای ثبت درخیاست بهرهمندی از پشتیبانیها به شرح زار است:
 .1دانوانیان هریک از دانوگا ها و مراکز آمنزش عالی کونر که واجهد رهرایم مهرکنر در رهین نامهه شوهتیبانی از
فاالیتهای علمی و فرهنگی دانوانیان مستاد تحصیلی کونر در سال تحصهیلی  0311-0011هسهتند ،مهیتناننهد
درخناست خند را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد (به نوانی  )sina.bmn.irثبت نمایند.
 .2فرایند ثبتنام آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دانوان هستند ،از بیستم خردادماه آغاز میرهند و الزم
است این دانوانیان اطالعات خند را به همرا تصاویر و مدارک مربنطه ،در سامانه سینا بارگراری یا بهروزرسانی
کنند.
 .3ثبتنام دانشآمنختگان دانوگا ها که در میرما سال جاری در دور ههای تحصهیلی کاررناسهیاررهد یها دکتهری
تخصصی در یکی از دانوگا های کونر به عننان دانوانی ننورود موغنل به تحصهی خناهنهد رهد نیهز از بیسهت
خردادما آغازخناهد رد .الزم است این افراد ،شس از شریرفته ردن در دانوگا  ،اطالعات مربنط به مح تحصی
خند را تا نیمه اول میرما در سامانه سینا درج نمایند تا در صنرت برگزیدگی در بنیاد ،از این شوتیبانیها بیهر منهد
گردند.
 .4متقاضیان بندهای  2و  ،3حداکثر تا پااا روز ( 1311/4/22غیرقابل تمداد) فرصت خناهنهد دارهت گزینهه
«درخیاست بررسی پرونده بجرای بهجرهمنجدی از پشجتیبانیهجای دانشجویای» را در بخهش «ثبهت
درخناستها»ی سامانه انتخاب کنند.
 .2ثبتنام دانوانیان ننورود دور های شایه دانوگا ها ( اع از کاررناسی ،کاررناسیاررد شینسته ،دکتری حرفههای
و دکتری تخصصی شینسته) ،متااقباً اعالم خناهد رد.
تذکر .1با تنجه به ررایم شیش آمد (رینع ویروس کنوید  )01و تالیق فاالیتهای حضنری دانوهگا هها ،مقهرر رهد
آخران معدل متقاضیا  ،میانگین نمرات تا پااا نیمسال اول سال تحصیلی  1311-11در نظر
گرفته شید.
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 .6بنیاد ملی ،نخبگان شس از بررسی اولیه درخناستها و بر اساس ظرفیت سالیانه و با هدف تسریع در اطالعرسانی بهه
متقاضیان برای برنامهریزی و اناام فاالیتهای ذی تایدات شوهتیبانیههای دانوهانیی بنیهاد ،نتیاهه اولیهه شهریرش
متقاضیانی که باالترین امتیاز از مامنعه فاالیتهای آمنزری ،شژوهوی ،فناورانه و فرهنگی را در مقااسه با ساار
افراد کسب کردهاند (صرفاً از طریق سامانه سینا) اعالم خناهد کرد.
تذکر .2با تنجه به اینکه نتایج اولیه صرفاً بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه سینا اعالم خناهد رهد ،قنیهاً تأکیهد
میرند متقاضیان ،با مطالاه دقیق رین نامه و راهنماهای مرتبم ،از بارگراری اطالعات ناماتبر و نامربنط در سامانه
خندداری نمایند.
تذکر .3در صنرتی که در هر مرحله از بررسیها موخص رند که متقاضهی ،آگاهانهه اطالعهاتی نهاماتبر و خهالف واقهع
بارگراری کرد است ،عالو بر محرومیت از این ،از سایر تسییالت و حمایتهای بنیاد ،محروم و عهدم صهداقت
وی به مراجع ذیربم ،اعالم میرند و حق شیگیری منضهنع بهه صهنرت حقهنقی نیهز بهرای بنیهاد ملهی مح هن
خناهد بند.
تذکر .4در بخش «ثبت مدارک» مربنط به افتخارات در سهامانه ،بهرای جلهنگیری از درج ارهتبا افتخهار یها مسهتندات
نامربنط ،قب از درج افتخار منرد نظر ،راهنمای مربنط به آن را مطالاه فرمایید.
تذکر .2اکیداً تنصیه میرند متقاضیان دقت الزم را در تکمی اطالعات و بارگراری آنیا در سامانه سینا ،بکار بندنهد؛
زیرا شس از تأیید درخناست در سامانه ،امکان اصالح اطالعات نادرست وجند ندارد و در صنرت اثبهات درج
اطالعات خالف واقع ،متقاضی از فیرست مومنالن بنیاد حرف خناهد رد.
 .7بنیاد باد از اتمام بررسی شروند ها در بنیادهای استانی و بر اساس امتیاز نیایی نتیاه نیایی شریرش متقاضیان را اعالم
خناهد کرد.
تذکر  .6الزم به ذکر است شروند بارگراری رد به صنرت ناقص و بدون مستندات ،منرد بررسی قهرار نمهی گیهرد.
ضمنا شس از تایید درخناست از طرف متقاضی امکان رفع نناقص نیز وجند نخناهد دارهت ،لهرا خناهوهمند
است دقت الزم را قب از تایید درخناست مبرول فرمایید.
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