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 مهم اطالعیة

 (احدی شهید جایزۀ) هاِبرتردانشگاهآموختگاندانش به تخصصی دکتری دورۀ در تحصیل ادامه تسهیالت اعطای

 

 رایب را ایویژه تسهیالت «دانشگاهی برترآموختگاندانش از پشتیبانی و شناسایی» نامةآیین براساس نخبگان ملّی بنیاد

 :تاس زیر شرح به تسهیالت این نکات ترینمهم. کندمی اعطا دکتری دورة در تحصیل ادامة برای هادانشگاه برترآموختگاندانش

 و درمان بهداشت، وزارت/ فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد( ایحرفه دکتری یا) ارشدکارشناسی دورة آموختگاندانش

 .کنند استفاده تسهیالت این از توانندمی پزشکی آموزش

 اندرم بهداشت، وزارت/ فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد( ایحرفه یادکتری) ارشدکارشناسی دورة دانشجویان :1 یادآوری

 از توانندمی نیز برسانند پایان به موفقیت با را ارشدکارشناسی دورة ،7931 سال ماه شهریور پایان تا حداکثر که پزشکی آموزش و

 .کنند استفاده تسهیالت این

 رب بنا هستند پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به مربوط هایرشته در تحصیل ادامة متقاضی افراد چنانچه :مهم یادآوری

 .گیردنمی صورت جایزه این طریق از پذیرش وزارتخانه آن اعالم

 سامانة در کامل طوربه را خود اطالعات دارند فرصت 71/77/31 تا 93/79/31 تاریخ از احدی شهید جایزة از استفاده متقاضیان

 .کنند بارگذاری نخبگان ملّی بنیاد اطالعاتی

 

 :است زیر شرح به مشموالن به اعطایی تسهیالت

 کشور برتر هایپژوهشگاه و هادانشگاه به تخصصی دکتری دورة در آزمون بدون پذیرشِ برای برتر آموختةدانش معرفی .3-1

 حدیا شهید جایزة طریق از پذیرش صورت در تخصصی دکتری دورة اول سال برای نخبگان ملّی بنیاد تحصیلی جایزة اعطای .3-2

/ دانشگاه ةبرعهد برگزیدگان نهایی پذیرش و کندمی معرفی کشور برتر هایپژوهشگاه و هادانشگاه به را برگزیدگان بنیاد :1 یادآوری

 .است پژوهشگاه

 ذیرشپ هاپژوهشگاه/ هادانشگاه از یکی از دارد فرصت شدن، برگزیده از بعد تحصیلی سالنیم دو تا برتر،آموختةدانش :2 یادآوری

 .شودمی تلقی یکن لم کان مذکور جایزة صورت غیراین در کند، دریافت
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 از خارج هایدانشگاه آموختگاندانش و سال سه حداکثر که کشور داخل هایپژوهشگاه و هادانشگاه آموختگاندانش :الزم شرط

 و هااهدانشگ دانشجویان و باشد آموختهدانش آنان فعلی وضعیت و گذشته آنان آموختگیدانش زمان از سال شش حداکثر که کشور

 .برسانند پایان به موفقیت با را ارشدکارشناسی دورة ،7931 سال ماه شهریور پایان تا حداکثر که کشور داخل هایپژوهشگاه

 حائز انیاًث و آورند دستبه بنیاد مقررات مطابق را نخبگانی هایفعالیت از الزم امتیاز حدنصاب اوالً باید آموختگاندانش :کافی شرط

 .باشند بررسی دورة در متقاضیان سایر بین در امتیاز بیشترین

 (مقاله داشتن صرفاً نه و) تحصیل زمان در نخبگانی هایفعالیت مجموع از حاصل امتیاز براساس آموختگاندانش :مهم یادآوری

 .شوند مندبهره احدی شهید جایزة تسهیالت از توانندمی

 

 sina.bmn.ir) نخبگان ملّی بنیاد اطالعاتی سامانة در متقاضی اطالعات کامل ثبت به منوط آموختگاندانش پروندة بررسی

http)//:شودنمی دریافت فرد از اطالعاتی هیچ تاریخ این از پس و است شده تعیین تاریخ تا . 

 ینا از فقطنه متقاضی است، کرده بارگذاری را واقع خالف اطالعاتی متقاضی شود مشخص بررسی از مرحله هر در چنانچه :یادآوری

 عموضو حقوقی لحاظ به و اعالم ربطذی هایدستگاه به وی صداقت عدم و شودمی محروم بنیاد تسهیالت تمامی از بلکه درخواست

 .شودمی پیگیری

 شانین به نخبگان ملّی بنیاد وبگاه در «هاحمایت و تسهیالت» بخش به توانیدمی خصوص این در بیشتر اطالعات دریافت برای

www.bmn.ir فرمایید مراجعه. 

 


