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 یتعال باسمه

 1400-1401در سال تحصیلی  وزوایی شهید طرح مشموالن بهدستیاری  اعتباراعطای راهنمای 

 اری اسیتاد  ،تحصییلی سال ، در ابتدای هر نیموزوایی های طرح شهیدهای تحصیالت تکمیلی مشمول پشتیبانیدانشجویان دوره (1

بیر  ) بنییاد  تأییید های میورد  یتفعال و انتخاب راهبر( د )استادنخود را تحت نظارت وی انجام ده دستیاری فعالیتاست  قرارکه 

ی دانشیااه محی    لمی عاستاد راهبر یکی از اعضای هیئت  ند.نکوی شروع میرا تحت نظارت  نامه(شیوه 5اساس جدول شماره 

 .استاد راهنما/ مشاور دانشجو باشد الزاماً نیست الزمو  استتحصی  دانشجو 

بیا   ایید تیا  نمدرخواست خود  از استاد راهبر ست دانشجواالزم  سینا وجود نداشته باشد، که نام استاد راهبر در سامانهدر صورتی (2

کیاربری بیرای وی    سیاب مورد نیاز را ثبت نماید تیا    اتاطالع، در سامانه سینا« راهبر استاداننام بتث»بخش مراجعه به 

 در مرا   بعدی استفاده نماید. ،های دستیاریفعالیت تأییدایجاد شود و از آن برای 

ییز  اهبر، برای ا راز هویت، ابتدا به مراستاد شده توسط اطالعات درجهای اصلی، برای دانشااهپس از ایجاد  ساب کاربری،  (3

یی   شود. در صیورت تأییید نهیایی ا   و در صورت تأیید دانشااه به میز کار بنیاد استان ارسال می خدمت ویکار دانشااه مح  

اهبر در هیر  رویت استادان هدر سامانه سینا افزوده خواهد شد. رویه ا راز « استادان راهبر»اطالعات، نام استاد راهبر به فهرست 

هیای ییراصیلی،   هانجام خواهد شد. در خصیو  دانشیاا  اان استان استان، به تناسب اقتضائات آن استان و صال دید بنیاد نخب

ورت نییاز  صی شود تیا میورد بررسیی قیرار هرفتیه و در      اطالعات از میز کار استاد راهبر به میز کار بنیاد نخباان استان منتق  می

ز مییان اسیتادان   واننید اسیتاد راهبیر را ا   تشود و دانشجویان میی می افزودهسامانه  بهاستاد راهبر  نامنهایتاً تأیید شود.  و سپساصالح 

 دانشااه خود انتخاب کنند.

 فعالییت ییاز ماننید عنیوان    ناطالعیات میورد    ،سیال تحصییلی  الزم است در ابتیدای هیر نییم    ،مات فوقاجو پس از انجام اقددانش (4

ای فیلیده ز تکمیی   ا پیس انتخیاب و   استادان راهبر دانشااه مح  تحصی  خیود( را  فهرست میان از)و نام استاد راهبر دستیاری 

تاد اسی بیه   از طریی  پیامی   صورت خودکیار  به ارسال نماید. در ای  مر له، استاد راهبر میز کاربه  درخواست خود را مربوط،

 که به هر دلی  نیام اسیتاد  در صورتیشود. می رسانیاطالعهای الزم، انجام بررسیخود به منظور  میز کارراهبر برای مراجعه به 

ر ایی   اسیتاد میدنظ   ودر سامانه وجود نداشته باشد، الزم است متقاضی طی تماس با بنییاد نخبایان اسیتان     مدنظر دانشجو راهبر

 .انجام شود موضوع را به اطالع آنها برساند تا اقدامات الزم برای ثبت نام استاد راهبر در سامانه

سیال  ار مر لیه در هیر نییم   در چهی  دانشیجو هیردد و  متقاضیی بیازمی   مییز کیار  بیه  مجیدداً  ، درخواست پس از تأیید استاد راهبر (5

، (شودسال برای مدت ی  ماه و نیم آخر، ارسال می)هزارش چهارم در پایان نیم ماه ر پایان هرو د صورت ماهانهبه، تحصیلی
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 پیس شود. تأیید  راهبر استاد کند تا پس از بررسی توسطمیهزارش  رای   ساعات انجام هرو  های انجام شدهخالصه فعالیت

