
 

 آموختگان برتر دانشگاهی های دانشفرایند زمانی رسیدگی به درخواست

-به منظور تنظیم فرایند اجرایی شناسایی دانشرسانی بنیاد ملی نخبگان، به گزارش پایگاه اطالع

 رسد:آموختگان برتر موارد زیر به اطالع متقاضیان می

 مند شوند:توانند از تسهیالت زیر بهرههای کشور میآموختگان برتر دانشگاه. دانش1

هینه از های تحصیالت تكمیلی )به منظور استفادة ببرتر دورهآموختگان. تسهیالت خدمت نظام وظیفة تخصصی به دانش1-1

 های برگزیدگان دانشگاهی در توسعة علمی، فرهنگی و فنّاورانة کشور(توانایی

-شای و ایجاد فرصتی برای جذب دانهای علمی و حرفهه منظور ارتقای توانایی. جایزة پسادکتری شهید دکتر چمران )ب1-2

 های کشور(ها و پژوهشگاهآموختگان برتر در دانشگاه

آموختگان برتر دورة دکتری تخصصی )جایزة دکتر کاظمی آشتیانی به منظور . راتبة پژوهشی/ راتبة تجهیزات به دانش1-3

 ها(ها و پژوهشگاهی علمی در دانشگاههاتسهیل فرایند جذب و فعالیت

آموختگان مقدم به منظور ایجاد شرایطی برای جذب دانش. تسهیالت اشتغال در نهادهای صنعتی )جایزة شهید تهرانی1-4

 برتر در نهادهای صنعتی و فنّاورانه(

 های اجرایی(در دستگاههای اجرایی )به منظور ارتقای هرم منابع انسانی . تسهیالت اشتغال در دستگاه1-5

 . وام ساخت/خرید مسكن1-6

ست خود توانند درخواهای کشور میها و پژوهشگاهآموختگی از دانشگاه. متقاضیان حداکثر سه سال پس از زمان دانش2

 ://( بارگذاری کنند.soraya.bmn.ir httpرا در سامانة اطالعتی بنیاد )به نشانی 

تگان، منوط به ثبت کامل اطالعات متقاضی در سامانة اطالعاتی بنیاد ملّی نخبگان است و آموخ. بررسی پروندة دانش3

 شود.طور دستی تحویل نمیهیچ یك از مدارك به

وام ساخت/خرید »و « نظام وظیفة تخصصی». بنیاد ملّی نخبگان، نتایج ارزیابی پروندة متقاضیان استفاده از تسهیالت 4

 کند.آزمایی آنها از سوی متقاضی اعالم میری پس از تكمیل مدارك و راستیروز کا 45را حداکثر « مسكن

شود )نتیجه . نتایج مربوط به برگزیدگان سایر تسهیالت در دو نوبت )شهریور ماه و بهمن ماه( به متقاضیان اعالم می5

ورماه و سایر اند در شهریایی قرار گرفتهآزمنهایی متقاضیانی که در نیمة اول سال پروندة خود را کامل کرده و مورد راستی

 شود(.ماه اعالم میمتقاضیان در بهمن

 شود.آزمایی اطالعات متقاضی به کمك بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل یا سكونت وی انجام می. راستی6



ك بار دیگر بگانی خود و صرفاً یهای نخ. چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت7

 درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

شود متقاضی از تمامی تسهیالت بنیاد محروم و عدم . بارگذاری اطالعات خالف واقع در هر مرحله از بررسی، موجب می8

 شود.ربط اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری های ذیصداقت وی به دستگاه

  
 


