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اطالعیه
اعطاي جايزههاي تحصیلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر كشور در سال تحصیلي 7981-89
بنياد ملي نخبگان بر اساس آييننامه «اعطاي جايزههاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» ،تسهيالت ويژهاي از قبيل راتبة
دانشجويي  ،اعتبار آموزشياري  ،اعتبار پژوهشياري  ،اعتبار فنياري  ،اعتبار توانمندي آموزشي  ،اعتبار ارتباطات علمي و اعتبار
توانمندي كارآفريني را به دانشجويان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههاي كشور اعطا ميكند.
شرايط بهرهمندي از اين تسهيالت و مهمترين نكات آن به شرح زير است:
 .1دانشجججويان هر يا از دانشججگاهها و مراكز آموزش عالي وابسججته كشججور كه واجد شججرايط موكور در «شججيوهنامة اعطاي جايزههاي
تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي ( »1981-89پيوست ) هستند ،ميتوانند در اين رقابت شركت كنند.
 .2ثبت نام دانشجججويان فعلي دانشججگاهها از تاريخ  1981/4/5آغاز ميشججود و فرصججت نهايي براي تكميل پرونده و ارا ه درخواسججت،

پانزدهم مرداد ماه سال جاري است .ضروري است دانشجويان متقاضي اطالعات خود را به همراه تصاوير مدارك مثبته ،در سامانة
اطالعجاتي بنيجاد به نشجججاني  sina.bmn.irبارگواري يا بهروزرسجججاني كنند و پس از آن ،حداكثر تا تاريخ  7981/1/71گزينة
«درخواست بررسي پرونده براي جايزههاي تحصیلي» را در بخش «ثبت درخواستها»ي سجامانه انتخا كنند .شايان ذكر است
اين مهلت به هیچ وجه تمديد نخواهد شد.

تذكر  .7آخرين معدل تحصجيلي متقاضجيان ،از دانشجگاه محل تحصجيل اسجتعالم خواهد شد و در اين خصوز نيازي به درک مدرك در
سامانه نيست؛ اما براي معدلهاي مقاطع قبلي ،الزم است مستندات در سامانه ثبت شود.
تذكر . 2زمان ثبت نام دانشججججويان نوورود در هر يا از مقاطع تحصجججيلي ،مهر ماه سجججال جاري خواهد بود كه اطالعية آن متعاقباً در
و گاه بنياد درک خواهد شد.
 .9پس از بررس جي پروندهها و انتخا برگزيدگان ،نتايج از طريق سججامانة موكور به اطالع متقاض جيان خواهد رس جيد .ثبت اطالعات ،
بررسي پرونده و اعالم نتايج ،صرفاً از طريق سامانة سينا و به صورت الكترونيكي انجام ميشود.

تذكر  . 9با توجه به اين كه سجامانه سجينا به تازگي راهاندازي شده است ،بديهي است مانند هر سامانه ديگري ،در ابتداي كار با
مشجججكالتي مواجه خواهد شجججد كه با صجججبوري و همراهي مخاطبان و نيز دريافت بازخوردهاي آنان ،به تدريج مرتفع
خواهند شجد .از اين رو خواهشجمند اسجت مشجكالت  ،نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوز سامانه سينا ،به نشاني
 contact-us@bmn.irارسال فرماييد.

