به نام خدا

تمدید فراخوان ثبتنام
طرح توسعۀ فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ( 1401-1402طرح شهید وزوایی)
به اطالع میرساند بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیتهای علم ی و فرهنگ ی دانش وویان مس ععد تص یلی کش ور در س ال
تص یلی  1401-1402اععبارها و تسهیالتی را به دانشوویان برتر دانشگاهها و مراکز آموزشعالی کشور اعطا میکند
مهمترین نکات برای ثبت درخواست به منظور بهرهمندی از پشتیبانیهای این طرح به شرح زیر است:
 .1دانشوویان هر یک از دانشگاها و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شرایط مذکور در «شیوهنام ه توس عه فعالی ته ای علم ی و فرهنگ ی
دانشوویان مسععد تص یلی کشور در سال تص یلی  »1401-1402هسعند 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 دانشوو هسعند از هفدهم خرداد ماه آغاز میشود و الزم اس ت ای ن دانش وویان
اطالعات و مسعندات خود را به همراه ت اویر مربوط در سامانه سینا بارگذاری یا بهروزرسانی کنند.
 .3ثبتنام دانشآموخعگان دانشگاهها که در مهرم اه س ال ج اری در دورهه ای تص یلی کارشناس یارش د ی ا دکع ری تخ

ی در یک ی از

دانشگاههای کشور به عنوان دانشووی نوورود مشغول به تص یل خواهند شد نیز از هفدهم خرداد ماه آغاز میشود و الزم است این اف راد
اطالعات و مسعندات خود را به همراه ت اویر مربوط تا مهلت تعیینشده در بن د  4در س امانه س ینا بارگ ذاری ی ا ب هروزرس انی کنن د و
همچنین پس از پذیرفعهشدن در دانشگاه اطالعات مربوط به مصل تص یل خود را تا پانزدهم مهرم اه در س امانه س ینا درج نماین د ت ا در
صورت برگزیدگی از پشعیبانیهای بنیاد بهرهمند شوند.
 .4با توجه به تمدید مهلت ثبتنام معقاضیان بندهای  2و  3حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ( 1401/4/29غیرقابل تمدید) فرصت دارن د
گزینه «درخواست بررسی پرونده برای بهرهمندی از پشتیبانیهای دانشجویی» را از بخش «ثبت درخواسته ا»در س امانه انعخ اب
کنند.
 .5زمان ثبتنام دانشوویان نوورود دورههای پایه دانشگاهها شامل دورههای کارشناسی کارشناسیارشد پیوس عه دکع ری حرف های و دکع ری
تخ ی پیوسعه مععاقباً اعالم خواهد شد.
یادآوری  .1بر اساس رویۀ اجرایی تدوینشده مقرر شدهاست آخرین معدل متقاضیان ،میانگین نمرات تا پایان ن یمس ال اول س ال
تحصیلی  1400-1401در نظر گرفته شود.
 .6بنیاد ملی نخبگان پس از بررسی اولیه درخواستها و بر اساس ظرفیت س الیانه و ب ا ه دت تس ریع در اط العرس انی ب ه معقاض یان ب رای
برنامهریزی و انوام فعالیتهای مورد نیاز برای بهرهمندی از پشعیبانیهای دانشوویی نتیجه اولیه پذیرش معقاضیانی که باالترین امعیاز از
موموعه فعالیتهای آموزشی پژوهشی فناورانه و فرهنگی را در مقایسه با سایر افراد کسب کردهاند (صرفاً از طری ق س امانه س ینا) اع الم
خواهد کرد.
یادآوری  .2با توجه به اینکه نعایج اولیه صرفاً بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه سینا اعالم خواهد شد قویاً تأکید میشود معقاض یان
با مطالعه دقیق شیوهنامه و راهنماهای مرتبط از بارگذاری اطالعات نامععبر و نامربوط در سامانه خودداری نمایند.
یادآوری  .3در صورتی که در هر مرحله از بررسیها مشخص شود که معقاضی آگاهانه اطالعاتی نامععبر و خالت واقع بارگذاری ک رده اس ت
عالوه بر مصرومیت از این تسهیالت از سایر تسهیالت و حمایتهای بنیاد مص روم و ع دم ص داقت وی ب ه مراج ع یرب ط اع الم
میشود و حق پیگیری موضوع به صورت حقوقی نیز برای بنیاد مصفوظ خواهد بود.
یادآوری  .4در بخش ثبت مدارک مربوط به افعخارات در سامانه برای جلوگیری از درج اشعباه افعخار یا بارگذاری مسعندات نامرتبط الزم
است معقاضیان قبل از درج افعخار مورد نظر راهنمای مربوط به آن را مطالعه کنند.
یادآوری  .5اکیداً توصیه میشود معقاضیان دقت الزم را در تکمیل اطالعات و بارگذاری آنها در سامانه سینا بکار بندند؛ زیرا پس از تأیی د
درخواست در سامانه امکان اصالح اطالعات نادرست وجود ندارد و در صورت اثبات درج اطالعات خالت واقع معقاضی از فهرست
مشموالن بنیاد حذت خواهد شد.
 .7بنیاد ملی نخبگان بعد از اتمام بررسی درخواستها در بنیادهای نخبگان اسعانی و بر اساس امعیاز نهایی نتیجه نهایی بررس ی درخواس ت
معقاضیان را اعالم خواهد کرد.
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