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 اطالعیه
 

 1400-1401هاي علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی  پشتیبانی از فعالیت
 (طرح شهید وزوایی)

 
هـاي علمـی و فرهنگـی دانشـجویان مسـتعد       نامـه پشـتیبانی از فعالیـت    آیـین «رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس  به اطالع می

ــه دانشــجویان   1400-1401تحصــیلی  در ســال ،»تحصــیلی کشــور ــراعتبارهــا و تســهیالتی را ب مراکــز هــا و  دانشــگاه برت
 کند. کشور اعطا می عالی آموزش

 ها به شرح زیر است: انیپشتیباین مندي از  بهرهثبت درخواست براي  مهمترین نکات
نامـه پشـتیبانی از    شـیوه « مذکور درواجد شرایط ها و مراکز آموزش عالی کشور که  دانشجویان هریک از دانشگا .1

 )کلیـک کنیـد  ( »1400-1401ر سال تحصـیلی  هاي علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور د فعالیت
ارائـه   ،)ک کنیدیلک( sina.bmn.irبه نشانی  ،توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد می ،هستند

 .کنند
الزم اسـت  و  شود آغاز می یکم تیرماه از ،هستندنی که در حال حاضر دانشجو نام آن دسته از متقاضیا فرایند ثبت .2

 یروزرسـان  بـه  ایـ  يبارگذار نایمربوط، در سامانه س ریاطالعات و مستندات خود را به همراه تصاو انیدانشجو نیا
 کنند.

ارشـد یـا دکتـري     سیهاي تحصیلی کارشنا ماه سال جاري در دورهها که در مهر آموختگان دانشگاه شنام دان ثبت .3
یکـم  از نیـز  د هند شـ هاي کشور به عنوان دانشجوي نوورود مشغول به تحصیل خوا تخصصی در یکی از دانشگاه

 نیـی مربوط، تا مهلـت تع  ریافراد اطالعات و مستندات خود را به همراه تصاو نیو الزم است ا شود میزآغا تیرماه
،  پـس از پذیرفتـه شـدن در دانشـگاه     نیکننـد و همچنـ   یوزرسـان ر بـه  ایـ  يبارگـذار  نایس، در سامانه 4شده در بند 

، ماه در سامانه سینا درج نمایند تا در صورت برگزیـدگی مهر پانزدهمحل تحصیل خود را تا اطالعات مربوط به م
 .شوند مند بهره ادیبن يها یبانیپشتاز 

گزینـه   دارنـد  فرصـت  ابل تمدید)(غیرق 30/4/1400 چهارشنبه پایان روزتا حداکثر ، 3و  2بندهاي متقاضیان  .4
ــراي « ــده ب ــدي از پشــتیبانی بهــره درخواســت بررســی پرون ثبــت «بخــش  ازرا  »هــاي دانشــجویی من

 سامانه انتخاب کنند. در»ها درخواست

 وسـته، یپ ارشـد  یکارشناسـ  ،یکارشناس يها ها شامل دوره دانشگاه هیپا يها دورهنام دانشجویان نوورود  ثبتزمان  .5
 .متعاقباً اعالم خواهد شد وسته،یپ یتخصص يکترو د يا حرفه يدکتر

ـ  نیآخر است مقرر شده تدوین شده، بر اساس رویۀ اجرایی .1تذکر  ـ م ان،یمعدل متقاض نمـرات تـا    نیانگی

 در نظر گرفته شود. 9139-1400 یلیاول سال تحص سال مین انیپا
به  یرسان در اطالع عیو با هدف تسر انهیسال تیها و بر اساس ظرف درخواست هیاول ینخبگان پس از بررس یملبنیاد  .6

 هیـ اول جـه ینت ،ییدانشجو يها یبانیاز پشت يمند بهره يبرا ازیمورد ن يها تیو انجام فعال يزیر برنامه يبرا انیمتقاض

https://www.bmn.ir/Asset/Shahid%20Vezvaei%201400.3.30.pdf
https://sina.bmn.ir/


در را  یفناورانـه و فرهنگـ   ،یپژوهشـ  ،یآموزشـ  يهـا  تیـ از مجموعـه فعال  ازیـ امت نیکه باالتر یانیمتقاض رشیپذ

 .) اعالم خواهد کردنایسامانه س قی(صرفاً از طر اند افراد کسب کرده ریسابا  سهیمقا
قویـاً   ،اعالم خواهد شـد  بر اساس مدارك ادعایی مندرج در سامانه سینا صرفاًکه نتایج اولیه  توجه به این با .2تذکر

طالعـات نـامعتبر و   از بارگـذاري ا  ،مـرتبط  راهنماهـاي نامـه و   با مطالعه دقیق شیوه ،متقاضیانشود  کید میأت
 نامربوط در سامانه خودداري نمایند.

نـامعتبر و خـالف    یاطالعـات  آگاهانه ،ها مشخص شود که متقاضی صورتی که در هر مرحله از بررسی در. 3تذکر
هـاي بنیـاد،    ، از سایر تسـهیالت و حمایـت  تسهیالت اینعالوه بر محرومیت از واقع بارگذاري کرده است، 

صـورت حقـوقی     گیري موضوع بـه  شود و حق پی ربط، اعالم می وي به مراجع ذيمحروم و عدم صداقت 
 نیز براي بنیاد ملی محفوظ خواهد بود.

مستندات  ایاز درج اشتباه افتخار  يریجلوگ يبخش ثبت مدارك مربوط به افتخارات در سامانه، برادر  .4تذکر
 .مربوط به آن را مطالعه کنند يراهنماقبل از درج افتخار مورد نظر،  انینامربوط، الزم است متقاض

ذاري آنها در سامانه سینا، بکـار  تکمیل اطالعات و بارگر د را متقاضیان دقت الزم شود اکیداً توصیه می. 5تذکر
در نادرسـت وجـود نـدارد و    اطالعـات  امکـان اصـالح    ،یید درخواسـت در سـامانه  أپس از تزیرا  ؛بندند

 حذف خواهد شد.مشموالن بنیاد فهرست  متقاضی از ،اطالعات خالف واقع درجصورت اثبات 
نتیجـه نهـایی    ،استانی و بر اساس امتیاز نهـایی  نخبگان ها در بنیادهاي بعد از اتمام بررسی پرونده ملی نخبگان بنیاد .7

 متقاضیان را اعالم خواهد کرد. بررسی درخواست

 
 بنیاد ملی نخبگان


