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 بِ ًام خدا

 اطالعیِ

 1311-1400ّای علوی ٍ فرٌّگی داًشجَیاى هستعد تحصیلی کشَر در سال تحصیلی  پشتیباًی از فعالیت        

 

دس ساا    «ّای ػلوی ٍ فشٌّگی داًطجَیاى هستؼذ تحصیلی کطَس ًاهِ پطتیباًی اص فؼالیت آییي»سساًذ بٌیاد هلی ًخبگاى بش اساس  بِ اعالع هی

 کٌذ. کطَس اػغا هی ػالی هشاکض آهَصشّا ٍ  داًطگاُ بشتشاػتباسّا ٍ تسْیالتی سا بِ داًطجَیاى  0311-0411تحصیلی 

 

 ّا بِ شرح زیر است: اًیپشتیبایي هٌدی از  بْرُثبت درخَاست برای  هْوتریي ًکات

ّای ػلوی ٍ فشٌّگای   ِ پطتیباًی اص فؼالیتًاه ضیَُ»ا ٍ هشاکض آهَصش ػالی کطَس کِ ٍاجذ ضشایظ هزکَس دس ُّ  داًطجَیاى ّشیک اص داًطگا .1

بِ  ،تَاًٌذ دسخَاست خَد سا اص عشیق ساهاًِ اعالػاتی بٌیاد هی ،ّستٌذ «0311-0411س سا  تحصیلی داًطجَیاى هستؼذ تحصیلی کطَس د

 .اسائِ کٌٌذ ،sina.bmn.ir ًطاًی

داًطاجَیاى   ٍ الصم اسات ایاي   ضاَد  آغاص هی هاُبیستن خرداد اص ،ّستٌذًام آى دستِ اص هتقاضیاًی کِ دس حا  حاضش داًطجَ  فشایٌذ ثبت .2

 سٍصسساًی کٌٌذ. باسگزاسی یا بِ سیٌا ، دس ساهاًِهشبَط د سا بِ ّوشاُ تصاٍیشخٍَ هستٌذات اعالػات 

اص دس یکای   دکتاشی تخصصای  یاا   اسضاذ  کاسضٌاسای ّاای تحصایلی    هااُ ساا  جااسی دس دٍسُ   ّا کِ دس هْش آهَختگاى داًطگاُ صًام داً ثبت .3

ایاي افاشاد   الصم است  ٍ ضَد هی آغاص هاُبیستن خرداد اصًیض ذ ٌّذ ضّای کطَس بِ ػٌَاى داًطجَی ًٍَسٍد هطغَ  بِ تحصیل خَا داًطگاُ

ِ     ، 4بَط، تا هْلت تؼییي ضذُ دس بٌذ اعالػات ٍ هستٌذات خَد سا بِ ّوشاُ تصاٍیش هش سٍصسسااًی کٌٌاذ ٍ    دس سااهاًِ سایٌا باسگازاسی یاا با

دس سااهاًِ سایٌا دسن ًوایٌاذ تاا دس      هاُهْش پاًضدّنحل تحصیل خَد سا تا ، اعالػات هشبَط بِ ه اص پزیشفتِ ضذى دس داًطگاُپس ّوچٌیي 

 .ضًَذهٌذ  بْشُ ی بٌیادّا طتیباًی، اص پصَست بشگضیذگی

درخَاستت بررستی   »یٌِ گض داسًذفشصت  ،)غیرقابل تودید( 25/4/1311 چْارشٌبِ تا پایاى رٍز، حذاکثش 3ٍ  2هتقاضیاى بٌذّای  .4

 ی ساهاًِ اًتخاب کٌٌذ.«ّا سخَاستثبت د»سا دس بخص  «ّای داًشجَیی هٌدی از پشتیباًی پرًٍدُ برای بْرُ

ای ٍ دکتشی تخصصی  اسضذ پیَستِ، دکتشی حشفِ کاسضٌاسی، کاسضٌاسی ّای ضاهل دٍسُ ّا ّای پایِ داًطگاُ ًام داًطجَیاى ًٍَسٍد دٍسُ ثبت .5

