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 یتعال باسمه

 1400-1401سال تحصیلی در  طرح شهید وزوایی نبه مشموال همکاری دانشجوییاعتبار اعطای راهنمای 

طار    نمشامو   با   «دانشاجویی همکااری   اعتباار » های دانشجویی در قالب اعطاای الیتنظارت بر انجام فعاثربخشی و با هدف افزایش 

 :استزیر تدوین شده صورتب  مذکور اعتبار، روی  جدید اعطای شهید وزوایی

 همکاری است رارقک  استاد راهبری  سال تحصیلی،، در ابتدای هر نیمهای طر  شهید وزواییدانشجویان مشمول پشتیبانی (1

را  نام (یوهش 6ل شماره )بر اساس جدو بنیاد تأییدهای مورد فعالیت و انتخاب انجام دهند دانشجویی خود را تحت نظارت وی

ین مقام با تر، استاد راهبر یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل دانشجو ند.نکشروع می ایشانتحت نظارت 

انشجو دما/ مشاور ستاد راهنا الزاماً نیست  زمو  استیا رئیس بنیاد نخبگان استان  مورد نظرمسئول اجرایی مرتبط با فعالیت 

نظارت  جام فعالیتبر ان وبر اساس نظر مرکز خدمات گیرنده تعیین  استاد راهبر ،. با توج  ب  ماهیت همکاری دانشجوییباشد

 کند.می

باا   ایاد تاا  نمدرخواست خود  از استاد راهبر ست دانشجوا،  زم سینا وجود نداشت  باشد ک  نام استاد راهبر در سامان در صورتی (2

کااربری بارای وی    سااب مورد نیاز را ثبت نماید تاا    اتاطالع، در سامان  سینا« راهبر استاداننام بتث»بخش مراجع  ب  

 .کنددر مرا ل بعدی استفاده  ،دانشجویی همکاریهای فعالیت تأییدایجاد شود و از آن برای 

 میاز ابتدا ب   ،ویتا راز ه برای ،راهبر استاد توسط شدهدرجاطالعات های اصلی، برای دانشگاهاز ایجاد  ساب کاربری،  پس (3

 نهاایی ایان   تأییاد ر صاورت  . دشودمیارسال  بنیاد استان کار میزدانشگاه ب   تأییددر صورت و  محل خدمت وی دانشگاه کار

ر در هار  استادان راهبویت هروی  ا راز  افزوده خواهد شد.در سامان  سینا  «راهبر استادان»ب  فهرست  استاد راهبر، نام اطالعات

 هاای ییراصالی،  هدر خصاو  دانشاگا   انجام خواهد شد. بنیاد نخبگان استاناقتضائات آن استان و صال دید  ب  تناسب ،استان

نیااز   ار گرفتا  و در صاورت  تاا ماورد بررسای قار     شودمیکار بنیاد نخبگان استان منتقل  کار استاد راهبر ب  میز اطالعات از میز

ان اساتادان  توانناد اساتاد راهبار را از میا    مای  دانشجویانشود و می افزودهسامان   ب استاد راهبر  نامنهایتاً شود.  تأیید و سپساصال  

 .دانشگاه خود انتخاب کنند

 همکااری اطالعاات ماورد نیااز مانناد عناوان       ،ساال تحصایلی   زم است در ابتدای هر نایم  ،مات فوقاجو پس از انجام اقددانش (4

فیلادهای  از تکمیال   پاس انتخاب و  راهبر دانشگاه محل تحصیل خود( را استادان فهرست میان از)استاد راهبر نام  و دانشجویی

اساتاد   با   از طریا  پیاما   صورت خودکاار  ب  ارسال نماید. در این مر ل ، راهبراستاد  میز کارب   درخواست خود را ،مربوط

ک  ب  هر دلیل ناام اساتاد   در صورتی شود.می رسانیاطالع ، زم هایبررسیم انجاب  منظور خود  میز کارمراجع  ب   برایراهبر 
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در سامان  وجود نداشت  باشد،  زم است متقاضی طی تماس با بنیااد نخبگاان اساتان و اساتاد مادنظر ایان        مدنظر دانشجو راهبر

 .انجام شود موضوع را ب  اطالع آنها برساند تا اقدامات  زم برای ثبت نام استاد راهبر در سامان 

ساال    در هار نایم  ار مر لا در چها  دانشاجو و  گاردد میبااز  متقاضای  میاز کاار  با   مجادداً  ، درخواست استاد راهبر تأییدپس از  (5

، (شودارسال میبرای مدت ی  ماه و نیم آخر، سال )گزارش چهارم در پایان نیم ماه ر پایان هرو د صورت ماهان ب  ،تحصیلی

 پاس  .شود تأیید راهبراستاد  توسطبررسی  کند تا پس ازمیگزارش  رای   ساعات انجام هرو  های انجام شدهخالص  فعالیت

 شود.ارسال می قدام  زما انجام برای ،درخواست ب  گیرنده یپیامک ،صورت خودکارمرا ل، ب ی  از این  از انجام هر

