
 بنياد ملي نخبگان جايزه شهيد احدي 
 در دورۀ دکتری تخصصیبدون آزمون عطاي تسهیالت ادامه تحصیل ا

 ها  ِ برتر دانشگاه آموختگان به دانش

 

بنیاد مّلي به دبیرخانه جشنواره خوارزمي واصل گرديد بنا بر نامه سازمان سنجش كه در تیر ماه 

شیوه نامه بهره مندي دانش آموختگان برتر دانشگاهي از تسهیالت ادامه  1395در بهار نخبگان 

  آموختگان شو از اين پس دانتصويب رسانید تحصیل در دوره دكتري تخصصي )جايزه شهید احدي( را به 

براي ورود بدون آزمون به تسهیالت توانند از اين  ميها  ارشد دانشگاه دورة كارشناسيواجد شرايط 

 .استفاده نماينددوره دكتري 

 :شرايط مشموالن 

ارشد مورد تأيید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نیز دانش  آموختگان دورة كارشناسي صرفًا دانش. 1

توانند از اين  مي در صورت احراز شرايط زير  اي مورد تأيید وزارت بهداشت آموختگان دورة دكتري حرفه

 .ت استفاده كنندتسهیال

و بیش از هاي علمي داخل كشور  مؤسسهبیش از سه سال از تاريخ دانش آموختگي آنان در  -الف 

 باشد.گذشته نهاي علمي خارج از كشور  مؤسسهشش سال از دانش آموختگي آنان در 

امتیاز در بین ساير دست آورند و ثانیًا حائز بیشترين  هاي نخبگاني به امتیاز از فعالیت 280كم  دست -ب

 متقاضیان در دورة بررسي باشند.

 :هاي نخبگاني به شرح زير است ترين مصاديق فعالیت مهم 

 ( ...هاي علمي در دانشگاه )آموزشي، پژوهشي، فّناورانه و موفقیت_ 

 داشتن نمرة آزمون زباِن مورد تأيید وزارت علوم_ 

 هاي تحصیلي بنیاد كسب جايزه _ 

  فّناورانة مورد تأیید بنیاد  هاي علمي،پژوهشي، جشنوارهبرگزيده شدن در _ 

 قرآني مورد تأيید بنیاد هاي هاي معتبر ادبي و هنري يا فعالیت برگزيده شدن در جشنواره_ 

 ...(  فعالیت نوآورانه )اختراعات برگزيده و_ 

طور كامل در سامانة  را به اطالعات خودمي بايست متقاضیان استفاده از جايزة شهید احدي . 2

 .اطالعاتي بنیاد مّلي نخبگان بارگذاري كنند

 : تسهیالت

 مشموالن اين جايزه از مزاياي زير بهره مند مي شوند : 

ها و  آموختة برتر براي پذيرِش بدون آزمون در دورة دكتري تخصصي به دانشگاه معرفي دانش-

 ) از طريق سازمان سنجش( هاي برتر كشور پژوهشگاه

 .هزينة دورة دكتري تخصصي به دانشگاه/ پژوهشگاه پذيرنده داخت كمك پر -

 .شود ظرفیت مذكور در موسسه پذيرنده ، به عنوان مازاد بر ظرفیت اصلي موسسه تلقي مي

 

 www.bmn.irبراي كسب اطالعات بيشتر به سايت بنياد ملي نخبگان مراجعه گردد. 
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