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  نام خدابه

  1399-1400هاي دانشجويي بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي هزينه دستياري به مشموالن پشتيبانياعطاي كمك فرايند
  

شجويان دوره )1 شتيبانيدان شمول پ شهيد وزواييهاي تحصيالت تكميلي م  ،سال تحصيلي، در ابتداي هر نيمهاي طرح 
خود را ياري) (همكاري علمي اجرايي، دستياري آموزشي و دستياري فن هاي دستياريفعاليتاست  قراركه  راي استاد

ستادنتحت نظارت وي انجام ده شيوه انتخاب راهبر) د (ا ساس  بنياد را تحت نظارت  تأييدهاي مورد فعاليتنامه، و بر ا
شروع مي سال جاري ندنكوي  ستثنائاً در  صت انجام اين مرحله  ،(ا ست) ماهتا پايان بهمنسال اول، براي نيمفر  .ا

شجو  شگاه محل تحصيل دان ضاي هيئت علمي دان ستاد راهبر يكي از اع شدميا ست  الزمو  با شاور ني ستاد راهنما/ م ا
 دانشجو باشد.

صورتي )2 سينا وجود در  سامانه  ستاد راهبر در  شته كه نام ا شدندا شجوبا ست دان ستاد راهبر ، الزم ا ست خود  از ا درخوا
مورد نياز را ثبت نمايد تا  ات، اطالعدر سامانه سينا» راهبر دستياري استاداننام بتث«بخش با مراجعه به  نمايد تا

  در مراحل بعدي استفاده نمايد. ،هاي دستياريفعاليت تأييدحساب كاربري براي وي ايجاد شود و از آن براي 
ساب كاربري،  پس )3 سط شدهدرجاطالعات از ايجاد ح ستاد تو شگاه كار ميزابتدا به  ،احراز هويت براي ،راهبر ا محل  دان

، نام اطالعات نهايي اين تأييدر صورت . دشودميارسال  بنياد استان كار ميزدانشگاه به  تأييددر صورت و  خدمت وي
پس از ارسال اطالعات درج شده . افزوده خواهد شددر سامانه سينا  »دستياران راهبر استادان«به فهرست  استاد راهبر

سوي ستاد راهبر به ميز از  شگاه محل خدمت امكان  ا صالح يا كار دان ستان وجود  تأييدا سال به بنياد ا اطالعات و ار
تواند استاد راهبر را از ميان استادان دانشگاه خود انتخاب مي دانشجو درج شده واستاد راهبر در سامانه در پايان نام  .دارد
  .كند

ش )4 ست در ابتداي هر نيم ،جو پس از انجام اقدمات فوقدان صيليالزم ا اطالعات مورد نياز مانند عنوان فعاليت  ،سال تح
ستياري ستاد راهبر را نام  و د ستادان فهرست ميان ازا شگاه محل تحصيل خود  ا ست  موجود سامانه كه درراهبر دان ا

صورتي نمايد نتخابا سامانه وجود نداشته باشد، الزم است متقاضي طي تماس (در  كه به هر دليل نام استاد راهبر در 
با بنياد نخبگان استان و استاد مدنظر اين موضوع را به اطالع آنها برساند تا اقدامات الزم براي ثبت نام استاد راهبر در 

شود) سامانه شجو  .انجام  ست دان ستاد  ميز كاربه ، فيلدهاي مربوطاز تكميل  پسدرخوا ستاده راهبر انتخابا شده فر
ستاد راهبر  به از طريق پيامكصورت خودكار و به شودمي سينامراجعه به  برايا سيم انجابه منظور  سامانه   هايبرر
  شود.مي رسانياطالع ،الزم
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ستاد راهبر تأييدپس از  )5 ست ا ضي ميز كاربه مجدداً ، درخوا شجوو  گرددميباز متقا سال ار مرحله در هر نيمدر چه دان
ارســال براي مدت يك ماه و نيم آخر، ســال (گزارش چهارم در پايان نيم صــورت ماهانه و در پايان هر ماهبه ،تحصــيلي

