به نام خدا
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 بر اساس «آییننامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجوییان متجتعد صیلجیلی رشجیر» ،در
سال صیلیلی  1400-1401اعتبارها و صتهیالصی را به دانشوییان برصر دانشگاهها و مرارز آمیزشعالی رشیر اعطا میرند.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ 1 :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر درﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.
 1401-1400ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎد ،ﺑﻪ
نشانی  ، sina.bmn.irارائه رنند.
 .2فرایند ثبتنام آن دسته از متقاضیانی ره در حال حاضر دانشوی هتتند ،از یکم تیرماه آغاز میشید و الزم است این دانشوییان اطالعجا
و متتندا خید را به همراه صلاویر مربیط ،در سامانه سینا بارگذاری یا بهروزرسانی رنند.
 .3ثبتنام دانشآمیختگان دانشگاهها رجه در مهرمجاه سجال ججاری در دورههجای صیلجیلی رارشناسیارشجد یجا درتجری صخللجی در یکجی از
دانشگاههای رشیر به عنیان دانشویی نیورود مشغیل به صیلیل خیاهند شد نیز از یکمم تیرمماه آغجاز میشجید و الزم اسجت ایجن افجراد
اطالعا و متتندا خید را به همراه صلاویر مربیط ،صا مهلت صعیین شده در بنجد  ،4در سجامانه سجینا بارگجذاری یجا بهروزرسجانی رننجد و
همچنین پس از پذیرفته شدن در دانشگاه ،اطالعا مربیط به میل صیلیل خید را صا پانزدهم مهرماه در سجامانه سجینا درن نماینجد صجا در
صیر برگزیدگی ،از پشتیبانیهای بنیاد بهرهمند شیند.
 .4متقاضیان بندهای  2و  ،3حدارثر تا پایان روز چهارشنبه ( 1400/4/30غیرقابل تمدید) فرصت دارنجد گزینجه «درخواسمت بررسمی
پرونده برای بهرهمندی از پشتیبانیهای دانشجویی» را از بخش «ثبت درخیاستها»در سامانه انتخاب رنند.
 .5زمان ثبتنام دانشوییان نیورود دورههای پایه دانشگاهها شامل دورههای رارشناسی ،رارشناسیارشد پییسجته ،درتجری حرفجهای و درتجری
صخللی پییسته ،متعاقباً اعالم خیاهد شد.
یادآوری  .1بر اساس رویۀ اجرایی صدوین شده ،مقرر شدهاست آخرین معدل متقاضیان ،میانگین نمرات تا پایان نیمسمال اول سمال
تحصیلی  1399-1400در نظر گرفته شود.
 .6بنیاد ملی نخبگان پس از بررسی اولیه درخیاستها و بر اساس ظرفیجت سجالیانه و بجا هجدت صتجریع در اطالعرسجانی بجه متقاضجیان بجرای
برنامهریزی و انوام فعالیتهای میرد نیاز برای بهرهمندی از پشتیبانیهای دانشوییی ،نتیوه اولیه پذیرش متقاضیانی ره باالصرین امتیجاز از
مومیعه فعالیتهای آمیزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی را در مقایسه با سایر افراد کسب کردهاند اعالم خیاهد ررد.
یادآوری  .2با صیجه به اینره نتایج اولیه صرفاً بر اساس مدارک ادعایی مندرن در سامانه سینا اعالم خیاهد شد ،قییاً صأرید میشید متقاضجیان،
با مطالعه دقیق شییهنامه و راهنماهای مرصبط ،از بارگذاری اطالعا نامعتبر و نامربیط در سامانه خیدداری نمایند.
یادآوری  .3در صیرصی ره در هر مرحله از بررسیها مشخص شید ره متقاضی ،آگاهانه اطالعاصی نامعتبر و خالت واقع بارگذاری رجرده اسجت،
عالوه بر میرومیت از این صتهیال  ،از سایر صتهیال و حمایتهای بنیاد ،میجروم و عجدم صجداقت وی بجه مراججع یربجط ،اعجالم
میشید و حق پیگیری میضیع به صیر حقیقی نیز برای بنیاد ملی میفیظ خیاهد بید.
یادآوری  .4در بخش ثبت مدارک مربیط به افتخارا در سامانه ،برای جلیگیری از درن اشتباه افتخار یجا متجتندا نجامربیط ،الزم اسجت
متقاضیان قبل از درن افتخار میرد نظر ،راهنمای مربیط به آن را مطالعه رنند.
یادآوری  .5اریداً صیصیه میشید متقاضیان دقت الزم را در صکمیل اطالعا و بارگذاری آنها در سامانه سینا ،بکار بندند؛ زیرا پس از صأییجد
درخیاست در سامانه ،امکان اصالح اطالعا نادرست وجید ندارد و در صیر اثبا درن اطالعا خالت واقع ،متقاضی از فهرست
مشمیالن بنیاد حذت خیاهد شد.
 .7بنیاد ملی نخبگان بعد از اصمام بررسی پروندهها در بنیادهای نخبگان استانی و بر اسجاس امتیجاز نهجایی ،نتیوجه نهجایی بررسجی درخیاسجت
متقاضیان را اعالم خیاهد ررد.
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