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 :برگزيده دانشجويان انتخاب فرايند

 و ارشد ،كارشناسي كارشناسي مقاطع از يك هر در نهايي برگزيدگان تعداد تحصيلي، لسا هر براي بنياد سرئي 1.

 .كند مي اعالم را دكتري

 دانشگاه براي ص مشخ  سهمية تفكيك به را استان هر سهمية سال هر تيرماه در نظارت و ريزي برنامه معاونت 2. 

 .كند مي اعالم مربوط استان نخبگان بنياد به استان، هاي دانشگاه ساير سهمية و برتر هاي

 خواهد مي گاهدانش از و كند مي اعالم آنها به را برتر هاي دانشگاه از يك هر سهمية استان نخبگان بنياد 3.

 .كند معرفي شده تعيين سهمية اساس بر را خود برتر دانشجويان

 مي باشند، زير هاي ويژگي از يكي داراي حداقل خودكه برتر دانشجويان از منتخب هاي دانشگاه از يك هر 1.

 :كنند ايجاد كاربري حساب بنياد سامانة در كه خواهد

 مورد هاي مسابقه و ها جشنواره ، المپيادها ، ها وآزمون نخبگاني رويدادهاي از يكي در برتر رتبة كسب 
 )ها آن برگزيدگان از پشتيباني و نخبگاني رويدادهاي شناسايي نامة آيين )اساس بر بنياد تأييد

 ميانگين كل لحاظ به رشته م و ورودي مه دانشجويان ميان برتر رتبة كسب 
 وع اخترا ثبت ، معتبر نشريات در مقاله وانتشار فناورانة و پژوهشي بروندادهاي ع مجمو .. 

 كامل اطالعاتي سامانة در را خود پروندة است، كرده جوايز ريافتد نامزد را آنان دانشگاه كه دانشجوياني 
 .كنند مي

 را برگزيدگان آنان، امتيازهاي به توجه با و جوايز دريافت نامزد دانشجويان هاي پرونده بررسي با دانشگاه 
 بايد سهميه هارمچ يك وحدود كند مي معرفي استان بنياد به و انتخاب يافته اختصاص سهمية تعداد به

 .شود حفظ نوورود دانشجويان براي

 :اجرايي فرايند

 بنياد شود، مشاهده نامه آيين ضوابط با شده معرفي دانشجويان شرايط در مغايرتي كه صورتي در 

  .دهد مي عودد دانشگاه به تصحيح منظور به را موارد فهرست استان نخبگان

 بنياد به را خود استان در تحصيلي جوايز دريافت نامزد دانشجويان نهايي فهرست استان، نخبگان بنياد 

 .كند مي اعالم ملّي

  طريق از را اصالح نيازمند يا تأييد عدم ، تأييد نتيجة و بررسي را ها استان نهايي فهرست ملّي بنياد 

 .كند مي اعالم استان نخبگان بنياد به سامانه

 كند مي اعالم دانشگاه به را مراتب استان نخبگان بنياد اصالح، براي دانشگاه به اعالم لزوم صورد در. 
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 چيست؟ تحصيلي هاي جايزه از مندي بهره براي الزم شرايط

 ساير با قياس در ،ذيل هاي ويژگي بر عالوه بايد دانشجو نليك است؛ زير هاي ويژگي از يكي احراز الزم، شرايط

 .باشد كرده كسب نخبگاني هاي فعاليت از را امتياز بيشترين دانشجويان

 اين از برنز و نقره طال، هايل مدا كسب به موفق كه جهاني و كشوري آموزي دانش المپيادهاي برگزيدگان. الف

 .اند شده تمسابقا

ي ورود به دوره كارشناس 1111رتبه هاي زير )دانشگاه هاي كشور  به ورود سراسري هاي آزمون برگزيدگان. ب

يا دكتري حرفه اي در گروه هاي رياضي و فني، تجربي، علوم انساني، هنر يا زبان هاي خارجي، رتبه هاي زير 