توسط استاد بررسي الزم  كند تا پس ازميگزارش  رايك  ساعات انجام هرهاي انجام شده و خالصه فعاليت، )شودمي
ست به گيرنده پيامك ،صورت خودكاريك از اين مراحل، به از انجام هر پس .شود تأييدراهبر  اقدام  انجام براي ،درخوا
  شود.، ارسال ميالزم

دانشگاه محل تحصيل  ميز كار، درخواست به تحصيلي سالدر پايان نيم راهبرتوسط استاد آخرين گزارش  تأييدپس از  )6
شجو  ستاده ميدان شناس  و شودفر شگاهكار ست را  ،تأييدصورت در  دان سال مي بهدرخوا ستان ار كند. بنياد نخبگان ا

به معاونت ن را كمك هزينه دســتياري متقاضــيامه پرداخت نا ،درخواســت تأييددر صــورت نيز  بنياد نخبگان اســتان
 .كندبنياد ارسال ميع توسعه و مديريت مناب

موارد مختلفي را انتخاب  ،هاي متنوع دستيارياز ميان فعاليت ،تحصيلي سالتواند در يك نيمهر دانشجو مي: يادآوري )7
ستادان راهبر ستو  انجام دهدفعاليت خود را متفاوت  و با ا سامانه هاي متعددي را درخوا . براي مثال يك كندثبت در 

را با نظارت  ياريفنو فعاليت  »الف«ياري را با نظارت اســتاد راهبر شآموزفعاليت تواند مي ســالجو در يك نيمدانشــ
ستاد راهبر ست براي هر يك از فعاليتكه در اين انتخاب كند »ب« ا ست جداگانهصورت الزم ا سامانه ها درخوا اي در 
صورت انجام فعاليت .ثبت نمايد صرفاًاما در  ستاد راهبر بايد  ستياري مختلف با يك ا ست كه در آن  هاي د يك درخوا

بايد توجه داشـــت كه در  .انجام دهدرا براي آن  و مراحل فوق كنداســـت را ثبت هاي مورد نظر انتخاب شـــدهفعاليت
ــتياريهزينه كمكنهايت، مبلغي كه بابت  ــوي بنياد نخبگان دس ــود، پرداخت مي از س  ســاعت 60براي حداكثر ش

 است. سالفعاليت در هر نيمساعت  270حداكثرفعاليت در ماه و مجموع 

براي دستياري (با استادان راهبر متفاوت) هايي كه براي هر دانشجو به تعداد درخواست سال تحصيليدر پايان هر نيم )8
  شود.دانشگاه ارسال مي ميز كار به هاي جداگانه، درخواستاست ثبت كرده



 تي درباره طرح شهيد احمدي روشناطالعا

  

سازان بنياد ملي نخبگان درخصوص روال استفاده برگزيدگان طرح شهيد به نامه معاون محترم آينده بازگشت
هاي مساله محور پژوهشي/ فناورانه در سال هسته هزينهدستياري و كمك هزينهاحمدي روشن از كمك

  		.رسانده مي شود اطالع، موارد زير به 1399-1400تحصيلي 

هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي كشور(طرح پشتيباني از فعاليت« نامه با توجه به شيوه -1
، در صورتي كه دانشجويي قبل از ورود به طرح شهيد احمدي 1399-1400ي در سال تحصيل» شهيد وزوايي)

هاي مربوط به روشن قرارداد دستياري داشته باشد به محض ورود به طرح شهيد احمدي روشن پرداخت
  شود.هاي مساله محور پژوهشي/ فناورانه به وي پرداخت ميهسته هزينههزينه دستياري قطع و كمككمك

هاي پژوهشي/ نشجوي شركت كننده در طرح احمدي روشن، به هر دليلي فعاليت خود در هستهچنانچه دا -2
گونه پرداختي سال تحصيلي هيچرا متوقف نمايد، درآن نيم 1399-1400فناورانه مسئله محور سال تحصيلي 

  گيرد.هاي دستياري، به وي صورت نميبابت انجام فعاليت

  بنياد نخبگان استان تهران

  


