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اطالعیه
اعطای تسهیالت به دانشآموختگان برتر دانشگاهها برای ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی
(طرح شهید احدی) در سال تحصیلی 0411-0410
بنياد ملي نخبگان بر اساس آييننامه «شناسايي و پشتيباني از دانشآموختگان برتر دانشگاهي» ،تسهيالت ويژهای را برای
دانشآموختگان برتر دانشگاهها به منظور ادامه تحصيل در دوره دکتری تخصصي در سال تحصيلي  ،1044-1041اعطا
ميکند .مهمترين نکات اين تسهيالت به شرح زير است:
 .1دانشآموختگان دورۀ کارشناسيارشد /دکتری حرفهای مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری /وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ميتوانند از اين تسهيالت استفاده کنند.
یادآوری :0دانشجويان دورۀ کارشناسيارشد /دکتری حرفهای مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری /وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي که حداکثر تا پايان شهريورماه  ،1044دورۀ کارشناسيارشد /دکتری حرفهای را با
موفقيت به پايان برسانند نيز ميتوانند از اين تسهيالت استفاده کنند.
 .2متقاضيان استفاده از طرح شهيد احدی ،از تاريخ  0411/3/01تا  0411/4/2فرصت دارند ،اطالعات خود را
بهطور کامل در سامانۀ اطالعاتي بنياد ملي نخبگان بارگذاری کنند.
 .3متقاضيان بايد دستکم 04امتياز از فعاليتهای آموزشي و دستکم  054امتياز از مجموع فعاليتهای علمي ،
پژوهشي  ،فناورانه و فرهنگي مندرج درجدول شيوهنامه (کليک کنيد) کسب کرده باشند .کارگروه تخصصي با
توجه به ظرفيت موجود ،پس از ارزيابيهای کيفي ،برگزيدگان را مشخص ميکند.
یادآوری :2دانشآموختگان ،بر اساس امتياز حاصل از مجموع فعاليتهای نخبگاني در زمان تحصيل (و نه صرفاً داشتن مقاله)
ميتوانند از اين تسهيالت بهرهمند شوند.
یادآوری :3بر اسااس مقررات وزارت بهداشات ،پذيرش برگزيدگان ،صارفاً در رشاتههايي غير از زيرمجموعههای پزشاکي ،
دندانپزشکي و داروسازی انجام ميشود و متقاضيان لزم است در آزمون ورودی به مقط دکتری تخصصي شرکت کنند و 04
درصد نمرۀ حد نصاب را کسب نمايند.

 .4برگزيدگان ،برای انجام مصاحبه ،به دانشگاهها /پژوهشگاههای مدنظر آنان معرفي ميشوند.
 .5دانشآموختگان ،برای بهرهمندی از اين تسهيالت ،بايد اطالعات خود (شامل مشخصات فردی و سوابق آموزشي
 ،پژوهشاااي  ،فناورانه و فرهنگي) را در ساااامانه اطالعاتي بنياد به نشااااني ( https://sina.bmn.irکليک کنيد)
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بارگذاری يا بهروزرسااااني نمايند و پس از آن ،حداکثر تا تاریخ  0411/4/2گزينه «ذخیره» را در بخش «ثبت
درخواست دانشآموختگان برتر»« /طرح شهید احدی» سامانه انتخاب کنند.

یادآوری :4چنانچه در هر مرحله از برر سيها م شخص شود متقا ضي اطالعاتي خالف واق را به بنياد ارائه نموده ا ست ،عالوه
بر محروميت از ت سهيالت اين شيوهنامه ،از ساير ت سهيالت بنياد ،محروم و عدم صداقت وی به مراج ذیربط اعالم مي شود و
حق پيگيری موضوع به صورت حقوقي نيز برای بنياد محفوظ خواهد بود.

 .6پس از بررسي پروندهها و انتخاب برگزيدگان ،نتايج از طريق سامانه سينا به اطالع متقاضيان خواهد ر سيد .شايان
ذکر ا ست ثبت اطالعات  ،برر سي پرونده و اعالم نتايج ،صرفاً از طريق سامانه مذکور و به صورت الکترونيکي
انجام ميشود.
یادآوری :5بنياد ،پس از بررسيهای لزم ،برگزيدگان را به دانشگاهها و پژوهشگاههای (حداکثر پنج مورد) مد نظربرگزيدگان
معرفي ميکند و پذيرش نهايي برگزيدگان ،بر عهده دانشگاه /پژوهشگاه است.
یادآوری :6برگزيدگان ،تا شروع سال تحصيلي بالفاصله پس از برگزيدگي فرصت دارند از يکي از دانشگاهها /پژوهشگاهها

پذيرش دريافت کنند و در غير اين صورت ،تسهيالت مذکور ،منتفي ميشود.
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