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 به نام خدا

 نامتمدید فراخوان ثبت

 هید وزوایی()طرح ش 1401-1402 یلیکشور در سال تحص یلیمستعد تحص انیدانشجو یو فرهنگ یعلم یهاتیفعال ۀطرح توسع
 

ل ش ور  در س ا  ک یلیمس ععد تص     انیدانش وو  یو فرهنگ   یعلم   یهاتینخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعال یمل ادیبن رساندیبه اطالع م

 کندیمکشور اعطا  یعالها و مراکز آموزشر دانشگاهبرت انیرا به دانشوو یالتی  اععبارها و تسه1401-1402 یلیتص 

 

 :است ریز به شرح طرح نیاهای پشتیبانیاز  یمندبهره به منظور ثبت درخواست ینکات برا نیترمهم

 یو فرهنگ   یعلم   یه ا تی  توس عه فعال  نام ه وهیش»مذکور در  طیاجد شراکشور که و یها و مراکز آموزش عالاز دانشگا کیهر  انیدانشوو .1

به  اد یبن یسامانه اطالعات قیت خود را از طردرخواس توانندیند  مهسع« 1401-1402 یلیکشور در سال تص  یلیمسععد تص  انیدانشوو

 .  ارائه کنندsina.bmn.ir ینشان

 نایدانش وو  نی  و الزم اس ت ا  شودیاز مآغ هفدهم خرداد ماهل حاضر دانشوو هسعند  از که در حا یانینام آن دسعه از معقاضثبت ندیفرا .2

 کنند. یروزرسانبه ای یبارگذار نایمربوط  در سامانه س ریاطالعات و مسعندات خود را به همراه ت او

از  یک  یدر  یتخ     یدکع ر  ای   دارش  یکارشناس   یلیتص    یه ا در دوره یها که در مهرم اه س ال ج ار   آموخعگان دانشگاهنام دانشثبت .3

د اف را  نیو الزم است ا شودیآغاز م هفدهم خرداد ماهاز  زیخواهند شد ن لینوورود مشغول به تص  یکشور به عنوان دانشوو یهادانشگاه

کنن د و   یوزرس ان رهب   ای   یبارگ ذار  نای  در س امانه س   4در بن د   شدهنییمربوط  تا مهلت تع ریاطالعات و مسعندات خود را به همراه ت او

ر ت ا د  ن د یدرج نما نایدر س امانه س    نزدهم مهرم اه پاخود را تا  لی  اطالعات مربوط به مصل تص در دانشگاه شدنرفعهیپس از پذ نیهمچن

 شوند. مندبهره ادیبن یهایبانیاز پشع  یدگیصورت برگز

فرصت دارن د   (دیمدت رقابلی)غ 29/4/1401روز چهارشنبه  انیپا تا  حداکثر 3و  2 یبندها انیمعقاض  نامبا توجه به تمدید مهلت ثبت .4

در س امانه انعخ اب   «ه ا ثبت درخواست»را از بخش  «ییدانشجو یهایبانیاز پشت یمندبهره یپرونده برا یدرخواست بررس» نهیگز

 کنند.

 یو دکع ر  یاحرف ه  یدکع ر  وس عه  یپ ارشدیسکارشنا  یکارشناس یهاها شامل دورهدانشگاه هیپا یهانوورود دوره انینام دانشووثبتزمان  .5

 مععاقباً اعالم خواهد شد. وسعه یپ یتخ  

اول س ال   س ال مین   انینمرات تا پا نیانگیم ان،یمعدل متقاض نیآخراست مقرر شده شده نیتدو ییاجرا یۀبر اساس رو .1 یادآوری

 در نظر گرفته شود. 1400-1401 یلیتحص

 یاب ر  انیب ه معقاض    یرس ان العدر اط   عیو ب ا ه دت تس ر    انهیس ال  تیها و بر اساس ظرفدرخواست هیاول ینخبگان پس از بررس یمل ادیبن .6

از  ازیمعا نیکه باالتر یانیعقاضم رشیپذ هیاول جهینت  ییدانشوو یهایبانیاز پشع یمندبهره یبرا ازیمورد ن یهاتیو انوام فعال یزیربرنامه

ع الم  ( انایس امانه س    قی  اند )صرفاً از طرافراد کسب کرده ریبا سا سهیرا در مقا یناورانه و فرهنگف  یپژوهش  یآموزش یهاتیفعالموموعه 

 خواهد کرد.

 ان یمعقاض   شودیم دیتأک اًیوقاعالم خواهد شد   نایمندرج در سامانه س ییصرفاً بر اساس مدارک ادعا هیاول جینعا کهنیبا توجه به ا .2 یادآوری

 .ندیانم یاطالعات نامععبر و نامربوط در سامانه خوددار یمرتبط  از بارگذار یو راهنماها نامهوهیش قیبا مطالعه دق

ک رده اس ت     یگذارنامععبر و خالت واقع بار یآگاهانه اطالعات  یمشخص شود که معقاض هایکه در هر مرحله از بررس یدر صورت. 3 یادآوری

رب ط  اع الم   های بنیاد  مص روم و ع دم ص داقت وی ب ه مراج ع  ی     الت و حمایتاز سایر تسهی الت یتسه نیعالوه بر مصرومیت از ا

 خواهد بود. اد مصفوظنیز برای بنیحقوقی  رتصو گیری موضوع بهشود و حق پیمی

م   الزبطتندات نامرمسعبارگذاری  ایاز درج اشعباه افعخار  یریجلوگ یدر بخش ثبت مدارک مربوط به افعخارات در سامانه  برا .4 یادآوری

 مربوط به آن را مطالعه کنند. یقبل از درج افعخار مورد نظر  راهنما انیاست معقاض

 دیی  ز تأپس ا رایندند؛ زببکار  نا یآنها در سامانه س یاطالعات و بارگذار لیدقت الزم را در تکم انیمعقاض شودیم هیتوص داًیاک. 5 یادآوری

 از فهرست یاضادرست وجود ندارد و در صورت اثبات درج اطالعات خالت واقع  معقدرخواست در سامانه  امکان اصالح اطالعات ن

 .دحذت خواهد ش ادیمشموالن بن

س ت  درخوا یبررس   ییهان جهینت  یینها ازیو بر اساس امع ینخبگان اسعان یادهایدر بن هادرخواست ینخبگان بعد از اتمام بررس یمل ادیبن .7

 را اعالم خواهد کرد. انیمعقاض


