باسمه تعالی
اطالعیه
پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1400-1401
(طرح شهید وزوایی)

به اطالع میرساند بنیاد ملی نخبگان بررا اسررا

«آییننامرره تیررنیبانی اا یعالی هرراع ملمرری ه یاهنگرری دانیررتعیان م ررنعد

تحصرریلی ویررعر» ،در سررا تحصرریلی  1400-1401امنبارهررا ه ت ررییالتی را برره دانیررتعیان باتررا دانیررگا ها ه مااورر
آمعاشمالی ویعر امطا میوند.
میمناین نکات بااع ثب درخعاس

بیا مندع اا این تینیبانیها به شاح ایا اس :

 .1دانیتعیان هایک اا دانیگاها ه مااو آمعاش مالی ویعر وه هاجد شاایط مررووعر در «شرریع نامه تیررنیبانی اا
یعالی هاع ملمی ه یاهنگی دانیتعیان م نعد تحصیلی ویعر در سا تحصرریلی ( »1400-1401ولیررک ونیررد)
ه نند ،میتعانند درخعاس

خعد را اا طایق سامانه اطالماتی بنیاد ،به نیانی ( sina.bmn.irولیک ونید) ،ارائرره

ونند.
 .2یاایند ثب نام آن دسنه اا منقاضیانی وه در حا حاضا دانیتع ه نند ،اا یکم تیرماه آغاا میشعد ه الام اسر
این دانیتعیان اطالمات ه م نندات خعد را به هماا تصاهیا مابعط ،در سامانه سینا بارگرروارع یرا بهرهارسررانی
ونند.
 .3ثب نام دانشآمعخنگان دانیگا ها وه در میاما سا جارع در دهر هاع تحصیلی وارشناسیارشررد یررا دونرراع
تخصصی در یکی اا دانیگا هاع ویعر به منعان دانیتعع نعهرهد میغع به تحصیل خعاهند شرد نیر اا یکمم

تیرماه آغاامیشعد ه الام اس

این ایااد اطالمات ه م نندات خعد را به هماا تصاهیا مابعط ،تا میلر تعیررین

شد در بند  ،4در سامانه سرینا بارگرروارع یرا بهرهارسررانی وننررد ه هم نرین تررا اا تویاینرره شرردن در دانیررگا ،
اطالمات مابعط به محل تحصیل خعد را تا تان دهم میاما در سامانه سینا درج نمایند تا در صعرت باگ یرردگی،
اا تینیبانیهاع بنیاد بیا مند شعند.
 .4منقاضیان بندهاع  2ه  ،3حداوثا تا پایان روز چهارشنبه ( 1400/4/30غیرقابل تمدید) یاصر دارنررد گ ینرره
«درخواسممب بررسممو پروبممده بممرا بهرهمنممد از پیممنیبابوها دابیممیویو را اا بخررش «ثبرر
درخعاس ها»در سامانه اننخاب ونند.
 .5امان ثب نام دانیتعیان نعهرهد دهر هاع تایه دانیگا ها شامل دهر هاع وارشناسری ،وارشناسیارشررد تیعسررنه،
دوناع حایهاع ه دوناع تخصصی تیعسنه ،منعاقباً امالم خعاهد شد.
تذکر  .1با اسا

رهیۀ اجاایی تدهین شد  ،مقار شد اس

آخرین معدل منقاضمیان ،میمابگین بممرا

تما

پایان بیمسال اول سال تحصیلو  1399-1400در بظر گرفنه شود.

 .6بنیاد ملی نخبگان تا اا بارسی اهلیه درخعاس ها ه با اسا

ظایی سالیانه ه با هدف ت ایع در اطالعرسانی به

منقاضیان بااع بانامهری ع ه انتام یعالی هاع معرد نیاا بااع بیا مندع اا تینیبانیهاع دانیتعیی ،ننیترره اهلیره

تویاش منقاضیانی وه برراالتاین امنیراا اا متمعمرره یعالی هرراع آمعاشری ،تژههیری ،یناهرانرره ه یاهنگری را در

مقایسه با سایر افراد کسب کردهابد (صایاً اا طایق سامانه سینا) امالم خعاهد واد.
تذکر .2با تعجه به اینوه ننایج اهلیه صای ًا با اسا

مدارک ادمایی مندرج در سامانه سینا امالم خعاهد شررد ،قعیر ًا

تأوید میشعد منقاضیان ،با مطالعه دقیق شرریع نامه ه راهنماهرراع مرراتبط ،اا بارگرروارع اطالمررات نررامعنبا ه
نامابعط در سامانه خعددارع نمایند.
تذکر .3در صعرتی وه در ها ماحله اا بارسیها میخص شعد وه منقاضی ،آگاهانه اطالمرراتی نررامعنبا ه خررالف
هاقع بارگوارع واد اس  ،ماله با محاهمی اا این ت ییالت ،اا سررایا ت ررییالت ه حمای هرراع بنیرراد،
محاهم ه مدم صداق هع به مااجع ذعربط ،امالم میشعد ه حق تیگیاع معضعع برره صررعرت حقررعقی
نی بااع بنیاد ملی محفعظ خعاهد بعد.
تذکر .4در بخش ثب

مدارک مابعط به اینخارات در سامانه ،بااع جلعگیاع اا درج اشنبا اینخار یا م نندات

نامابعط ،الام اس منقاضیان قبل اا درج اینخار معرد نظا ،راهنماع مابعط به آن را مطالعه ونند.
تذکر .5اویداً تعصیه میشعد منقاضیان دق

الام را در تکمیل اطالمات ه بارگوارع آنیا در سامانه سینا ،بکررار

بندند؛ ایاا تا اا تأیید درخعاسر

در سررامانه ،امکرران اصررالح اطالمررات نادرسر هجررعد نرردارد ه در

صعرت اثبات درج اطالمات خالف هاقع ،منقاضی اا ییاس

میمعالن بنیاد حوف خعاهد شد.

 .7بنیاد ملی نخبگان بعد اا اتمام بارسی تاهند ها در بنیادهاع نخبگان اسنانی ه با اسا
بارسی درخعاس

امنیاا نیررایی ،ننیترره نیررایی

منقاضیان را امالم خعاهد واد.
بنیاد ملو بخبگان