 اػالم خَاّذ ضذ.پیَستِ، هتؼاقباً 

آخریي هعدل  استُ ضذهقشس  ،ّا ّای حضَسی داًطگاُ ( ٍ تؼلیق فؼالیت01کٍَیذ  بیواسیآهذُ )ضیَع  با تَجِ بِ ضشایظ پیص .1 یادآٍری

 در ًظر گرفتِ شَد. 1311-11سال اٍل سال تحصیلی  ، هیاًگیي ًورات تا پایاى ًینهتقاضیاى

ِ  ّا ٍ بش اساس ظشفیت دسخَاستاٍلیِ پس اص بشسسی بٌیاد هلی ًخبگاى  .6 سسااًی باِ هتقاضایاى باشای      ٍ باا ّاذت تساشیغ دس اعاالع     ساالیاً

ًتیجِ اٍلیِ پزیشش هتقاضیاًی کِ باالتشیي اهتیااص اص   ،ّای داًطجَیی پطتیباًی هٌذی اص هَسد ًیاص بشای بْشُّای  سیضی ٍ اًجام فؼالیت بشًاهِ

 (صاشفاً اص عشیاق سااهاًِ سایٌا    ) اًتد  کسب کردُ در هقایسِ با سایر افرادسا ٍ فشٌّگی  فٌاٍساًِ آهَصضی، پژٍّطی،ّای  هجوَػِ فؼالیت

 اػالم خَاّذ کشد.

 ،هتقاضایاى ضَد  کیذ هیأقَیاً ت ،اػالم خَاّذ ضذ بش اساس هذاسک ادػایی هٌذسن دس ساهاًِ سیٌا صشفاًکِ ًتایج اٍلیِ  تَجِ بِ ایي با .2یادآٍری 

 .کٌٌذاص باسگزاسی اعالػات ًاهؼتبش ٍ ًاهشبَط دس ساهاًِ خَدداسی  ،هشتبظ ساٌّواّایًاهِ ٍ  با هغالؼِ دقیق ضیَُ

باسگازاسی  دس سااهاًِ  ًاهؼتبش ٍ خاالت ٍاقاغ    یاعالػات آگاّاًِ ،ّا هطخص ضَد کِ هتقاضی صَستی کِ دس ّش هشحلِ اص بشسسی دس. 3یادآٍری 

هحاشٍم ٍ ػاذم صاذاقت ٍی باِ هشاجاغ       ًیاض  ّای بٌیااد  یالت ٍ حوایت، اص سایش تسْتسْیالت ایيػالٍُ بش هحشٍهیت اص کشدُ است، 

 هحفَػ خَاّذ بَد. ًخبگاى صَست حقَقی بشای بٌیاد هلی  گیشی هَضَع بِ ضَد ٍ حق پی سبظ، اػالم هی ری

الصم اسات  ، شبَطًااه دسن اضتباُ افتخاس یاا هساتٌذات   بشای جلَگیشی اص  ،ساهاًِدس افتخاسات  هشبَط بِثبت هذاسک  دس بخص .4یادآٍری 

 .کٌٌذسا هغالؼِ  آىساٌّوای هشبَط بِ  ،افتخاس هَسد ًظشقبل اص دسن هتقاضیاى 

ییاذ  أپس اص تصیشا  ؛بٌذًذزاسی آًْا دس ساهاًِ سیٌا، بکاس تکویل اعالػات ٍ باسگس د سا هتقاضیاى دقت الصم ضَد اکیذاً تَصیِ هی. 5یادآٍری 

فْشست  هتقاضی اص ،اعالػات خالت ٍاقغ دسندس صَست اثبات ًادسست ٍجَد ًذاسد ٍ  اعالػاتاهکاى اصالح  ،دسخَاست دس ساهاًِ

 حزت خَاّذ ضذ.هطوَالى بٌیاد 

 دسخَاسات بشسسای  ًتیجاِ ًْاایی    ،ٍ بش اسااس اهتیااص ًْاایی    ًخبگاى استاًی ّا دس بٌیادّای بؼذ اص اتوام بشسسی پشًٍذُ هلی ًخبگاى بٌیاد .7

 هتقاضیاى سا اػالم خَاّذ کشد.