 .شودارسال می انجام اقدام الزم برای ،به هیرنده درخواست یپیامک صورت خودکار،مرا  ، بهی  از ای   از انجام هر

ه محی  تحصیی    دانشیاا  مییز کیار  ، درخواسیت بیه   تحصییلی  سیال توسط استاد راهبر در پایان نیمآخری  هزارش  تأییدپس از  (6

، تأییید شیود و کارشیناس دانشیااه در صیورت     بنییاد اسیتان( فرسیتاده میی    بیه مییز کیار     های ییر اصیلی دانشجو )برای دانشااه

اییت  هزارشیی بیا رع  درخواسیت،   تأییید ان استان نیز در صیورت  کند. بنیاد نخبابنیاد نخباان استان ارسال می بهدرخواست را 

 دسیتیاری  اعتبیار مه پرداخت ریافت و ناداز سامانه  ،سال تحصیلیدر ی  نیم های دستیاریفعالیتسقف  داکثر ساعات مجاز 

 .کندبه معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ارسال میمتقاضیان را 

بیا   میوارد مختلفیی را انتخیاب و    ،«دسیتیاری »هیای متنیوع   از مییان فعالییت   ،تحصیلی سالتواند در ی  نیمهر دانشجو می :وریادآی

 در دانشیجو  یی   مثال برای. کندبت ثدر سامانه های متعددی را درخواستو  انجام دهدفعالیت خود را متفاوت  استادان راهبر

 «ب» راهبیر  اسیتاد  نظیارت  بیا  را ییاری فی   فعالییت  و «الف» راهبر استاد نظارت با را یاریآموزش فعالیت تواندمی سالنیم ی 

بیرای  ظور الزم است بدی  من .دارد وجود نیز راهبر استاد ی  نظارت با فعالیت نوع چند انتخاب امکان همچنی  و کند انتخاب

ه در توجیه داشیت کی    انجام دهد. اما باید، ی  درخواست جداهانه در سامانه ثبت کرده و مرا   فوق را برای آنها هر فعالیت

 270ساعت فعالیت در هر ماه و در مجموع برای  یداکثر   60شود، برای  داکثر پرداخت میدستیاری نهایت، مبلغی که بابت 

 سال است.ساعت فعالیت در هر نیم

هیای متنیوع(   هایی که )با استادان راهبر متفیاوت ییا فعالییت   سال تحصیلی، برای هر دانشجو به تعداد درخواستدر پایان هر نیم (7

 شود.است، درخواست جداهانه به میز کار دانشااه/ بنیاد ارسال میثبت کرده دستیاریبرای 

 نامیه پاییان  /رساله انجام هب مربوط امور از ییر به مشابه موارد سایر) پذیرش قاب  دستیاری هایفعالیت 11 بند انتخاب درصورت (8

جو از سامانه اخذ و بعید  کاربرگ مربوطه توسط دانش، الزم است (سازانآینده معاونت تأیید و تحصی  مح  موسسه پیشنهاد به

ارپوشه بنیاد ملی کستقیماً به از تکمی  و تایید استاد راهبر، در سامانه بارهذاری شود. ای  درخواست بعد از تأیید استاد راهبر، م

 هردد. راهمفسامانه، سازان، اجازه انجام مرا   بعدی برای دانشجو در شود تا در صورت تأیید معاونت آیندهارسال می

 اعتبیار  و «دسیتیاری » اعتبیار  از زمیان هیم  تواننید میی  تحصییلی  سیال نیم هر در دکتری، و ارشدکارشناسی هایدوره برهزیدهان (9

 دو ایی   جمیوع م و میاه  در سیاعت  40 از دانشیجویی،  همکیاری  میزان که آن به مشروط شوند؛ مندبهره «دانشجویی همکاری»

 .نکند تجاوز ماه در ساعت 60 از فعالیت،

 ست دانشیجو و اسیتاد راهبیر   الزم ا است کهدر سامانه درج شده ، توضیحاتیپذیرش قاب  دستیاری هایبرای هر ی  از فعالیت (10

 رج و درخواست خود را ثبت نمایند.را در سامانه داطالعات مورد نیاز ، هاآناساس  بر


