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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 مستععد تصیتیلی فعالیت هتوسع چارچوب برنامه دررساند بنیاد ملی نخبگان به اطالع می

کشتور  عالیمراکز آموزشها و دانشگاه برتراععبارها و تسهیالتی را به دانشجویان  ،1401-1402در سال تصییلی  ،کشور

 کند.اعطا می

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

 وستعهه تنامشتیوه»واجتد شترایم مترکور در ها و مراکز آموزش عتالی کشتور کته یک از دانشگا دانشجویان هر .1

توانند می ،هسعند« 1401-1402ر سال تصییلی های علمی و فرهنگی دانشجویان مسععد تصییلی کشور دفعالیت

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

و  شتودآغتاز می ماهداد خردهم هف از ،هستعندنام آن دسعه از معقاضیانی که در حال حاضر دانشجو فرایند ثبت .2

 ایت یبارگترار نایمربتو،، در ستامانه ست ریاطالعات و مسعندات خود را به همراه تیتاو انیدانشجو نیالزم است ا

 کنند. یروزرسانبه

ارشتد یتا دکعتری های تصییلی کارشناسیماه سال جاری در دورهها که در مهرآموخعگان دانشگاهشنام دانثبت .3

از نیتز د هنتد شتهای کشور بته عنتوان دانشتجوی نتوورود مشتهول بته تصیتی  خوااهتخییی در یکی از دانشگ

مربو،، تا  ریافراد اطالعات و مسعندات خود را به همراه تیاو نیو الزم است ا شودمی آغاز ماهدهم خرداد هف

شتدن در فعهپت  از پریر نیکننتد و همننت یروزرستانبه ایت یبارگترار نایس، در سامانه 4شده در بند نییمهلت تع

ماه در ستامانه ستینا درن نماینتد تتا در  تورت مهر پانزدهمص  تصیی  خود را تا ، اطالعات مربو، به مدانشگاه

 .شوند مندبهره ادیبن یهایبانیپشع، از برگزیدگی

گزینته  دارنتد فر تت )غیرقابل تمدید( 15/4/1140 چهارشنبه تا پایان روزحداکثر ، 3و  2معقاضیان بندهای  .4

ثبتتت »بختتش  ازرا  «ها  دابیتتیویومنتتد  از پیتتنیبابوواستتب بررستتو پروبتتده بتترا  بهرهدرخ»

 سامانه انعخاب کنند. در«هادرخواست

 وستعه،یپ ارشتدیکارشناس ،یکارشناست یهاها شام  دورهدانشگاه هیپا یهادورهنام دانشجویان نوورود ثبتزمان  .5

 .مععاقباً اعالم خواهد شد وسعه،یپ یتخیی یو دکعر یاحرفه یدکعر

 انیتبمترا  تتا پا نیابگیم ان،یمعدل منقاض نیآخر 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 پ  از بررس یملبنیاد  .6

 هیتاول جتهینع ،ییدانشجو یهایبانیاز پشع یمندبهره یبرا ازیمورد ن یهاتیو انجام فعال یزیربرنامه یبرا انیمعقاض

در را  یفناورانته و فرهنگت ،یپژوهشت ،یآموزشت یهتاتیاز مجموعته فعال ازیتامع نیکه بتاالتر یانیمعقاض رشیپر

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



قویتاً  ،اعالم خواهد شتد بر اساس مدارک ادعایی مندرن در سامانه سینا  رفاًکه نعایج اولیه توجه به این با .2تذکر

از بارگتراری اطالعتات نتامععبر و  ،مترتبم راهنماهتاینامه و با مطالعه دقیق شتیوه ،معقاضیانشود کید میأت

 و، در سامانه خودداری نمایند.نامرب

نتامععبر و ختالف  یاطالعتات آگاهانه ،ها مشخص شود که معقاضی ورتی که در هر مرحله از بررسی در. 3تذکر

هتای بنیتاد، ، از ستایر تستهیالت و حمایتتسهیالت اینعالوه بر مصرومیت از واقع بارگراری کرده است، 

 تورت حقتوقی  گیری موضوع بتهشود و حق پیالم میربم، اعمصروم و عدم  داقت وی به مراجع ذی

 نیز برای بنیاد مصفوظ خواهد بود.

مسعندات  ایاز درن اشعباه افعخار  یریجلوگ یبخش ثبت مدارک مربو، به افعخارات در سامانه، برادر  .4تذکر

 .لعه کنندمربو، به آن را مطا یقب  از درن افعخار مورد نظر، راهنما انینامربو،، الزم است معقاض

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

در نادرستت وجتود نتدارد و اطالعتات امکتان ا تالح  ،یید درخواستت در ستامانهأپ  از تزیرا  ؛بندند

 حرف خواهد شد.بنیاد مشموالن فهرست  معقاضی از ،اطالعات خالف واقع درن ورت اثبات 

نعیجته نهتایی  ،اسعانی و بر اساس امعیاز نهتایی نخبگان ها در بنیادهایبعد از اتمام بررسی پرونده ملی نخبگان بنیاد .7

 معقاضیان را اعالم خواهد کرد. بررسی درخواست

 

 سازانمعاوبب مسنعدان و آینده

 بنیاد ملو بخبگان


