
 اطالعیه

 1396-97كشور در سال تحصیلي هاي تحصیلي به دانشجويان برتر ايزهجاعطاي 
 

چهار اي را در قالب تسهيالت ويژه« هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتراعطاي جايزه»نامة بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين

ياري ، اعتبار ياري ، اعتبار پژوهشاز قبيل راتبة دانشجويي ، اعتبار آموزشجايزة آموزش، پژوهش، فنّاوري و فرهنگ شامل موارد متعددي 

ها به دانشجويان صاحب استعداد برتر دانشگاه مندي كارآفريني و ...مندي آموزشي ، اعتبار ارتباطات علمي ، اعتبار توانياري ، اعتبار توانفن

 كند.ميهاي كشور اعطا و پژوهشگاه

 :ترين نكات اين جوايز به شرح زير استز آن و مهممندي اشرايط بهره

هاي  ها و دورهاي ، دكتري تخصصي  همة رشته   ارشد ، دكتري حرفه كارشناسي   سي ، هاي كارشنا دانشجويان دوره  .1

مجاز تحصيل )دانشجويان دورة كارشناسي چهار        هايسال هاي علوم پزشكي كه در  تخصص رشته  تخصص و فوق 

دورة  اي هفت سال ، دانشجويان   سال ، دانشجويان دورة كارشناسي ارشد دو سال ، دانشجويان دورة دكتري حرفه         

هاي  در رشته  هاي فوق تخصص چهارسال و دانشجويان دوره  هاي تخصص علوم پزشكي   و دورهدكتري تخصصي   

وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري،   مراكز آموزش عالي وابسته به  وها از دانشگاه  هر يکدر  علوم پزشكي سه سال(   

توانند از اين جوايز  مي ،كنندتحصتتيل مييا دانشتتگاه آزاد استتالمي  وزارت بهداشتتت ، درمان و آموزش پزشتتكي  

 مند شوند.بهره

نة اطال                  .2 ما قاستتتي در ستتتا عات مت مل اطال كا بت  به م يان منوب  ندة دانشتتتجو ياد   بررستتتي پرو گان  عاتي بن  ملّي نخب

(soraya.bmn.ir )  سي پرونده براي جايزه   »در فرايند « شروع فرايند »سپس انتخاب گزينة  و ست برر هاي درخوا

 ي سامانه است.«هادرخواست»در بخش « تحصیلي

سيا  شرط الزم:  .3 ست مندي از اين جوايز بايد ن براي بهرهمتقا شترين   هاي زير و حائز كم يكي از ويژگيداراي د بي

 هاي نخبگاني باشند:امتياز از فعاليت

 ؛آموزي ملّي و جهانيالف.كسب مدال طال ، نقره يا برنز در المپيادهاي دانش

ورود به  1000هاي كشوري زير )رتبه هاي كشورهاي سراسري ورود به دانشگاهب. كسب رتبة برتر در آزمون

هاي سي و فنّي، علوم تجربي، علوم انساني، هنر يا زبانهاي ريااي در گروهدورة كارشناسي يا دكتري حرفه

  در مجموعة امتحاني در دورة كارشناسي ارشد(؛ 50هاي زير خارجي و رتبه

 ؛ج. كسب رتبة اول تا سوم در المپيادهاي ملّي دانشجويي

، علوم پايه  هاي جامعهاي سراسري علوم پزشكي كشور اعم از آزموند. كسب رتبة برتر در آزمون

وسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي و دارهاي پزشكي، دندانكارورزي، دستياري در رشتهپيش

 پزشكي؛

 ؛ه. كسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه

 ؛و. كسب عنوان دانشجوي نمونة كشوري



 ؛فنّاورانة مورد تأييد بنياد هاي علمي،پژوهشي،ز. برگزيده شدن در جشنواره 

 ادبي يا قرآني)بر اساس مقررات بنياد(؛برگزيدگان هنري ، ح. 

 ؛هاي ملي و جهاني مهارت. برگزيده شدن در مسابقهب

 .هاي برگزيدهنامة شناسايي و پشتيباني از اختراعاساس آيين بر . مبت اختراع برگزيدهي

شجويان   شرط كافي:  .4 صاب  دان شامل فعا را از فعاليت مورد تأييد بنيادبايد اوالً حدن هاي فنّاورانه،  ليتهاي نخبگاني )

 .بيشترين امتياز در بين ساير متقاسيان باشند دارايدست آورند و مانياً پژوهشي و آموزشي( به

هاي نخبگانيِ اعالميِ بررسي داشتن حد نصاب الزم و كسب بيشترين امتياز در بين متقاسيان، بر اساس فعاليت يادآوري:

 شود.و نتيجة آن از طريق سامانه به متقاسي اعالم مي متقاسي، توسط سامانة اطالعاتي بنياد محاسبه

 هاي نخبگاني داراي امتياز به شرح زير است:مصاديق فعاليت .5

 ؛هاي علمي در دانشگاه )آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و ...(الف. موفقيت

المپيادهاي دانشجويي هاي سراسري علوم پزشكي ، علمي )مانند كنكور، آزمونهاي كسب رتبة برتر در آزمونب. 

 و ...(؛

هاي خوارزمي، رازي، )مانند جشنوارهفنّاورانة مورد تأييد بنياد  هاي علمي،پژوهشي،برگزيده شدن در جشنواره .ج 

 ؛و ...( ، رويش فارابي

 .قرآني مورد تأييد بنيادهايهاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليتجشنواره. برگزيده شدن در د

 شود الزم است:  افزار تخصصي محاسبه ميباتوجه به اينكه امتيازهاي دانشجويان به كمک نرم .6

 . همة اطالعات به طور كامل در سامانه بارگذاري شود. 6-1

و سروري است  سال جاري استماه  ششم شهريورفرصت نهايي براي تكمیل پرونده و ارائه درخواست، . 6-2

 ودانشجويان اطالعات خود را به همراه مدارك مثبته حداكثر تا اين تاريخ در سامانة اطالعاتي بنياد بارگذاري كنند 

در بخش « هاي تحصیليدرخواست بررسي پرونده براي جايزه»را در فرايند « شروع فرايند»سپس گزينة 

 ي سامانه انتخاب كنند.«هادرخواست»

 1/6/1396شدة دانشجو تا تاريخ مالك محاسبة ميانگين كل دانشجو در طول تحصيل، ميانگين كسب :1يادآوري مهم 

، الزم است دانشجويان آخرين ميانگين 6/6/1396است و با توجه به بسته شدن سامانة اطالعاتي در تاريخ 

 كلّ خود را حداكثر تا اين تاريخ در سامانه مبت كنند.

: چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطالعاتي خالف واقع را بارگذاري كرده است،       2 يادآوري مهم

شييود و عدم صييداقت وي به  بلكه از تمامي تسييهیالب بنیاد محروم مي جايزهفقط از اين متقاضييي نه

 شود.ربط اعالم و به لحاظ حقوقي موضوع پیگیري ميهاي ذيدستگاه

فاً از طريق ستتتامانة اطالعاتي بنياد و به شتتتكل  صتتتر اعالم نتايجو  بررستتتي اطالعات ، طالعاتتحويل ا: 3 ادآوري مهمي

 پذيرد.الكترونيكي صورت مي
 

 


