
 

 اسمه تعالیب

 اطالعیه
 

 0411-0410های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی پشتیبانی از فعالیت

 )طرح شهید وزوایی(

 

هیا  للمیی ف ارهنگیی دانتین یان م یبعد      نامیه شتیبیبانی اف اعالیی    آییی  »رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس به اطالع می

مراویی  هییا ف دانتییگا  برتییرالببارهییا ف ت ییییالتی را بییه دانتیین یان   0411-0410تحصیییلی  در سییا  ،«تحصیییلی وتیی ر

 وند.وت ر الطا می لالیآم فش

 ها به شرح فیر اس :انیشتبیبای  مند  اف بیر ثب  درخ اس  برا   میمبری  نکات

نامیه شتیبیبانی اف   شیی   » مذو ر درفاجد شرایط ها ف مراو  آم فش لالی وت ر وه دانتن یان هریک اف دانتگا .1

 (ولییک ونیید  ) «0411-0410ر سا  تحصییلی  ها  للمی ف ارهنگی دانتن یان م بعد تحصیلی وت ر داعالی 

ارائیه   ،(ک ونیدیلو) sina.bmn.irبه نتانی  ،ت انند درخ اس  خ د را اف طریق سامانه اطاللاتی بنیادمی ،ه بند

 .ونند

الفم اسی   ف  ش دآغاف می یکم تیرماه اف ،ه بندنی وه در حا  حاضر دانتن  نام آن دسبه اف مبقاضیاارایند ثب  .2

 یرففرسیان بیه  ایی   بارگذار نایمرب ط، در سامانه س ریاطاللات ف م بندات خ د را به همرا  تصاف انیدانتن   یا

 ونند.

ارشید ییا دوبیر     سیها  تحصیلی وارشناما  سا  جار  در دفر ها وه در میرآم خبگان دانتگا شنام دانثب  .3

یکمم  اف نیی   د هند شی ها  وت ر به لن ان دانتن   ن فرفد متغ   به تحصیل خ اتخصصی در یکی اف دانتگا 

  ییی مرب ط، تا میلی  تع  ریااراد اطاللات ف م بندات خ د را به همرا  تصاف  یف الفم اس  ا ش دمیفآغا تیرماه

، شی  اف شذیرابیه شیدن در دانتیگا       یوننید ف همننی   یففرسیان ربیه  ایی   بارگیذار  نایس، در سامانه 4شد  در بند 

، ما  در سامانه سینا درج نمایند تا در ص رت برگ ییدگی میر شان دهمحل تحصیل خ د را تا اطاللات مرب ط به م

 .ش ند مندبیر  ادیبن  هایبانیشتباف 

گ ینیه   دارنید  ارصی   ابل تمدید()غیرق 33/4/1433 چهارشنبه پایان روزتا حداوثر ، 3ف  2بندها  مبقاضیان  .4

ثبیی  »بخییش  افرا  «همما  دابیمم ویومنممد  از پیممنیبابوبهممره درخواسممب بررسممو پروبممده بممرا  »

 سامانه انبخاب ونند. در«هادرخ اس 

  سیبه، یش ارشید یوارشناسی  ،یوارشناس  هاها شامل دفر دانتگا  هیشا  هادفر نام دانتن یان ن فرفد ثب فمان  .5

 .مبعاقباً الالم خ اهد شد  سبه،یش یتخصص  وبرف د  احراه  دوبر

بممرا  تما    نیابگیم م ان،یمعدل منقاضم  نیآخر اس مقرر شد  تدفی  شد ، بر اساس رفیۀ اجرایی .1تذکر 

 در بظر گرفنه شود. 9139-1433 ولیاول سال تحص سالمیب انیپا

به  یرساندر اطالع عیف با هدف ت ر انهیسال  یها ف بر اساس ظرادرخ اس  هیافل ینخبگان ش  اف بررس یملبنیاد  .6

 هیی افل نیه ینب ،ییدانتن   هایبانیاف شتب  مندبیر   برا افیم رد ن  ها یف اننام اعال   یربرنامه  برا انیمبقاض



 

در را  یانافرانیه ف ارهنگی   ،یشژفهتی  ،یآم فشی   هیا  یی اف منم لیه اعال  افیی امب  یوه باالتر یانیمبقاض رشیشذ

 .( الالم خ اهد وردنایسامانه س قی)صرااً اف طر ابدافراد کسب کرده ریسابا  سهیمقا

ق ییاً   ،الالم خ اهد شید  بر اساس مدارک ادلایی مندرج در سامانه سینا صرااًوه نبایج افلیه ت جه به ای  با .2تذکر

طاللیات نیامعببر ف   اف بارگیذار  ا  ،میرتبط  راهنماهیا  نامیه ف  با مطالعه دقیق شی   ،مبقاضیانش د وید میأت

 نامرب ط در سامانه خ ددار  نمایند.

نیامعببر ف خیالف    یاطاللیات  آگاهانه ،ها متخص ش د وه مبقاضیص رتی وه در هر مرحله اف بررسی در. 3تذکر

هیا  بنییاد،   ، اف سایر ت یییالت ف حمایی   ت ییالت ای لالف  بر محرفمی  اف فاقع بارگذار  ورد  اس ، 

صی رت حقی قی    گیر  م ض ع بیه ش د ف حق شیربط، الالم میف  به مراجع ذ محرفم ف لدم صداق  

 نی  برا  بنیاد ملی محف ظ خ اهد ب د.

م بندات  ایاف درج اشببا  اابخار   ریجل گ  بخش ثب  مدارک مرب ط به اابخارات در سامانه، برادر  .4تذکر

 .مرب ط به آن را مطالعه ونند  راهنماقبل اف درج اابخار م رد نظر،  انینامرب ط، الفم اس  مبقاض

ذار  آنیا در سامانه سینا، بکیار  تکمیل اطاللات ف بارگر د را مبقاضیان دق  الفم ش داویداً ت صیه می. 5تذکر

در نادرسی  فجی د نیدارد ف    اطاللیات  امکیان اصیالح    ،یید درخ اسی  در سیامانه  أش  اف تفیرا  ؛بندند

 حذف خ اهد شد.متم الن بنیاد ایرس   مبقاضی اف ،اطاللات خالف فاقع درجص رت اثبات 

نبینیه نییایی    ،اسبانی ف بر اساس امبیاف نییایی  نخبگان ها در بنیادها بعد اف اتمام بررسی شرفند  ملی نخبگان بنیاد .7

 مبقاضیان را الالم خ اهد ورد. بررسی درخ اس 

 

 بنیاد ملو بخبگان


