
 قم برتر استان  هاي تحصيلي به دانشجویان اعطاي جایزه -جدید اطالعيه

 ( 59-59سال تحصيلي  ویژه دانشجویان جدید الورود)

 (اند  موفق به ثبت نام نشده 59که  در تابستان  ورودي قبلدانشجویان و همچنين )

ای را در قالب  تسهيالت ويژه« های تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطای جايزه»نامة  آييندر راستای اجرای بنياد ملّي نخبگان 

 ياری ، اعتبار ، اعتبار فنياری ياری ، اعتبار پژوهش آموزش از قبيل راتبة دانشجويي ، اعتبارزش، پژوهش، فنّاوری و فرهنگ  چهار جايزة آمو

ها و  به دانشجويان صاحب استعداد برتر دانشگاه ...مندی كارآفريني و  مندی آموزشي ، اعتبار ارتباطات علمي ، اعتبار توان توان

 .كند مياعطا  استان قمهای  پژوهشگاه

 کنندگان نام شرایط ثبت  .1

هتای تخصتو و    هتا و دوره  ، دكتری تخصصي  همة رشتته ای ارشد ، دكتری حرفه های كارشناسي، كارشناسي دانشجويان دوره

آموزش عتالي  يا مراكز  ها ، پژوهشگاهها در يکي از دانشگاه مجاز تحصيل های سالهای علوم پزشکي كه در  تخصو رشته فوق

تواننتد   كننتد متي   تحصيل مي استان قم  ، تحقيقات و فنّاوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوابسته به وزارت علوم

 .در اين فراخوان شركت نمايند

 ..گيرد صورت ميمحل تحصيل پرديس از طريق  پرديس فارابي دانشگاه تهراندانشجويان بررسي اوليه درخواست های : 1تذکر 

، هفت سال ای ويان مقطع دكتری حرفه، دانشجسال، مقطع كارشناسي ارشد دو سالسنوات مجاز برای دانشجويان مقطع كارشناسي چهار  :2تذکر

 .های فوق تخصو علوم پزشکي سه سال است كتری تخصصي چهار و نيم سال و دانشجويان دورهدانشجويان مقاطع تخصو و د

 .شوند دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي به صورت متمركز از طريق سازمان مركزی دانشگاه به بنياد ملّي نخبگان معرفي مي :3 تذکر

 : دانشجویانانتخاب معيارهاي  .2

 ،دانشتجويان متقایتي   توست   (//:soraya.bmn.ir http)در سامانة اطالعاتي بنياد  پس از ثبت نام و بارگذاری كامل اطالعات -1

در حوزه پژوهشتي  های باال،  نظير معدلدر حوزه آموزشي )  های نخبگاني فعاليتحاصل از  مجموعه امتيازات براساس امتياز هريک 

هتای   هتای برتتر در آزمتون    رتبته   ،(...  3نظير اختراعات ستط    در حوزه فناوریظير چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلي و خارجي، ن

و ....( بهتايي  وشتي   ختوارزمي، فتارابي، رازی،  )هتای معتبتر   برگزيتدگي در جشتنواره    ،...(كارشناسي، كارشناستي ارشتد و  ) سراسری

كه بر اساس مقطع تحصيلي و ستال ورود تعيتين   )الزم و با حد نصاب شده محاسبه  و دانشجوييآموزی  المپيادهای دانشبرگزيدگي 

 .شود مقايسه مي (گردد مي

ل داشتتن يکتي از افتختارات  يت    با اولويت  و ، بر اساس كسب بيشترين امتياز در بين دانشجوياني كه حد نصاب را دارندها برترين  -2

 :گردند انتخاب مي
 آموزی ملّي و جهاني  كسب مدال طال ، نقره يا برنز در المپيادهای دانش.الف

های  ای در گروه ورود به دورة كارشناسي يا دكتری حرفه 1111های كشوری زير  رتبه)های كشور  های سراسری ورود به دانشگاه كسب رتبة برتر در آزمون. ب

 (در مجموعة امتحاني در دورة كارشناسي ارشد 01های زير  ی خارجي، رتبهها ريایي و فني، تجربي، علوم انساني، هنر يا زبان

 كسب رتبة اول تا سوم در المپيادهای ملّي دانشجويي. ج

های پزشکي،  كارورزی، دستياری در رشته های جامع، پيش های سراسری علوم پزشکي كشور اعم از آزمون كسب رتبة برتر در آزمون. د

