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 قم تحصیلي به دانشجویان برتر استان جوایزاعطاي  -اطالعیه

 (59-59)سال تحصیلی 

اي را در تسهيالت ويژه« برترهاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد اعطاي جايزه»نامة بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين

ياري ، اعتبار از قبيل راتبة دانشجويي ، اعتبار آموزششامل موارد متعددي  قالب چهار جايزة آموزش، پژوهش، فنّاوري و فرهنگ

به دانشجويان  مندي كارآفريني و ...مندي آموزشي ، اعتبار ارتباطات علمي ، اعتبار توانياري ، اعتبار توانياري ، اعتبار فنپژوهش

 كند.ميهاي كشور اعطا ها و پژوهشگاهصاحب استعداد برتر دانشگاه

 ترين نكات اين جوايز به شرح زير است:مندي از آن و مهمشرايط بهره

هاي تخصص و ها و دورهرشتهتخصصي در تمامي اي، دكتريحرفهارشد، دكتريكارشناسيهاي كارشناسي، دورهدانشجويان  .1
هاي علوم پزشکي كه در سنوات مجاز تحصيل )دانشجويان دورة كارشناسي چهار سال ، دانشجويان دورة شتهتخصص رفوق

هاي تخصص و دكتري تخصصي اي هفت سال ، دانشجويان دورهكارشناسي ارشد دو سال ، دانشجويان دورة دكتري حرفه
ها يا مراكز زشکي سه سال(  در يکي از دانشگاههاي علوم پهاي فوق تخصص در رشتهچهار و نيم سال و دانشجويان دوره

كنند آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تحصيل مي
 .مند شوندتوانند از اين جوايز بهرهمي

شوند و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي به صورت متمركز از طريق سازمان مركزي دانشگاه به بنياد ملّي نخبگان معرفي مي :1تذکر

 نويسي در اين فرايند ندارند.نيازي به نام

يازي به نام نويسي در شوند و ندانشجويان پرديس فارابي دانشگاه تهران از طريق آن دانشگاه به بنياد نخبگان استان معرفي مي :2تذکر 

 اين فرآيند ندارند.

ثبت كامل اطالعات متقاضي در سامانة اطالعاتي بنياد  ها منوط بهبررسي پروندة دانشجويان ساير دانشگاه .2
(soraya.bmn.ir http://.است ) 

حائز بيشترين امتياز از هاي زير و بايد داراي يکي از ويژگيحداقل  ،مندي از اين جوايزمتقاضيان براي بهره شرط الزم: .3

 هاي نخبگاني باشند:فعاليت

 آموزي ملّي و جهاني كسب مدال طال ، نقره يا برنز در المپيادهاي دانشالف.

ورود به دورة كارشناسي يا  0111هاي كشوري زير هاي كشور )رتبههاي سراسري ورود به دانشگاهكسب رتبة برتر در آزمون ب.

در مجموعة امتحاني در  01هاي زير هاي خارجي، رتبهي رياضي و فني، تجربي، علوم انساني، هنر يا زبانهااي در گروهدكتري حرفه

 دورة كارشناسي ارشد(

 كسب رتبة اول تا سوم در المپيادهاي ملّي دانشجويي ج.



هاي پزشکي، ستياري در رشتهكارورزي، دهاي جامع، پيشهاي سراسري علوم پزشکي كشور اعم از آزمونكسب رتبة برتر در آزمون د.

 پزشکي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشکي دندان

 / دانشجوي نمونة كشوريهاكسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه .ه

 (0و  2، 3هاي سطح )اختراع هاي برگزيدهنامة شناسايي و پشتيباني از اختراعبراساس آيين ثبت اختراع برگزيده .و

هاي فنّاورانه، پژوهشي و هاي نخبگاني )شامل فعاليتنصاب الزم را از فعاليت آموختگان بايد اوالً حددانش :شرط کافی .4

 .دست آورند و ثانياً حائز بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان باشندآموزشي( به

هاي نخبگانيِ اعالميِ متقاضي، توسط فعاليتبررسي داشتن حد نصاب الزم و كسب بيشترين امتياز در بين متقاضيان، بر اساس  :تذکر

 شود.سامانة اطالعاتي بنياد محاسبه و نتيجة آن از طريق سامانه به متقاضي اعالم مي

 :و براي هريک امتيازي در نظر گرفته شده است به شرح زير است «هاي نخبگانيفعاليت»مصاديق  .5

 علمي در دانشگاه )آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و ...( هايموفقيت الف.

 هاي تحصيلي بنيادكسب جايزه .ب

 علمي )مانند كنکور، آزمون هاي سراسري علوم پزشکي، المپيادهاي دانشجويي و ...( هاي كسب رتبة برتر در آزمون ج.

)مانند جشنواره هاي خوارزمي، رازي، فارابي، اد فنّاورانة مورد تأييد بني هاي علمي،پژوهشي،برگزيده شدن در جشنواره .د

 بهايي و ...(رويش، شيخ

 قرآني مورد تأييد بنيادهنري يا  هاي معتبر ادبي وجشنوارهبرگزيده شدن در  .ه

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

 در سامانه بارگذاري شود. همة اطالعات به طور كامل الف.

هايي كه پس از اين تاريخ تشکيل شوند بررسي نخواهند است و پرونده 21/10/0331فرصت نهايي براي تکميل پرونده،  ب.

، نسبت به بارگذاري اطالعات در سامانه ثريا اقدام نموده تا در صورت داشتن ابهام 10/10/0331گردد تا لذا پيشنهاد مي ؛شد

 فرصت شركت در اين رقابت براي متقاضيان از دست نرود.و اشکال، 

( مراجعه و يا با كارشناس  www.qom.bmn.irو ابهام به سايت بنياد نخبگان استان قم ) هر گونه سوال نصورت داشتدر  .7
 .( تماس حاصل فرماييد221داخلي  30093011)  -آقاي مسعودي علوي -بنياد قم

 

 : ات مهمتذکر

فقط چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را بارگذاري کرده است، متقاضی نهالف. 

ربط اعالم و به لحاظ هاي ذيشود و عدم صداقت وي به دستگاهبلكه از تمامی تسهیالت بنیاد محروم می جايزهاز اين 

 شود.حقوقی موضوع پیگیري می

بررسی اطالعات و اعالم نتايج صرفاً از طريق سامانة اطالعاتی بنیاد و به شكل الكترونیكی  تحويل اطالعات ، ب.

 گوي حضوري نیست.پذيرد و بنیاد به هیچ عنوان پاسخصورت می
 