  .(در مجموعه امتحاني در دوره كارشناسي ارشد 01

 موفق آزاد دانشگاه و بهداشت علوم، وزارد تأييد مورد والمپيادهاي دانشجويي يملّ المپيادهاي در كه افرادي. ج

 .اند شده كشوري سوم تا او هاي رتبه كسب به

 داروسازي و پزشكي دندان پزشكي، هاي رشته در دستياري كارورزي، پيش ،جامع هاي آزمون در كه افرادي. د

 .اند شده سوم تا لاو هاي رتبه كسب به موفق پزشكي تخصصي فوق دستياري و

 ها مؤسسه ممتاز دانشجويان.  ه

 معرفي با كه دكتري و ارشد كارشناسي،كارشناسي مقاطع در نمونه دانشجويان كشوري مرحلة برگزيدگان. و

 شوند؛ مي انتخاب بنياد تأييد و بهداشت وزارد يا علوم وزارت

 و اي منطقه هاي جشنواره منظور) بنياد تأييد مورد فنّاورانه و پژوهشي علمي، هاي جشنواره برگزيدگان. ز

 براي را بنياد شرايط و كنند مي برگزار نهادها و ها سازمان ساير كه است ( عاخترا ارزيابي ملّي هاي جشنواره

  .پردازد مي برگزيده هاي اخترا ارزيابي به نيز ها جشنواره اين در بنياد. سازند مي برآورده حمايت

 انتخاب قرآني برگزيدگان از پشتيباني و شناسايي نامة آيين براساس كه قرآني هاي مسابقه برگزيدگان. ح

 مرتبط؛ هاي رشته در تحصيل ادامه بر مشروط ميشوند

 كشور ادبي برگزيدگان و هنري برگزيدگان از پشتيباني نامة آيين مفاد براساس كه ادبي و هنري برگزيدگان. ط

 مرتبط؛ هاي رشته در تحصيل ادامه بر مشروط ميشوند انتخاب
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 و ملّي هاي مسابقه برگزيدگان از پشتيباني نامة آيين مفاد براساس كه مهارت ملّي هاي مسابقه برگزيدگان. ي

 .مرتبط هاي رشته در تحصيل  ادامه بر مشروط شوند مي انتخاب مهارت المللي بين

 .شوند مي انتخاب برگزيده هاي عاخترا از پشتيباني و اساييشن نامة آيين مفاد براساس كه برگزيده مخترعان. ن

 (1و  2و  3اختراع هاي سطح )

 :شرط کافي

شامل فعاليت هاي فناورانه، پژوهشي و )دانش آموختگان بايد اوال حد نصاب الزم را از فعاليت هاي نخبگاني 

 .به دست آورند و همچنين داراي بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان باشند( آموزشي

 :مصاديق فعاليت هاي نخبگاني به شرط زير است

 (آموزشي ، پژوهشي و فناورانه)موفقيت هاي علمي در دانشگاه . لفا

 كسب جايزه هاي تحصيلي بنياد. ب

كي، المپيادهاي كنكور، آزمون هاي سراسري علوم پزشمانند )كسب رتبه برتر در آزمون هاي علمي. ج

 (دانشجويي

 بنياد در جشنواره هاي معتر ادبي و هنري يا قرآن يمورد تأييد برگزيده شدن. د

مانند جشنواره هاي خوارزمي، )برگزيده شدن در جشنواره هاي علمي، پژوهشي، فناورانه مورد تأييد بنياد . ه

 ...(رازي، فارابي، رويش و شيخ بهايي و 

اري کرده ذالف واقع را بارگچنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطالعاتي خ: 1يادآوري مهم

است، متقاضي نه فقط از اين جايزه بلکه از تمامي تسهيالت بنياد محروم مي شود و عدم صداقت وي به دستگاه هاي 

 .ذيربط اعالم و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي شود

العاتي بنياد و به تشکل تحويل اطالعات،بررسي اطالعات و اعالم نتايج صرفا از طريق سامانه اط: 2يادآوري مهم 

 .حضوري نيست هعجارمو بنياد به هيچ عنوان پاسخگوي  پذيرد الکترونيکي صورت مي


