
 

 

 : 2بورسیه تحصیلی فرزانگان برای کاندیداتوری و ثبت نام در برنامه 

 شرکت کنندگان بایستی فرم های تکمیل شده ثبت نام را به انضمام یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه همراه با مدارک و مستندات الزم به 

 تحویل نمایند. 9315دبیرخانه جایزه علمی سال حداکثر تا پایان دی ماه 

و   A4تحویل شوند.  مدارک باید در قالب برگه   قید شده  ثبت نام   مواردی که در فرم  و فقط باید در یک پوشه  قرار بگیرد  مدارک  کلیه 

 صفحه تنظیم گردد. 90اد صفحات حداکثر در تایپ گردد.  تعد 7002در محیط  94و اندازه    (Bnazanin) با قلم

با توجه به عدم امکان عودت مدارک، الزم است دانش آموزان نسخه ای از گزارش و اصل مستندات را نزد خود نگه داشته و تصویر آن ها را 

 تحویل نمایند.

 پوشه مدارک شامل :
 اطالعات اولیه و شخصی  – 9

 م است.زحاوی اطالعات اولیه باید کامل شود و در پوشه قرار داده شود. امضای پدر و مادر در این برگه ال )فرم شماره یک(نمون برگ ثبت نام

 بیوگرافی – 7

کاندیدها باید اطالعاتی را در مورد خودشان شرح دهند که دست نوشته خودشان باشد. این بیوگرافی یک نمونه از توانایی نوشتن دانش آموز 

نویس یا تایپ شده باشد و همراه با بقیه مدارک در پوشه قرار داده می شود. این نمونه باید حاوی اطالعاتی درباره است که می تواند دست 

ی وضعیت خانوادگی، عالیق، گرایش شغلی و برنامه آینده باشد. دانش آموزان باید قابلیت داشته باشند که حداقل بتوانند سه مورد از چیزهای

 اشته یا برایشان مهم بوده است را توضیح دهند و در این زمینه می توانند از معلم های خود کمک بگیرند.که در زندگی شان تاثیر د

 دستاوردهای علمی  – 3

 و سال گذشته کپی از کارنامه دانش آموز در سال تحصیلی جاری 

 باشد. کپی تقدیر نامه ها و گواهینامه ها که شامل هر مدرکی در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی

 کپی تقدیر نامه ها و گواهینامه ها که شامل هر مدرکی در زمینه مسابقات و رشته های قرآنی، ورزشی و هنری باشد. 

 توانایی رهبری در فعالیت ها و به رسمیت شناخته شدن در مدرسه     – 4

مشارکت دانش آموز در زمینه فعالیت های مختلف  مدارکی که در این بخش ارائه می شوند شامل تایید معتبری از توانایی های رهبری و یا

اجتماعی، مهارت ها ی زندگی، شهروندی، پرورشی، هنری، پژوهشی، ورزشی و علمی می باشد.  تایید این مدارک می تواند  از طریق 

 واحدهای مربوط به فعالیت ها درسطح مدرسه و یا واحد های فرا مدرسه ای باشد.

( نمونه نوشته5  

کلمه  300در حد  )چکیده(مونه ای که در قسمت بیوگرافی ارائه می شود از کاندید ها خواسته می شود که یک مقاله کوتاهعالوه بر ن

 بنویسند. در بررسی این مقاله موارد زیر مورد توجه است :

 وضوح و پیوسته بودن افکار – 9

 بکر بودن نوشته و جذابیت ایده – 7

 خوانندهاثرگذاری نوشته و جلب توجه  - 3

 انتخاب کلمات مناسب – 4

 دستور زبان، امال و نگارش صحیح – 5

 

، مسوول دبیرخانه تحویل دهید.ک  را در روزهای زوج  به سرکار خانم هوشمندیپس از تکمیل مدارک فوق، پوشه مدار  

تا پایان دیماه است. مهلت تحویل پوشه مدارک فقط  


