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 اسمه تعالیب

 مهم اطلاعیه
 

 های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشورفعالیت ازه و حمایت طرح توسعفراخوان 

 )طرح شهید وزوایی( -0412/0410در سال تحصیلی  

 

های علمی و فرهنگی دانشجوواان متجدعد تیلجیلی فعالیت هتوسع چارچوب برنامه دررساند بنیاد ملی نخبگان به اطلاع می

کشجور  عجالیمراکز آموزشها و دانشگاه برتراعدبارها و تتهیلاتی را به دانشوواان  ،0410-0412در سال تیلیلی  ،کشور

 به شرح زار است: برنامهاان مندی از بهرهثبت درخواست برای  تران نکاتمهم کند.اعطا می

 

 وسجعهه تنامشجیوه»واججد شجراام مجرکور در ها و مراکز آموزش عجالی کشجور کجه اک از دانشگا دانشوواان هر .1

توانند می ،هتدند« 0410-0412ر سال تیلیلی های علمی و فرهنگی دانشوواان متدعد تیلیلی کشور دفعالیت

 .ارائه کنند ،sina.bmn.irبه نشانی  ،درخواست خود را از طراق سامانه اطلاعاتی بنیاد

 

و  شودآغاز می ماهداد خردهم هف از ،هتدندنام آن دسده از مدقاضیانی که در حال حاضر دانشوو فرااند ثبت .2

 اا یبارگرار نایمربوط، در سامانه س رااطلاعات و متدندات خود را به همراه تلاو انادانشوو نالازم است ا

 کنند. یروزرسانبه

 

ارشجد اجا دکدجری های تیلیلی کارشناسیماه سال جاری در دورهها که در مهرآموخدگان دانشگاهشنام دانثبت .3

از نیجز  دهند شعنوان دانشجوی نوورود مشغول به تحصیل خوا هبهای کشور اهتخللی در اکی از دانشگ

مربوط، تا  راافراد اطلاعات و متدندات خود را به همراه تلاو ناو لازم است ا شودمی آغاز ماهدهم خرداد هف

شجدن در فدجهپج  از پرار نیکننجد و همننج یروزرسجانبه ااج یبارگرار نایس، در سامانه 4شده در بند نییمهلت تع

مجاه در سجامانه سجینا درم نماانجد تجا در  جورت مهر پانزدهمیل تیلیل خود را تا ، اطلاعات مربوط به مدانشگاه

 .شوند مندبهره ادیبن یهایبانیپشد، از برگزادگی

 

گزانجه  دارنجد فر جت )غیرقابل تمدید( 11/4/1141 چهارشنبه تا پایان روزحداکثر ، 3و  2مدقاضیان بندهای  .4

ثبججت »بخججش  ازرا  «های دانشتتجویومنتتدی از پشتتنیبانوواستتب بررستتو پرونتتده بتترای بهرهدرخ»

 سامانه اندخاب کنند. در«هادرخواست

 نگونه درخواستاند بررسی نخواهد شد و امکان هیآپرونده وارد فر ،بت درخواستدر  ورت عدم ث :1تذکر

 هم نخواهد بود.مودد نیز فرا
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 وسجده،یپ ارشجدیکارشناسج ،یکارشناس یهاها شامل دورهدانشگاه هاپا یهادورهنام دانشوواان نوورود ثبتزمان  .1

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

اول  سجالمین اناجنمرات تا پا نیانگیم ان،یمعدل مدقاض ناآخر استمقرر شده شده،تدوان بر اساس رواۀ اجراای .2تذکر 

 در نظر گرفده شود. 0411-0041 یلیسال تیل

 

به  یرساندر اطلاع عارو با هدف تت انهیسال تیها و بر اساس ظرفدرخواست هیاول ینخبگان پ  از بررس یملبنیاد  .6

 هیجاول وجهیند ،ایدانشوو یهایبانیاز پشد یمندبهره یبرا ازیمورد ن یهاتیو انوام فعال یزاربرنامه یبرا انیمدقاض

 سهیدر مقارا  یفناورانه و فرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش یهاتیاز موموعه فعال ازیامد ناکه بالاتر یانیمدقاض رشاپر

 .( اعلام خواهد کردنایسامانه س قا) رفاً از طر اندافراد کسب کرده ریبا سا

 

کیجد أقواجاً ت ،اعلجام خواهجد شجد بر اساس مدارک ادعاای مندرم در سجامانه سجینا  رفاًکه ندااج اولیه توجه به اان با .3تذکر

ربوط در سجامانه از بارگراری اطلاعات نجامعدبر و نجام ،مرتبم راهنماهاینامه و با مطالعه دقیق شیوه ،مدقاضیانشود می

 خودداری نمااند.

نجامعدبر و خلجاف واقجع  یاطلاعجات آگاهانجه ،ها مشجخ  شجود کجه مدقاضجی ورتی که در هر مرحلجه از بررسجی در. 4تذکر

هجای بنیجاد، میجروم و عجدم ، از ساار تتجهیلات و حمااتتتهیلات اانعلاوه بر میرومیت از بارگراری کرده است، 

 جورت حقجوقی نیجز بجرای بنیجاد می جو   گیری موضوع بهشود و حق پیاعلام میربم،  داقت وی به مراجع ذی

 خواهد بود.

متدندات نامربوط،  اااز درم اشدباه افدخار  یریجلوگ یبخش ثبت مدارک مربوط به افدخارات در سامانه، برادر  .1تذکر

 .طالعه کنندمربوط به آن را م یقبل از درم افدخار مورد نظر، راهنما انیلازم است مدقاض

 ؛بندنجدراری آنهجا در سجامانه سجینا، بکجار تکمیل اطلاعات و بارگر د را مدقاضیان دقت لازم شوداکیداً تو یه می. 6تذکر

 درمدر  جورت اثبجات نادرست وججود نجدارد و اطلاعات امکان ا لاح  ،اید درخواست در سامانهأپ  از تزارا 

 حرف خواهد شد.ن بنیاد مشمولافهرست  مدقاضی از ،اطلاعات خلاف واقع

 

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

 مدقاضیان را اعلام خواهد کرد. بررسی درخواست

 

 سازانمعاونب مسنعدان و آینده

 بنیاد ملو نخبگان




