باسمه تعالی
اطالعیه
طرح توسعۀ فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 0410-0412
(طرح شهید وزوایی)

به اطالع میرساند بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستععد تصیتیلی
کشور ،در سال تصییلی  ،0410-0412اععبارها و تسهیالتی را به دانشجویان برتر دانشگاهها و مراکز آموزشعالی کشتور
اعطا میکند.
مهمترین نکات برای ثبت درخواست بهرهمندی از این برنامه به شرح زیر است:
 .1دانشجویان هر یک از دانشگاها و مراکز آموزش عالی کشتور کته واجتد شترایم مترکور در «شتیوهنامته توستعه
فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مسععد تصییلی کشور در سال تصییلی  »0410-0412هسعند ،میتوانند
درخواست خود را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد ،به نشانی  ،sina.bmn.irارائه کنند.
 .2فرایند ثبتنام آن دسعه از معقاضیانی که در حال حاضر دانشجو هسعند ،از هفدهم خرداد ماه آغتاز متیشتود و
الزم است این دانشجویان اطالعات و مسعندات خود را به همراه تیتاویر مربتو ،،در ستامانه ستینا بارگتراری یتا
بهروزرسانی کنند.
 .3ثبتنام دانشآموخعگان دانشگاهها که در مهرماه سال جاری در دورههای تصییلی کارشناسیارشتد یتا دکعتری
تخییی در یکی از دانشگاه های کشور بته عنتوان دانشتجوی نتوورود مشتهول بته تصیتی خواهنتد شتد نیتز از
هفدهم خرداد ماه آغاز میشود و الزم است این افراد اطالعات و مسعندات خود را به همراه تیاویر مربو ،،تا
مهلت تعیینشده در بند  ،4در سامانه سینا بارگراری یا بتهروزرستانی کننتد و همننتین پت

از پریرفعتهشتدن در

دانشگاه ،اطالعات مربو ،به مص تصیی خود را تا پانزدهم مهرماه در ستامانه ستینا درن نماینتد تتا در تورت
برگزیدگی ،از پشعیبانیهای بنیاد بهرهمند شوند.
 .4معقاضیان بندهای  2و  ،3حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ( 1411/4/11غیرقابل تمدید) فر تت دارنتد گزینته
«درخواستتب بررستتو پروبتتده بتترا بهتترهمنتتد از پیتتنیبابوهتتا دابی ت ویو» را از بختتش «ثبتتت
درخواستها»در سامانه انعخاب کنند.
 .1زمان ثبتنام دانشجویان نوورود دورههای پایه دانشگاهها شام دورههای کارشناسی ،کارشناستیارشتد پیوستعه،
دکعری حرفهای و دکعری تخییی پیوسعه ،مععاقباً اعالم خواهد شد.
تذکر  .1بر اساس رویۀ اجرایی تدوینشده ،مقرر شدهاست آخرین معدل منقاضیان ،میابگین بمترا

تتا پایتان

بیمسال اول سال تحصیلو  1411-1411در بظر گرفنه شود.

 .6بنیاد ملی نخبگان پ

از بررسی اولیه درخواستها و بر اساس ظرفیت سالیانه و با هدف تسریع در اطالعرسانی به

معقاضیان برای برنامهریزی و انجام فعالیتهای مورد نیاز برای بهرهمندی از پشعیبانیهای دانشجویی ،نعیجته اولیته
پریرش معقاضیانی که باالترین امعیتاز از مجموعته فعالیتتهتای آموزشتی ،پژوهشتی ،فناورانته و فرهنگتی را در

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

تذکر .2با توجه به اینکه نعایج اولیه رفاً بر اساس مدارک ادعایی مندرن در سامانه سینا اعالم خواهد شتد ،قویتاً
تأکید میشود معقاضیان ،با مطالعه دقیق شیوهنامته و راهنماهتای مترتبم ،از بارگتراری اطالعتات نتامععبر و
نامربو ،در سامانه خودداری نمایند.
تذکر .3در ورتی که در هر مرحله از بررسیها مشخص شود که معقاضی ،آگاهانه اطالعتاتی نتامععبر و ختالف
واقع بارگراری کرده است ،عالوه بر مصرومیت از این تسهیالت ،از سایر تستهیالت و حمایتتهتای بنیتاد،
مصروم و عدم داقت وی به مراجع ذیربم ،اعالم میشود و حق پیگیری موضوع بته تورت حقتوقی
نیز برای بنیاد مصفوظ خواهد بود.
تذکر .4در بخش ثبت مدارک مربو ،به افعخارات در سامانه ،برای جلوگیری از درن اشعباه افعخار یا مسعندات
نامربو ،،الزم است معقاضیان قب از درن افعخار مورد نظر ،راهنمای مربو ،به آن را مطالعه کنند.
تذکر .1اکیداً تو یه میشود معقاضیان دقت الزم را در تکمی اطالعات و بارگراری آنها در سامانه سینا ،بکتار
بندند؛ زیرا پ

از تأیید درخواستت در ستامانه ،امکتان ا تالح اطالعتات نادرستت وجتود نتدارد و در

ورت اثبات درن اطالعات خالف واقع ،معقاضی از فهرست مشموالن بنیاد حرف خواهد شد.
 .7بنیاد ملی نخبگان بعد از اتمام بررسی پروندهها در بنیادهای نخبگان اسعانی و بر اساس امعیاز نهتایی ،نعیجته نهتایی
بررسی درخواست معقاضیان را اعالم خواهد کرد.
معاوبب مسنعدان و آیندهسازان
بنیاد ملو بخبگان

