
 1 از 1

 به نام خدا

 اطالعیه

 1400-1401ی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی های علمی و فرهنگپشتیبانی از فعالیت
 )طرح شهید وزوایی(

 

در  ،«های علمی و فرهنگی دانشجوییان متجتعد صیلجیلی رشجیرنامه پشتیبانی از فعالیتآیین»رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس به اطالع می

 رند.ا میرشیر اعط عالیمرارز آمیزشها و دانشگاه برصراعتبارها و صتهیالصی را به دانشوییان  1400-1401یلیلی سال ص

 

 ها به شرح زیر است:انیپشتیباین مندی از بهرهثبت درخواست برای  مهمترین نکات

نگجی های علمی و فرهنامه پشتیبانی از فعالیتشییه» ها و مرارز آمیزش عالی رشیر ره واجد شرایط مذریر درهدانشوییان هریک از دانشگا .1

به  ،صیانند درخیاست خید را از طریق سامانه اطالعاصی بنیادمی ،هتتند« 1400-1401ر سال صیلیلی دانشوییان متتعد صیلیلی رشیر د

 .ارائه رنند ، sina.bmn.irنشانی 

طالعجا  ا انیدانشوی نیالزم است او  شیدآغاز می یکم تیرماه از ،ندهتتی نام آن دسته از متقاضیانی ره در حال حاضر دانشوفرایند ثبت .2

 رنند. یروزرسانبه ای یبارگذار نایمربیط، در سامانه س ریو متتندا  خید را به همراه صلاو

یکجی از  در درتجری صخللجییجا  ارشجدرارشناسیهجای صیلجیلی دوره مجاه سجال ججاری درها رجه در مهرآمیختگان دانشگاهشنام دانثبت .3

د افجرا نیجو الزم اسجت ا شجیدمی آغجاز یکمم تیرمماهاز نیز د هند شل خیاهای رشیر به عنیان دانشویی نیورود مشغیل به صیلیدانشگاه

رننجد و  یروزرسجانبه ایج یبارگجذار نای، در سجامانه سج4شده در بنجد  نییمربیط، صا مهلت صع ریاطالعا  و متتندا  خید را به همراه صلاو

ر ددر سجامانه سجینا درن نماینجد صجا  ماهمهر پانزدهمیل صیلیل خید را صا ، اطالعا  مربیط به مپس از پذیرفته شدن در دانشگاه نیهمچن

 .شیند مندبهره ادیبن یهایبانیپشت، از صیر  برگزیدگی

رسمی درخواسمت بر»گزینجه  دارنجد فرصت )غیرقابل تمدید( 30/4/1400 چهارشنبه تا پایان روزحدارثر ، 3و  2متقاضیان بندهای  .4

 سامانه انتخاب رنند. در«هارخیاستدثبت »بخش  ازرا  «های دانشجوییمندی از پشتیبانیپرونده برای بهره

 یو درتجر یاحرفجه یدرتجر یسجته،یپ ارشدیرارشناس ،یرارشناس یهاها شامل دورهدانشگاه هیپا یهادورهنام دانشوییان نیورود ثبتزمان  .5

 .متعاقباً اعالم خیاهد شد یسته،یپ یصخلل

اول سمال  سمالمین انینمرات تا پا نیانگیم ان،یمعدل متقاض نیآخر استمقرر شده صدوین شده، بر اساس رویۀ اجرایی .1 یادآوری

 در نظر گرفته شود. 9139-1400 یلیتحص

 یبجرا انیبجه متقاضج یرسجانالعدر اط عیتجرو بجا هجدت ص انهیسجال تیجها و بر اساس ظرفدرخیاست هیاول ینخبگان پس از بررس یملبنیاد  .6

از  ازیجمتا نیره باالصر یانیتقاضم رشیپذ هیاول وهینت ،ییدانشوی یهایبانیاز پشت یمندبهره یبرا ازیمیرد ن یهاتیو انوام فعال یزیربرنامه

 .ردراعالم خیاهد  اندافراد کسب کرده ریبا سا سهیدر مقارا  یفناورانه و فرهنگ ،یپژوهش ،یآمیزش یهاتیمومیعه فعال

 ،متقاضجیانشید رید میأ صقییاً ،اعالم خیاهد شد بر اساس مدارک ادعایی مندرن در سامانه سینا صرفاًره نتایج اولیه صیجه به این با .2 یادآوری

 نمایند.دداری از بارگذاری اطالعا  نامعتبر و نامربیط در سامانه خی ،مرصبط راهنماهاینامه و با مطالعه دقیق شییه

عتبر و خالت واقع بارگذاری رجرده اسجت، نام یاطالعاص آگاهانه ،ها مشخص شید ره متقاضیصیرصی ره در هر مرحله از بررسی در. 3 یادآوری

ربجط، اعجالم های بنیاد، میجروم و عجدم صجداقت وی بجه مراججع  ی، از سایر صتهیال  و حمایتصتهیال  اینعالوه بر میرومیت از 

 صیر  حقیقی نیز برای بنیاد ملی میفیظ خیاهد بید. گیری میضیع بهیشید و حق پمی

ربیط، الزم اسجت متجتندا  نجام ایجاز درن اشتباه افتخار  یریجلیگ یبخش ثبت مدارک مربیط به افتخارا  در سامانه، برادر  .4 یادآوری

 .مربیط به آن را مطالعه رنند یقبل از درن افتخار میرد نظر، راهنما انیمتقاض

ییجد أز صپس ازیرا  ؛بندندکار ذاری آنها در سامانه سینا، بصکمیل اطالعا  و بارگر د را متقاضیان دقت الزم شیداریداً صیصیه می. 5 یادآوری

فهرست  ضی ازمتقا ،اطالعا  خالت واقع درندر صیر  اثبا  نادرست وجید ندارد و اطالعا  امکان اصالح  ،درخیاست در سامانه

 حذت خیاهد شد. مشمیالن بنیاد

 اسجتبررسجی درخینتیوجه نهجایی  ،اییاستانی و بر اسجاس امتیجاز نهج نخبگان ها در بنیادهایبعد از اصمام بررسی پرونده ملی نخبگان بنیاد .7

 متقاضیان را اعالم خیاهد ررد.


