
 اسمه تعالیب

 اطالعیه
 

 1400-1401های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت

 )طرح شهید وزوایی( 

 

هرراع ملمرری ه یاهنگرری دانیررتعیان م ررنعد نامرره تیررنیبانی اا یعالی آیین»رساند بنیاد ملی نخبگان بررا اسررا   به اطالع می

مااورر  ها ه دانیررگا  باترراامنبارهررا ه ت ررییالتی را برره دانیررتعیان  1400-1401تحصرریلی  در سررا  ،«تحصرریلی ویررعر

 وند.ویعر امطا می مالیآمعاش

 ها به شاح ایا اس :انیتینیباین مندع اا بیا ثب  درخعاس  بااع  میمناین نکات

نامه تیررنیبانی اا شرریع » مررووعر درهاجد شاایط  ها ه مااو  آمعاش مالی ویعر وه  دانیتعیان هایک اا دانیگا .1

 (ولیررک ونیررد)  «1400-1401ر سا  تحصرریلی  هاع ملمی ه یاهنگی دانیتعیان م نعد تحصیلی ویعر دیعالی 

ارائرره  ،(ک ونیدیلو) sina.bmn.irبه نیانی  ،تعانند درخعاس  خعد را اا طایق سامانه اطالماتی بنیادمی  ،ه نند

 .ونند

الام اسرر  ه  شعدآغاا می یکم تیرماه  اا ،ه نندنی وه در حا  حاضا دانیتع نام آن دسنه اا منقاضیایاایند ثب  .2

 یرهارسررانبه ایرر  عبارگرروار  نایمابعط، در سامانه س  ایاطالمات ه م نندات خعد را به هماا  تصاه  انیدانیتع  نیا

 ونند.

ارشررد یررا دونرراع سیهاع تحصیلی وارشناما  سا  جارع در دهر ها وه در میاآمعخنگان دانیگا شنام دانثب  .3

یکمم اا نیرر   د  هند شرر هاع ویعر به منعان دانیتعع نعهرهد میغع  به تحصیل خعاتخصصی در یکی اا دانیگا 

 نیرریمابعط، تا میلرر  تع ایایااد اطالمات ه م نندات خعد را به هماا  تصاه نیه الام اس  ا  شعدمیاآغا  تیرماه 

، تررا اا تویاینرره شرردن در دانیررگا  نیوننررد ه هم نرر  یهارسررانربه ایرر  عبارگرروار نایسرر ، در سامانه 4شد  در بند  

، ما  در سامانه سینا درج نمایند تا در صعرت باگ یرردگیمیا تان دهمحل تحصیل خعد را تا اطالمات مابعط به م

 .شعند مندبیا  ادیبن عهایبانیتیناا 

گ ینرره  دارنررد یاصرر  ابل تمدید()غیرق 30/4/1400 چهارشنبه پایان روزتا حداوثا  ،  3ه    2بندهاع  منقاضیان   .4

بخررش »ثبرر   اارا  ها  دابیممیویو منممد  از پیممنیبابوبهره  »درخواسممب بررسممو پروبممده بممرا 

 سامانه اننخاب ونند. درها«درخعاس 

 عسررنه،یت  ارشرردیوارشناس  ،یوارشناسرر   عهاها شامل دهر دانیگا   هیتا  عهادهر نام دانیتعیان نعهرهد  ثب امان   .5

 .منعاقباً امالم خعاهد شد عسنه،یت یتخصص عوناه د عاحایه عدونا

بممرا  تما   ن یابگیمم  ان،یمعدل منقاضم  ن یآخر  اس مقار شد   تدهین شد ،  با اسا  رهیۀ اجاایی  .1تذکر  

 در بظر گرفنه شود. 9139-1400 ولیاول سال تحص  سالمیب انیپا

به  یرساندر اطالع عیه با هدف ت ا انهیسال  یها ه با اسا  ظایدرخعاس   هیاهل  ینخبگان تا اا بارس  یملبنیاد   .6

 هیرر اهل  تررهینن  ،ییدانیتع  عهایبانیاا تین  عمندبیا   عباا  اایمعرد ن  عها یه انتام یعال  ع یربانامه  عباا  انیمنقاض



در را    ییناهرانرره ه یاهنگرر   ،یتژههیرر   ،یآمعاشرر   عهررا یاا متمعمرره یعال  اایرر امن  نیوه برراالتا  یانیمنقاض  اشیتو

 .( امالم خعاهد وادنایسامانه س قی)صایاً اا طا  ابدافراد کسب کرده  ریسابا   سهیمقا

قعیررًا    ، امالم خعاهد شررد   با اسا  مدارک ادمایی مندرج در سامانه سینا  صایًاوه ننایج اهلیه تعجه به این  با  .2تذکر

طالمررات نررامعنبا ه  اا بارگرروارع ا  ، مرراتبط   راهنماهرراع نامه ه  با مطالعه دقیق شرریع    ، منقاضیان شعد  وید می أ ت 

 نامابعط در سامانه خعددارع نمایند. 

نررامعنبا ه خررالف   ی اطالمررات  آگاهانه  ، ها میخص شعد وه منقاضی صعرتی وه در ها ماحله اا بارسی   در .  3تذکر

هرراع بنیرراد،  ، اا سررایا ت ررییالت ه حمای  ت ییالت  این ماله  با محاهمی  اا هاقع بارگوارع واد  اس ، 

صررعرت حقررعقی   گیاع معضعع برره شعد ه حق تی ربط، امالم می هع به مااجع ذع محاهم ه مدم صداق   

 نی  بااع بنیاد ملی محفعظ خعاهد بعد. 

م نندات   ایاا درج اشنبا  اینخار    عایجلعگ  عبخش ثب  مدارک مابعط به اینخارات در سامانه، باادر    .4تذکر

 .مابعط به آن را مطالعه ونند عراهنماقبل اا درج اینخار معرد نظا،  انینامابعط، الام اس  منقاض

وارع آنیا در سامانه سینا، بکررار تکمیل اطالمات ه بارگر د را  منقاضیان دق  الام  شعداویداً تعصیه می.  5تذکر

در نادرسرر  هجررعد نرردارد ه  اطالمررات  امکرران اصررالح    ،یید درخعاسرر  در سررامانهأتا اا تایاا    ؛بندند

 حوف خعاهد شد.میمعالن بنیاد ییاس   منقاضی اا ،اطالمات خالف هاقع درجصعرت اثبات 

ننیترره نیررایی  ،اسنانی ه با اسا  امنیاا نیررایی نخبگان ها در بنیادهاعبعد اا اتمام بارسی تاهند   ملی نخبگان  بنیاد .7

 منقاضیان را امالم خعاهد واد. بارسی درخعاس 

 

 بنیاد ملو بخبگان 


