بسمه تعالي

اعطاي جوايز تحصيلي و تسهيالت بنياد ملي نخبگان به دانشجويان برتر استان مركزي
قابل توجه تمامی دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان مرکزی -حائزاهمیت

سنوات مجاز به شرح زير است:

جوايز آموزشي

دانشجويان دورههاي كارشناسي ،كارشناسيارشد ،دكتري حرفهاي ،دكتري تخصصي همة رشتهها و همچنين دورههاي
تخصص و فوقتخصص رشتههاي علوم پزشکي كه در سنوات مجاز تحصيل ،در يکي از دانشگاهها يا مراكز آموزش عالي
وابسته به وزارت علوم  ،تحقيقات و فنّاوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تحصيل ميكنند؛ ميتوانند براي
دريافت اين جايزه درخواست دهند.

جوايز و تسهيالت

اين جايزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمندسازي دانشجويان در زمينة پژوهش ،شامل تسهيالت زير است:

 (دانشجويان دورة كارشناسي چهار سال ،دانشجويان دورة كارشناسي ارشد دو سال  ،دانشجويان دورة دكتري حرفهايرشتههاي علوم پزشکي سه سال)
 دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي به صورت متمركز از طريق سازمان مركزي دانشگاه به بنياد ملّي نخبگان معرفيميشوند.

جوايز پژوهشي

شش سال ،دانشجويان دورههاي تخصص و دكتري تخصصي چهار سال و دانشجويان دورههاي فوق تخصص در

جوايز فنّاوری

(نکته مهم :در صورت عدم ثبت اين درخواست ،پرونده در فرآيند بررسي قرار نخواهد گرفت).

بعدی با سهمیه استعداد درخشان ،دانشجوی ممتاز ،انجام طرح پژوهشي و  )...صورت خواهد
پذيرفت و حائزين بیشترين امتیاز در اولويت مي باشند.

جوايز فرهنگي

انتخاب بر اساس امتیاز كسب شده از فعالیتهای نخبگاني (مانند معدل ،مقاالت ،ورود به مقطع

 )1اعتبار پژوهشياری

 )2اعتبار ارتباطات علمي :كمک هزينة اشتراک نشريات علمي ،كمک هزينة عضويت در انجمن هاي علمي ،تسهيالت خريد كتاب.
 )3اعتبار اجرای پاياننامه يا رساله
 )4كمك هزينة شركت در همايشهای علمي داخلي و خارجي
 )5اعتبار هستة پژوهشي مسئله محور
 )6اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي و خارجي

بررسي پرونده متقاضيان منوط به ثبت اطالعات متقاضي در سامانة اطالعاتي بنياد ( )soraya.bmn.irو
ثبت درخواست "بررسي پرونده برای دريافت جوايز تحصیلي" است.

اين جايزه با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمند سازي دانشجو در زمينة آموزش به آن تعلق ميگيرد و شامل تسهيالت زير است:
 )1اعتبار آموزش ياری :اين اعتبار براي ايفاي نقش دستيار آموزشي استادان دانشگاه و بر اساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد ميكند،
بهصورت ماهانه و به مدت يک سال تحصيلي پرداخت ميشود كه مبلغ آن توسط بنياد تأمين اعتبار ميشود.
 )2اعتبار توانمندسازی آموزشي :اعتبار شركت در كارگاهها و كالسهاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي ،رايانه و ...

اين جايزه با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و توانمندسازي دانشجويان براي ورود به عرصة كارآفريني اعطا ميشود:
 )1اعتبار فنياری
 )2اعتبار توانمندی در دورههای آموزشي كارآفريني (تجاری سازی ،حقوق مالکیت فکری و )...
 )3اعتبار هستة فنّاورانه مسئله محور
 )1راتبة ساالنه
 )2وديعه اجارۀ مسکن
 )3هدية ازدواج
 )4اعتبار سفرهای زيارتي– فرهنگي
 )5بیمه تکمیلي

ثبت نام ،بررسی و اعالم نتايج صرفاً از طريق سامانة اطالعاتی بنیاد

()soraya.bmn.ir
صورت میپذيرد و متقاضیان میبايست در بازه زمانی  96/4/15تا  96/6/6اطالعات خود را در سامانه ثريا بارگذاری نمايند( .کسب اطالعات بیشتر(markazi.bmn.ir :
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