شيوه نامه اعطاي بورس داخل شهيذ احذي به نخبگان و استعذادهاي برتر
تِ استٌاز تثصزُ  1هازُ ٍاحسُ اػطاي تَرس زاذل تزاي ازاهِ تحصيل زر همطغ زكتزي تِ
استؼسازّاي تزتز ٍ ًرثگاى هصَب جلسِ هَرخ ّ 1390/7/12يات اهٌاي تٌياز هلي ًرثگاى
هطاتك ايي شيَُ ًاهِ هثلؾ ٍ ًحَُ اػطاي تَرس ٍ سايز شزايط آى تؼييي هيگززز.

،

 مراحل و شرايط اعطاي بورس

 -1تٌياز زر پاييش ّز سال اس طزيك هٌاسة ،فزاذَاى اػطاي ايي تسْيالت را زر اػالم هيًوايس.
 -2هتماضياى تايس جشٍ حائشيي افترارات هشوَل جَايش ػلوي ٍ تحصيلي تٌياز تَزُ ٍ كوتز اس 30
سال سي زاشتِ تاشٌس.
 -3تٌياز پس اس تزرسي رسٍهِ ٍ اهتياسات ػلوي ٍ پژٍّشي هتمضياى تِ تؼسازي اس هتماضياى اس
سهاى شزٍع همطغ زكتزي ،تَرس اػطا هيكٌس.
 -4تٌياز گيزًسگاى تَرس را تِ زاًشگاُ ّاي هَرز ًظز ٍي هؼزفي هيًوايسّ ،وچٌيي زر صَرت
ًياس جْت زريافت هؼزفيًاهِ تِ سايز ًْازّا هؼزفي هيكٌس.
 -5تؼساز كل گيزًسگاى تَرس زر ّز سال ٍ سْويِ ّز رشتِ زر ّز سال تَسط رئيس تٌياز تؼييي
هيشَز .تؼساز زريافت كٌٌسگاى تَرس زر سال  1391تزاتز ً 100فز تؼييي شسُ است.
 -6زارًسگاى تَرس شْيس احسي هجاس تِ استفازُ اس تَرسّايي كِ هٌجز تِ تؼْس زر اًجام ذسهات
پس اس فارؽ التحصيلي زر پژٍّشگاُّا ٍ زاًشگاُّاي هَرز تاييس ٍسراتيي ػلَم ٍ تْساشت هيشَز،
ّستٌس.
 تسهيالت بنياد ملي نخبگان و نحوه اعطا

 -7تستِ حوايتي :هثلؾ تستِ حوايتي ّز سالِ تَسط رئيس تٌياز تؼييي هيشَز .اػطاي تستِ
حوايتي تٌياز تِ زاًشگاُّا تِ اساي جذب ّز ًفز زر همطغ زكتزي زر سزفصل ّاي پيشٌْازي سيز
ّشيٌِ هيشَز:
الف %25 -هثلؾ تِ زاًشگاُ
ب%25 -هثلؾ تِ زاًشكسُ
ج %25 -هثلؾ استاز (پزسٌلي)
ز %25 -ذزيس تجْيشات ٍ سايز ّشيٌِّاي پژٍّشي (زر اذتيار استاز)

هثلؾ تستِ حوايتي پس اس پذيزش لطؼي زر  4هزحلِ تِ شزح سيز تِ زاًشگاُ پززاذت هيشَز:
الفّ%25 -وشهاى تا شزٍع تِ تحصيل زاًشجَ
ب %25 -پس اس پاياى زٍرُ آهَسشي
ج%25 -پس اس طي اهتحاًات جاهغ ٍ پزٍپَسال
ز %25 -پس اس زفاع رسالِ زكتزي
تبصره -زر رشتِّايي كِ هزاحل پززاذت طثك تمسين تٌسي فَق لاتل اجزا ًيست ،حسة آى
رشتِ هزاحل پززاذت تغييز ذَاّس كزز.
 -8زاًشجَي زارًسُ تَرس شْيس احسي اس تسْيالت آييي ًاهِ اػطاي جَايش تحصيلي تٌياز هلي
ًرثگاى تِ زاًشجَياى ًرثِ ٍ استؼساز تزتز تْزُهٌس هيشَز.
ايي شيَُ ًاهِ زر  8تٌس ٍ يك تثصزُ زر تاريد  1390/11/25تِ تصَية رئيس تٌياز هلي ًرثگاى
رسيس ٍ اس ايي تاريد لاتل اجزاست.