 و دستياری فوق تخصصي پزشکي پزشکي و داروسازی  دندان

 ها كسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه. ه



 كسب عنوان دانشجوی نمونة كشوری. و

 فنّاورانة مورد تأييد بنياد   های علمي،پژوهشي، برگزيده شدن در جشنواره. ز

 برگزيده شدن در مسابقات قرآني مورد تأييد بنياد. ح

 های هنری يا ادبي برجسته فعاليت. ط

 های ملي و جهاني مهارت برگزيده شدن در مسابقه. ی

 های برگزيده نامة شناسايي و پشتيباني از اختراع براساس آيين ثبت اختراع برگزيده. ك

  . مویوع بندهای  يل در اولين سال تحصيل در دانشگاه پس برگزيدگي، بدون محاسبه امتيازمشمول جوايز ميگردندشجويان دان -3
 آموزی  مدال طال ، نقره يا برنز در المپيادهای ملّي دانش دارندگان.الف

 رتبة اول تا سوم در المپيادهای ملّي دانشجويي  برگزيدگان. ب

 (های ريایي، تجربي، انساني، هنر و زبان برای گروه 21و 01، 111، 111، 101تا رتبه  )برگزيدگان كنکور سراسری  . ج

 برگزيدگان جايزه شهيد احدی. د

 :مهم تذکرات .3
 . است 59ماه  آبان 9 ،آخرین مهلت ثبت نام و درخواست بررسي پرونده  -1

پس از  بایستي متقاضيانکافي نبوده و اري مستندات ذو بارگاطالعات  درج ،در این فرخوان نام و ثبت براي شرکت -2

 را  براي جایزه تحصيليدرخواست بررسي پرونده فرایند  ،(مدارک و بارگذاري کامل اطالعات ثبت) تکميل پرونده

در زمان مهلت داده  درخواست مذکور به پایان رسيدندر صورت عدم  .به اتمام رسانند سپس ادامه و ،نموده شروع 

 .بررسي نخواهد شد ، پروندهشده

الزم است اطالعات بصورت کامل  گردد سامانه ثریا محاسبه ميافزار  با توجه به اینکه امتيازات دانشجویان به کمک نرم -3

 به عنوان مثال .صورت عواقب کار بر عهده ایشان خواهد بوددر غير این . در سامانه بارگذاري گردد

 شود ميمنجر به كاهش امتياز دانشجو ...( الت، اشتباه وارد كردن معدل ومثال ثبت نکردن مقا) ثبت اطالعات ناقو در بعضي موارد. 

  ابتتدای  بررستي  ممکتن استت متقایتي در    ، و يتا  اشتتباه وارد شتده باشتد     نشده باشدبارگذاری دانشجو  مقطع فعلي اطالعاتدر صورتي كه 

 .گرددحذف 

   بنمايد...( ، برابر اصل نمودن  و  رفع نقو پرونده از قبيل)را جهت به اتمام رساندن بررسي پرونده متقایي بايستي همکاری الزم. 

فقط از  بررسي مشخص شود متقاضي اطالعاتي خالف واقع را بارگذاري کرده است، متقاضي نهچنانچه در هر مرحله از  -4

ربط اعالم و به لحاظ  هاي ذي شود و عدم صداقت وي به دستگاه این جایزه بلکه از تمامي تسهيالت بنياد محروم مي

 .شود حقوقي موضوع پيگيري مي

  .پذیرد صورت مي و غير حضوري و به شکل الکترونيکي (soraya.bmn.ir)ثبت نام از طریق سامانة اطالعاتي بنياد -9

ها و اخبار منتشر شده از طریق  روش اطالع رساني بنياد ملي نخبگان در خصوص حمایتها و تسهيالت اعطایي، اطالعيه -9 

این بنياد مسئوليتي در قبال باشد و  يم( qom.bmn.ir)و بنياد نخبگان استان قم ( bmn.ir)هاي بنياد ملي نخبگان  وبگاه

 .مندي از تسهيالت در مهلت زماني مقرر بر عهده نخواهد داشت طالع متقاضيان در خصوص نحوه بهرهعدم ا

و یدا  ... در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام، از نمایندده بنيداد نخبگدان اسدتان قدم در آن دانشدگاه  جنداب آقداي           -7

 .پيگيري گردد( 299داخلي  37739733)کارشناس این بنياد 

 

 


