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 اطالعیه
 

 1401-1402های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی فعالیت طرح توسعۀ

 )طرح شهید وزوایی( 

 

های علمی و فرهنگی دانشجویان مستتدعد تیلتتیلی فعالیت  هتوسع  چارچوب برنامه  دررساند بنیاد ملی نخبگان  به اطالع می

کشتتور   عالیمراکز آموزشها و  دانشگاه  برتراعدبارها و تسهیالتی را به دانشجویان    ،1401-1402در سال تیلیلی    ،کشور

 کند.اعطا می

 به شرح زیر است: برنامهاین مندی از بهرهثبت درخواست برای  ترین نکاتمهم

 وستتعهه تنامشتتیوه»واجتتد شتترایک متترکور در ها و مراکز آموزش عتتالی کشتتور کتته یک از دانشگا  دانشجویان هر .1

توانند می  ،هسدند«  1401-1402ر سال تیلیلی  های علمی و فرهنگی دانشجویان مسدعد تیلیلی کشور دفعالیت

 .ارائه کنند ،sina.bmn.irبه نشانی  ،درخواست خود را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد

و  شتتودآغتتاز می ماه داد خردهم هف از ،هستتدندنام آن دسده از مدقاضیانی که در حال حاضر دانشجو فرایند ثبت .2

 ایتت  یبارگتترار نایمربتتو ، در ستتامانه ستت  ریاطالعات و مسدندات خود را به همراه تلتتاو انیدانشجو نیالزم است ا

 کنند. یروزرسانبه

ارشتتد یتتا دکدتتری های تیلیلی کارشناسیماه سال جاری در دورهها که در مهرآموخدگان دانشگاهشنام دانثبت .3

از نیتتز د هنتتد شتت های کشور بتته عنتتوان دانشتتجوی نتتوورود مشتتیول بتته تیلتتی  خوااهتخللی در یکی از دانشگ

مربو ، تا  ریافراد اطالعات و مسدندات خود را به همراه تلاو  نیو الزم است ا  شودمی  آغاز  ماه دهم خرداد  هف

شتتدن در فدهپتتا از پریر  نیکننتتد و هم نتت   یروزرستتانبه  ایتت   یبارگتترار  نایس، در سامانه  4شده در بند  نییمهلت تع

ماه در ستتامانه ستتینا درا نماینتتد تتتا در  تتورت مهر  پانزدهمی  تیلی  خود را تا  ، اطالعات مربو  به مدانشگاه

 .شوند مندبهره ادیبن یهایبانیپشد، از برگزیدگی

گزینتته  دارنتتد فر تتت )غیرقابل تمدید( 15/4/1140 چهارشنبه تا پایان روزحداکثر  ،  3و    2مدقاضیان بندهای   .4

بختتش »ثبتتت  ازرا  ها  دابیتتیویو منتتد  از پیتتنیبابوواستتب بررستتو پروبتتده بتترا  بهره »درخ

 سامانه اندخاب کنند. درها«درخواست

 وستتده،یپ  ارشتتدیکارشناس  ،یکارشناستت   یهاها شام  دورهدانشگاه  هیپا  یهادورهنام دانشجویان نوورود  ثبتزمان   .5

 .مدعاقباً اعالم خواهد شد وسده،یپ یتخلل یو دکدر یاحرفه یدکدر

 انیتبمترا  تتا پا  ن یابگیم  ان،یمعدل منقاض  ن یآخر  استمقرر شده  شده،تدوین  بر اساس رویۀ اجرایی  .1تذکر  

 در بظر گرفنه شود. 1400-1140  ولیاول سال تحص  سالمیب

به  یرساندر اطالع عیو با هدف تسر انهیسال تیها و بر اساس ظرفدرخواست  هیاول  ینخبگان پا از بررس  یملبنیاد   .6

 هیتت اول  جتتهیند  ،ییدانشجو  یهایبانیاز پشد  یمندبهره  یبرا  ازیمورد ن  یهاتیو انجام فعال  یزیربرنامه  یبرا  انیمدقاض

در را    یفناورانتته و فرهنگتت   ،یپژوهشتت   ،یآموزشتت   یهتتاتیاز مجموعتته فعال  ازیتت امد  نیکه بتتاالتر  یانیمدقاض  رشیپر

 .( اعالم خواهد کردنایسامانه س قی) رفاً از طر  دابافراد کسب کرده  ریبا سا سهیمقا



قویتتًا    ، اعالم خواهد شتتد   بر اساس مدارک ادعایی مندرا در سامانه سینا   رفًاکه ندایج اولیه توجه به این  با  .2تذکر

از بارگتتراری اطالعتتات نتتامعدبر و   ، متترتبک   راهنماهتتای نامه و  با مطالعه دقیق شتتیوه   ، مدقاضیان شود  کید می أ ت 

 و  در سامانه خودداری نمایند. نامرب 

نتتامعدبر و ختتالف   ی اطالعتتات  آگاهانه  ، ها مشخص شود که مدقاضی  ورتی که در هر مرحله از بررسی   در .  3تذکر

هتتای بنیتتاد،  ، از ستتایر تستتهیالت و حمایت تسهیالت  این عالوه بر میرومیت از واقع بارگراری کرده است، 

 تتورت حقتتوقی   گیری موضوع بتته شود و حق پی الم می ربک، اع میروم و عدم  داقت وی به مراجع ذی 

 نیز برای بنیاد میفوظ خواهد بود. 

مسدندات   ایاز درا اشدباه افدخار    یریجلوگ  یبخش ثبت مدارک مربو  به افدخارات در سامانه، برادر    .4تذکر

 .لعه کنندمربو  به آن را مطا یقب  از درا افدخار مورد نظر، راهنما انینامربو ، الزم است مدقاض

راری آنها در سامانه سینا، بکتتار تکمی  اطالعات و بارگر د را  مدقاضیان دقت الزم  شوداکیداً تو یه می.  5تذکر

در نادرستتت وجتتود نتتدارد و  اطالعتتات  امکتتان ا تتالح    ،یید درخواستتت در ستتامانهأپا از تزیرا    ؛بندند

 حرف خواهد شد.بنیاد مشموالن فهرست  مدقاضی از ،اطالعات خالف واقع درا ورت اثبات 

ندیجتته نهتتایی  ،اسدانی و بر اساس امدیاز نهتتایی نخبگان ها در بنیادهایبعد از اتمام بررسی پرونده  ملی نخبگان  بنیاد .7

 مدقاضیان را اعالم خواهد کرد. بررسی درخواست

 

 سازان معاوبب مسنعدان و آینده

 بنیاد ملو بخبگان 


