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 بسمه تعالی 

 اطالعیه 

 دکتري تخصصی    ه حصیل در دور ادامه ت ها براي  آموختگان برتر دانشگاه به دانش اعطاي تسهیالت  

 1400- 1401سال تحصیلی    در   شهید احدي)     طرح ( 

 

 

اي را تسهیالت ویژه  ،آموختگان برتر دانشگاهی»دانشپشتیبانی از  شناسایی و  «  هنامنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین ب
 ،1400-1401در سال تحصیلی   تخصصیدکتري    هدورتحصیل در    هادام  به منظورها  آموختگان برتر دانشگاهبراي دانش

 ترین نکات این تسهیالت به شرح زیر است:کند. مهماعطا می
دورانشد )1 حرفه   /ارشد کارشناسی  ةآموختگان  مورددکتري  فن  اي  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  وزتأیید  رت ااوري/ 

 توانند از این تسهیالت استفاده کنند.میبهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

دور  :1یادآوري مورد دکتري حرفه  /ارشد کارشناسیة  دانشجویان  فن  اي  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  وزتأیید   ارتاوري/ 

را با اي  دکتري حرفه  /ارشدکارشناسی  ة، دور1400ماه  پایان شهریورکه حداکثر تا  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
 تسهیالت استفاده کنند.توانند از این موفقیت به پایان برسانند نیز می

طور اطالعات خود را به  ،فرصت دارند   2/4/1400تا    19/3/1400از تاریخ    ،شهید احدي  طرحمتقاضیان استفاده از   )2

 بارگذاري کنند.اطالعاتی بنیاد ملی نخبگان ۀ سامانکامل در 

علمی ،   هايفعالیتمجموع    از   امتیاز  250کم  هاي آموزشی و دستامتیاز از فعالیت  20کم دستباید    متقاضیان )3
. کارگروه تخصصی با  ند باش  کرده  کسب  )کلیک کنید(  هنامشیوه  درجدول   مندرجو فرهنگی    هفناوران  ،پژوهشی  

 کند. برگزیدگان را مشخص می ،هاي کیفیاز ارزیابی پستوجه به ظرفیت موجود، 

هاي نخبگانی در زمان تحصیل (و نه صرفاً داشتن مجموع فعالیتآموختگان، بر اساس امتیاز حاصل از  دانش  :2یادآوري

 مند شوند. توانند از این تسهیالت بهرهمقاله) می

هاي  هایی غیر از زیرمجموعهبر اســاس مقررات وزارت بهداشــت، پذیرش برگزیدگان، صــرفاً در رشــته  :3یادآوري

زم اـست در آزمون ورودي به مقطع دکتري تخـصـصی  ـشود و متقاـضیان الپزـشکی و داروـسازي انجام میپزـشکی، دندان
 درصد نمرة حد نصاب را کسب نمایند.  90شرکت کنند و 

 د. ن شومی  هاي مدنظر آنان معرفیها/ پژوهشگاهمصاحبه، به دانشگاه انجام برگزیدگان، براي  )4

  ، و ـسوابق آموزـشی ـشامل مـشخـصات فردي  (باید اطالعات خود    ،مندي از این تـسهیالتي بهرهابر ،آموختگاندانش )5
ــی ــامانرا در   )فناورانه و فرهنگی،   پژوهش ــانی اطالعاتی بنیاد  هس   (کلیک کنید) https://sina.bmn.ir به نش

https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C--(%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C)/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C--(%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C)
https://sina.bmn.ir/
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ــانی  ـبارـگذاري ـیا ـبه بخش «ثـبت » را در  ذخیرهگزیـنه «  2/4/1400  ـحداکثر ـتا ـتاریخپس از آن،    و  نـمایـند روزرسـ
 سامانه انتخاب کنند.  شهید احدي» طرح« /»آموختگان برتردانش  درخواست

نموده  به بنیاد ارائه مشــخص شــود متقاضــی اطالعاتی خالف واقع را   هاچنانچه در هر مرحله از بررســی  :4یادآوري

مراجع و عدم صـداقت وي به   سـایر تسـهیالت بنیاد، محرومنامه، از عالوه بر محرومیت از تسـهیالت این شـیوهاسـت، 
 شود و حق پیگیري موضوع به صورت حقوقی نیز براي بنیاد محفوظ خواهد بود.ربط اعالم میذي
ن شایا .د یرس  خواهد   انیمتقاض اطالع  بهسینا    هسامان  قیطر  از  جینتا  دگان،یبرگز انتخاب  و اههپروند   یبررس  از پس )6

و به ـصورت الکترونیکی انجام   مذکوربررـسی پرونده و اعالم نتایج، ـصرفاً از طریق ـسامانه   ثبت اطالعات،ذکر اـست  
 شود.می

بررسی  پس  ،بنیاد  :5یادآوري  الزم،  از  دانشگاههاي  به  را  پژوهشگاهبرگزیدگان  و  مد  پنج(حداکثر  هاي  ها    مورد) 

 بر عهده دانشگاه/ پژوهشگاه است.  ،کند و پذیرش نهایی برگزیدگاننظربرگزیدگان معرفی می

داربرگزیدگان  :6یادآوري فرصت  برگزیدگی  از  پس  بالفاصله  تحصیلی  سال  شروع  تا  دانشگاه ن،  از  یکی  از  ها/ د 

 . شودمی منتفید و در غیر این صورت، تسهیالت مذکور، نها پذیرش دریافت کنپژوهشگاه
 

 


