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 اطالعیه

 ی تخصصی دکتر هحصیل در دورادامه ترای ب هاآموختگان برتر دانشگاهبه دانشاعطای تسهیالت 

 0411-0410سال تحصیلی  در شهید احدی(  طرح)
 

 

ای را برای هيالت ويژهتس ،«آموختگان برتر دانشگاهيدانشپشتيباني از شناسايي و » هنامنياد ملي نخبگان بر اساس آيينب

اعطا  ،1044-1041در سال تحصيلي  تخصصيدکتری  هدورتحصيل در  هادام به منظورها آموختگان برتر دانشگاهدانش

 ترين نکات اين تسهيالت به شرح زير است:کند. مهممي

رت ااوری/ وزتأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن ای مورددکتری حرفه/ ارشدکارشناسي ۀآموختگان دورانشد .1

 توانند از اين تسهيالت استفاده کنند.ميبهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 ارتزاوری/ وتأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن ای مورددکتری حرفه/ ارشدکارشناسيۀ دانشجويان دور :0یادآوری

را با ای دکتری حرفه/ ارشدکارشناسي ۀ، دور1044ماه پايان شهريورکه حداکثر تا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 تسهيالت استفاده کنند.توانند از اين موفقيت به پايان برسانند نيز مي

اطالعات خود را  ،دارند فرصت 2/4/0411تا  01/3/0411تاريخ از  ،شهيد احدی طرحمتقاضيان استفاده از  .2

 بنياد ملي نخبگان بارگذاری کنند.اطالعاتي ۀ طور کامل در سامانبه

علمي ،  هایفعاليتمجموع  از امتياز 054کم های آموزشي و دستامتياز از فعاليت 04کمدستبايد  متقاضيان .3

صصي با . کارگروه تخندباش کرده کسب (کليک کنيد) هنامشيوه درجدول مندرجو فرهنگي  هفناوران ،پژوهشي 

 .کندبرگزيدگان را مشخص مي ،های کيفياز ارزيابي پستوجه به ظرفيت موجود، 

های نخبگاني در زمان تحصيل )و نه صرفاً داشتن مقاله( مجموع فعاليتآموختگان، بر اساس امتياز حاصل از دانش :2یادآوری

 مند شوند.توانند از اين تسهيالت بهرهمي

 های پزشاکي ، هايي غير از زيرمجموعهبر اسااس مقررات وزارت بهداشات، پذيرش برگزيدگان، صارفاً در رشاته     :3یادآوری

 04زم است در آزمون ورودی به مقط  دکتری تخصصي شرکت کنند و  شود و متقاضيان ل  پزشکي و داروسازی انجام مي  دندان

 درصد نمرۀ حد نصاب را کسب نمايند.

 د.نشومي های مدنظر آنان معرفيها/ پژوهشگاهمصاحبه، به دانشگاهانجام برگزيدگان، برای  .4

ي  و سوابق آموزش  شامل مشخصات فردی    )بايد اطالعات خود  ،مندی از اين تسهيالت ی بهرهابر ،آموختگاندانش .5

  )کليک کنيد( https://sina.bmn.ir به نشااااني اطالعاتي بنياد هرا در ساااامان (فناورانه و فرهنگي،  پژوهشاااي ،

https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C--(%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C)/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C--(%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C)
https://sina.bmn.ir/
https://sina.bmn.ir/
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ثبت  » را در بخش« ذخیره» گزينه  2/4/0411حداکثر تا تاریخ    پس از آن،  و نمايند  روزرسااااني بارگذاری يا به    

 .سامانه انتخاب کنند «شهید احدی طرح»/ «آموختگان برتردانش درخواست

شود متقاضي اطالعاتي خالف واق  را      هاچنانچه در هر مرحله از بررسي  :4یادآوری ست،  به بنياد ارائه مشخص  وه عالنموده ا

شيوه    سهيالت اين  سهيالت بنياد، محروم   نامه، از بر محروميت از ت صداقت وی به   ساير ت ود و ش ربط اعالم ميمراج  ذیو عدم 

 حق پيگيری موضوع به صورت حقوقي نيز برای بنياد محفوظ خواهد بود.

ن  شايا  .ديس ر خواهد انيمتقاض  اطالع بهسينا   هسامان  قيطر از جينتا دگان،يبرگز انتخاب و اههپروند يبررس  از پس .6

ست   سامانه       ثبت اطالعات ،ذکر ا صرفاً از طريق  سي پرونده و اعالم نتايج،  صورت الکترون  مذکوربرر يکي  و به 

 شود.انجام مي

رگزيدگان نظرب مورد( مد پنج)حداکثر های ها و پژوهشگاهبرگزيدگان را به دانشگاههای لزم، از بررسي پس ،بنياد :5یادآوری

 بر عهده دانشگاه/ پژوهشگاه است. ،کند و پذيرش نهايي برگزيدگانمعرفي مي

ها ها/ پژوهشگاهد از يکي از دانشگاهن، تا شروع سال تحصيلي بالفاصله پس از برگزيدگي فرصت داربرگزيدگان :6یادآوری

 .شودمي منتفيد و در غير اين صورت، تسهيالت مذکور، نپذيرش دريافت کن

 

 