ه محال تحصایل   دانشاگا  میاز کاار  ، درخواسات با    تحصایلی  ساال در پایان نیم راهبرتوسط استاد آخرین گزارش  تأییدپس از  (6

 ،تأییاد صاورت  در  انشاگاه دکارشاناس   و شاود فرساتاده مای  بنیااد اساتان(   با  میاز کاار     اصالی  های ییردانشجو )برای دانشگاه

 ترعایا  گزارشای باا   ،درخواسات  تأییاد ر صاورت  دنیز  کند. بنیاد نخبگان استانبنیاد نخبگان استان ارسال می ب درخواست را 

 همکااری  اعتباار رداخت پم  دریافت و نااز سامان   ،سال تحصیلیدر ی  نیمهمکاری دانشجویی سقف  داکثر ساعات مجاز 

 .کندبنیاد ارسال میع توسع  و مدیریت منابب  معاونت ن را متقاضیا دانشجویی

ا ماوارد مختلفای ر   ،«دانشاجویی  همکااری »هاای متناوع   از میاان فعالیات   ،تحصایلی  ساال تواند در ی  نیمهر دانشجو می: یادآوری

ظاور  من بادین . کندثبت در سامان  های متعددی را درخواستو  انجام دهدفعالیت خود را متفاوت  انتخاب و با استادان راهبر

اماا بایاد    .دهاد  انجاام را برای آنها  و مرا ل فوق کردهثبت  جداگان  در سامان ی  درخواست  ،فعالیت هر برای زم است 

فعالیات در هار    سااعت  40 ثربرای  اداک شود، پرداخت میدانشجویی  همکاریتوج  داشت ک  در نهایت، مبلغی ک  بابت 

 ت.سال اسساعت فعالیت در هر نیم 180 برای  داکثر در مجموعو  ماه

( هاای متناوع  تفااوت یاا فعالیات   ماستادان راهبر )با هایی ک  برای هر دانشجو ب  تعداد درخواست سال تحصیلی،در پایان هر نیم (7

 شود.بنیاد ارسال می دانشگاه/ میز کار ب  جداگان  ، درخواستاستثبت کرده دانشجویی همکاریبرای 

ربوطا  توساط   ،  زم اسات کااربرم م  «بنیادهاای نخبگاان اساتانی    در انجام امور اجراییهمکاری »فعالیت صورت انتخاب  در (8

واسات بعاد   درخود. این دانشجو از سامان  اخذ و بعد از تکمیل و تایید توسط رئیس بنیاد نخبگان استان در سامان  بارگذاری ش

ییاد معاونات   شاود تاا در صاورت تأ   از تأیید استاد راهبر )رئیس بنیاد نخبگان استان(، مستقیماً ب  کارپوش  بنیاد ملی ارساال مای  

 گردد. سازان، اجازه انجام مرا ل بعدی برای دانشجو در سامان ، فراهمآینده
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 یرشاد و دکتار  ا یکارشناسا  یهاا دوره انیدانشجورت همکاری نامۀ طر  شهید وزوایی، در صوشیوه 7: بر اساس تبصره یادآوری

 ساقف  تاا  یی،همکااری دانشاجو  « مبلا  اعتباار  »و « زمان»سقف  ،«همکاری دانشجویی»ی در قالب استان یادهایبن با تخصصی

 یابد.ساعت فعالیت درهر ماه( افزایش می 60) داکثر  یاریدست اعتبارشده در مشخص

 زم اسات   ،«ساازان معاونات آیناده   و تأییاد  موسسا  محال تحصایل   پیشانهاد  سایر موارد مشااب  با    »فعالیت  درصورت انتخاب (9

اسات  ایان درخو  .شودی در سامان  بارگذارو تایید استاد راهبر، از سامان  اخذ و بعد از تکمیل توسط دانشجو کاربرم مربوط  

ساازان، اجاازه انجاام    ناده معاونات آی تا در صورت تأییاد  شود مستقیماً ب  کارپوش  بنیاد ملی ارسال می ،بعد از تأیید استاد راهبر

 گردد. مرا ل بعدی برای دانشجو در سامان ، فراهم

 اعتباار  و «دساتیاری » اعتباار  از زماان هام  توانناد مای  تحصایلی  ساال نیم هر در دکتری، و ارشدکارشناسی هایدوره برگزیدگان (10

 دو ایان  جماوع م و مااه  در سااعت  40 از دانشاجویی،  همکااری  میزان ک  آن ب  مشروط شوند؛ مندبهره «دانشجویی همکاری»

 .نکند تجاوز ماه در ساعت 60 از فعالیت،

 زم اسات دانشاجو    است ک در سامان  درج شده ، توضیحاتیدانشجویی همکاریقابل قبول برای های فعالیتبرای هر ی  از  (11

 رج و درخواست خود را ثبت نمایند.را در سامان  داطالعات مورد نیاز ، هاآنو استاد راهبر براساس 

 


