باسمه تعالی
اطالعیه
طرح توسعۀ فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1401-1402
(طرح شهید وزوایی)

به اطالع میرساند بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستتدعد تیلتتیلی
کشور ،در سال تیلیلی  ،1401-1402اعدبارها و تسهیالتی را به دانشجویان برتر دانشگاهها و مراکز آموزشعالی کشتتور
اعطا میکند.
مهمترین نکات برای ثبت درخواست بهرهمندی از این برنامه به شرح زیر است:
 .1دانشجویان هر یک از دانشگاها و مراکز آموزش عتتالی کشتتور کتته واجتتد شتترایک متترکور در «شتتیوهنامه توستتعه
فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مسدعد تیلیلی کشور در سال تیلیلی  »1401-1402هسدند ،میتوانند
درخواست خود را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد ،به نشانی  ،sina.bmn.irارائه کنند.
 .2فرایند ثبتنام آن دسده از مدقاضیانی که در حال حاضر دانشجو هستتدند ،از هفدهم خرداد ماه آغتتاز میشتتود و
الزم است این دانشجویان اطالعات و مسدندات خود را به همراه تلتتاویر مربتتو  ،در ستتامانه ستینا بارگتتراری یتا
بهروزرسانی کنند.
 .3ثبتنام دانشآموخدگان دانشگاهها که در مهرماه سال جاری در دورههای تیلیلی کارشناسیارشتتد یتتا دکدتتری
تخللی در یکی از دانشگاههای کشور بتته عنتتوان دانشتتجوی نتتوورود مشتتیول بتته تیلتتی خواهنتتد شتد نیتتز از
هفدهم خرداد ماه آغاز میشود و الزم است این افراد اطالعات و مسدندات خود را به همراه تلاویر مربو  ،تا
مهلت تعیینشده در بند  ،4در سامانه سینا بارگتتراری یتا بهروزرستتانی کننتتد و هم نتین پتتا از پریرفدهشتتدن در
دانشگاه ،اطالعات مربو به می تیلی خود را تا پانزدهم مهرماه در ستتامانه ستتینا درا نماینتتد تتتا در تتورت
برگزیدگی ،از پشدیبانیهای بنیاد بهرهمند شوند.
 .4مدقاضیان بندهای  2و  ،3حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ( 1401/4/15غیرقابل تمدید) فر تتت دارنتتد گزینتته
«درخواستتب بررستتو پروبتتده بتترا بهرهمنتتد از پیتتنیبابوها دابیتتیویو را از بختتش «ثبتتت
درخواستها»در سامانه اندخاب کنند.
 .5زمان ثبتنام دانشجویان نوورود دورههای پایه دانشگاهها شام دورههای کارشناستی ،کارشناسیارشتتد پیوستتده،
دکدری حرفهای و دکدری تخللی پیوسده ،مدعاقباً اعالم خواهد شد.
تذکر  .1بر اساس رویۀ اجرایی تدوینشده ،مقرر شدهاست آخرین معدل منقاضیان ،میابگین بمترا

تتا پایتان

بیمسال اول سال تحصیلو  1400-1401در بظر گرفنه شود.

 .6بنیاد ملی نخبگان پا از بررسی اولیه درخواستها و بر اساس ظرفیت سالیانه و با هدف تسریع در اطالعرسانی به
مدقاضیان برای برنامهریزی و انجام فعالیتهای مورد نیاز برای بهرهمندی از پشدیبانیهای دانشجویی ،ندیجتته اولیته
پریرش مدقاضیانی که بتتاالترین امدیتاز از مجموعتته فعالیتهتتای آموزشتی ،پژوهشتی ،فناورانتته و فرهنگتی را در

مقایسه با سایر افراد کسب کردهابد ( رفاً از طریق سامانه سینا) اعالم خواهد کرد.

تذکر .2با توجه به اینکه ندایج اولیه رف ًا بر اساس مدارک ادعایی مندرا در سامانه سینا اعالم خواهد شتتد ،قویت ًا
تأکید میشود مدقاضیان ،با مطالعه دقیق شتتیوهنامه و راهنماهتتای متترتبک ،از بارگتتراری اطالعتتات نتتامعدبر و
نامربو در سامانه خودداری نمایند.
تذکر .3در ورتی که در هر مرحله از بررسیها مشخص شود که مدقاضی ،آگاهانه اطالعتتاتی نتتامعدبر و ختتالف
واقع بارگراری کرده است ،عالوه بر میرومیت از این تسهیالت ،از ستتایر تستتهیالت و حمایتهتتای بنیتتاد،
میروم و عدم داقت وی به مراجع ذیربک ،اعالم میشود و حق پیگیری موضوع بتته تتورت حقتتوقی
نیز برای بنیاد میفوظ خواهد بود.
تذکر .4در بخش ثبت مدارک مربو به افدخارات در سامانه ،برای جلوگیری از درا اشدباه افدخار یا مسدندات
نامربو  ،الزم است مدقاضیان قب از درا افدخار مورد نظر ،راهنمای مربو به آن را مطالعه کنند.
تذکر .5اکیداً تو یه میشود مدقاضیان دقت الزم را در تکمی اطالعات و بارگراری آنها در سامانه سینا ،بکتتار
بندند؛ زیرا پا از تأیید درخواستتت در ستتامانه ،امکتتان ا تتالح اطالعتتات نادرستتت وجتتود نتتدارد و در
ورت اثبات درا اطالعات خالف واقع ،مدقاضی از فهرست مشموالن بنیاد حرف خواهد شد.
 .7بنیاد ملی نخبگان بعد از اتمام بررسی پروندهها در بنیادهای نخبگان اسدانی و بر اساس امدیاز نهتتایی ،ندیجتته نهتتایی
بررسی درخواست مدقاضیان را اعالم خواهد کرد.
معاوبب مسنعدان و آیندهسازان
بنیاد ملو بخبگان

