به نام خدا

اطالعیه
پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 8991-99
به اطالع میرساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آییننامه «پشتیبانی از فعالیتهای علمیی فرهنگیی دانشیانیان مدیتعد لی ییلی
کشنر» در سال لی یلی  8991-99اعتبارها لدهیاللی را بیه دانشیانیان مدیتعد دانشیگا هیا مراکیآ آمینز عیالی کشینر اع یا
میکند.
مهمترین نکات برای ثبت درخواست بهرهمندی از پشتیبانیها به شرح زیر است:
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دانشانیان هریک از دانشگاها مراکآ آمنز

عالی کشنر که اجد شرایط مذکنر در شین نامه «پشتیبانی از فعالیتهیای علمیی

فرهنگی دانشانیان مدتعد لی یلی کشنر در سال تحصیلی ( »8991-99برای مشاهد کلیک کنید) هدتند ،مییلناننید درخناسیت
خند را از طریق سامانه اطالعالی بنیاد به نشانی  sina.bmn.irثبت نمایند.
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فرایند ثبت نام آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دانشان هدتند ،از پنجم تیرماه سال  8931آغاز میشند .دانشیانیان بایید
اطالعات خند را به همرا ل ا یر مدارک مربنط ،در سامانه سینا بارگذاری یا به ر زرسانی کنند .متقاضیان حیداکرر تاا پایاان

روز پانزدهم مردادماه سال  8931فرصت خناهند داشت گآینه «درخناست بررسی پر ند برای پشتیبانیهیای دانشیانیی» را در
بخش «ثبت درخناست» در سامانه سینا انتخاب کنند .گفتنی است این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
یادآوری  .8الزم است دانشانیان ،اطالعیات مدیتندات مق یح لی ییلی فعلیی آخیرین معیدل خیند را (ل ینیر ضیعیت
لی یلی دانشان در پنرلال آمنزشی دانشگا ) در سامانه بارگذاری نمایند؛ گفتنی است در زمان بررسی درخناست ها ،آخیرین
معدل لی یلی بهر ز متقاضیان ،از دانشگا میل لی یل ایشان استعالم خناهد شد .اما بیرای اطالعیات لی ییلی معیدلهیای
مقاطح قبلی ،میبایدت ل نیر گناهی معتبر از دانشگا در سامانه بارگذاری شند.
یادآوری .2زمان ثبت درخناست دانشجویان نوورود سال لی یلی 8991-99در هر یک از مقاطح لی یلی ،متعاقباً از طرییق
بگا بنیاد ملی نخبگان اطالعرسانی خناهد شد.
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بنیاد ملی نخبگان پس از بررسی درخناست ها بر اساس ظرفیت سالیانه ،نتیایه ا لییه پیذیر

متقاضییانی کیه بیااللرین امتییاز را از

مامنعه فعالیتهای علمی ،پژ هشی فنا رانه در مقایده با سایر افراد کدب کرد اند را صرفاً از طریق سامانه سینا اعالم خناهد کرد.
یادآوری .9با لنجه به اینکه نتایج ا لیه صرفاً بر اساس اطالعات مدارک ادعایی مندرج در سامانه سینا اعالم خناهید شید ،قنییاً
لأکید میشند متقاضیان ،با م العه دقیق شین نامه راهنماهای مرلبط ،از بارگذاری اطالعات نامعتبر نامربنط در سامانه خیندداری
نمایند .ضمناً در صنرلی که در هر مرحله از بررسیها مشخص شند که متقاضی آگاهانه اطالعالی نامعتبر خالف اقح بارگیذاری
کرد است ،م ابق مقررات ضنابط حقنقی بنیاد با ی برخنرد خناهد شد.
یادآوری .4در بخش «ثبت مدارک» مربنط به افتخارات در سامانه ،برای جلنگیری از درج اشتبا افتخار یا مدیتندات نیامرلبط،
قبل از درج افتخار منرد نظر ،راهنمای مربنط به آن را م العه فرمایید.
یادآوری .5اکیداً لنصیه میشند متقاضیان در لکمیل اطالعات بارگذاری مدارک در سامانه سیینا ،دقیت کیافی نماینید زییرا
پس از لأیید درخناست در سامانه ،امکان اصالح اطالعات نادرست جیند نیدارد در صینرت اثبیات درج اطالعیات خیالف
اقح ،متقاضی از فهرست مشمنالن بنیاد حذف خناهد شد.

