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 ی تعال  باسمه 

 1400-1401ر سال تحصیلی د  وزوایی شهید  طرح مشموالن   دستیاری به اعطای اعتبارراهنمای 

 رای اسییتاد ،سال تحصیییلی، در ابتدای هر نیمهای طرح شهید وزواییهای تحصیالت تکمیلی مشمول پشتیبانیدانشجویان دوره (1

)بییر  بنیییاد تأییییدهای مییورد فعالیت و انتخاب راهبر( د )استادن تحت نظارت وی انجام دهخود را   دستیاری  فعالیتاست    قرارکه  

ی دانشییهاه محیی  استاد راهبر یکی از اعضای هیئت علمیی   ند.ن کوی شروع میرا تحت نظارت    نامه(شیوه  5اساس جدول شماره  

 .باشداستاد راهنما/ مشاور دانشجو   الزاماً  نیست الزمو   استتحصی  دانشجو  

بییا  نماییید تییادرخواست خود  از استاد راهبر الزم است دانشجو سینا وجود نداشته باشد، که نام استاد راهبر در سامانهدر صورتی (2

کییاربری بییرای وی  مورد نیاز را ثبت نماید تییا اسییاب  اتاطالع،  در سامانه سینا«  راهبر  استاداننام  بت »ثبخش  مراجعه به  

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

استاد راهبر، برای ااراز هویت، ابتدا به میییز شده توسط  اطالعات درجهای اصلی،  برای دانشهاهپس از ایجاد اساب کاربری،   (3

شود. در صییورت تأیییید نهییایی اییی  و در صورت تأیید دانشهاه به میز کار بنیاد استان ارسال می  کار دانشهاه مح  خدمت وی

اطالعات، نام استاد راهبر به فهرست »استادان راهبر« در سامانه سینا افزوده خواهد شد. رویه ااراز هویت استادان راهبر در هییر 

های غیراصییلی، انجام خواهد شیید. در خصییون دانشییهاههان استان  استان، به تناسب اقتضائات آن استان و صالادید بنیاد نخب 

شود تییا مییورد بررسییی قییرار درفتییه و در صییورت نیییاز اطالعات از میز کار استاد راهبر به میز کار بنیاد نخبهان استان منتق  می

واننیید اسییتاد راهبییر را از میییان اسییتادان  ت شود و دانشییجویان می می   افزوده سامانه    به استاد راهبر    نام نهایتًا  تأیید شود.   و سپس اصالح  

 دانشهاه خود انتخاب کنند. 

فعالیییت اطالعییات مییورد نیییاز ماننیید عنییوان   ،سییال تحصیییلیالزم اسییت در ابتییدای هییر نیم  ،مات فوقاجو پس از انجام اقددانش (4

فیلییدهای از تکمییی   پییس انتخییاب و  استادان راهبر دانشهاه مح  تحصی  خییود( را  فهرست  میان  از)و نام استاد راهبر  دستیاری  

اسییتاد بییه    از طریییپ پیامیی صورت خودکییار  به  ارسال نماید. در ای  مراله،  استاد راهبر  میز کاربه    درخواست خود را  مربوط،

 که به هر دلی  نییام اسییتاددر صورتیشود.  می  رسانیاطالعهای الزم،  انجام بررسیخود به منظور    میز کارراهبر برای مراجعه به  

در سامانه وجود نداشته باشد، الزم است متقاضی طی تماس با بنیییاد نخبهییان اسییتان و اسییتاد مییدنظر اییی    مدنظر دانشجو  راهبر

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

سییال ار مرالییه در هییر نیمدر چهیی  دانشییجودردد و متقاضییی بییازمی کییارمیییز بییه مجییدداً ، درخواسییت پس از تأیید استاد راهبییر (5

، (شودسال برای مدت ی  ماه و نیم آخر، ارسال می)دزارش چهارم در پایان نیم  ماه  ر پایان هرو د  صورت ماهانهبه،  تحصیلی
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 پییس شود. تأیید  راهبرستاد ا کند تا پس از بررسی توسطمیدزارش    رای     ساعات انجام هرو    های انجام شدهخالصه فعالیت

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

دانشییهاه محیی  تحصییی   میییز کییار، درخواسییت بییه تحصیییلی سییالتوسط استاد راهبر در پایان نیمآخری  دزارش    تأییدپس از   (6

، تأییییدشییود و کارشییناس دانشییهاه در صییورت بنیییاد اسییتان( فرسییتاده میبییه میییز کییار   های غیییر اصییلیدانشجو )برای دانشهاه

دزارشییی بییا رعایییت درخواسییت،  تأییییدکند. بنیاد نخبهان استان نیز در صییورت بنیاد نخبهان استان ارسال می بهدرخواست را  

 دسییتیاری اعتبییارمه پرداخت از سامانه دریافت و نا ،سال تحصیلیدر ی  نیم های دستیاریفعالیتسقف اداکثر ساعات مجاز 

 .کندبه معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ارسال میمتقاضیان را  

مییوارد مختلفییی را انتخییاب و بییا   ،« دسییتیاری»هییای متنییوع  از میییان فعالیت  ،تحصیییلی  سالتواند در ی  نیمهر دانشجو می  :وریادآی

 در دانشییجو ییی  مثال برای. کندثبت در سامانه  های متعددی را  درخواستو    انجام دهدفعالیت خود را  متفاوت    استادان راهبر

 « ب» راهبییر اسییتاد نظییارت بییا را یییاریف    فعالیییت  و  « الییف»  راهبر  استاد  نظارت  با  را  یاریآموزش  فعالیت  تواندمی  سالنیم  ی 

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

انجام دهد. اما باید توجییه داشییت کییه در ، ی  درخواست جدادانه در سامانه ثبت کرده و مراا  فوق را برای آنها هر فعالیت

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

 سال است.ساعت فعالیت در هر نیم

هییای متنییوع( هایی که )با استادان راهبییر متفییاوت یییا فعالیتسال تحصیلی، برای هر دانشجو به تعداد درخواستدر پایان هر نیم (7

 شود.است، درخواست جدادانه به میز کار دانشهاه/ بنیاد ارسال میثبت کرده  دستیاریبرای 

 نامییهپایان /رسییاله انجام به مربوط امور از غیر به مشابه موارد سایر) پذیرش قاب   دستیاری  هایفعالیت  11  بند  انتخاب  درصورت (8

، الزم است کاربرگ مربوطه توسط دانشجو از سامانه اخذ و بعیید (سازانآینده  معاونت  تأیید  و  تحصی   مح   موسسه  پیشنهاد  به

کارپوشه بنیاد ملی   از تکمی  و تایید استاد راهبر، در سامانه باردذاری شود. ای  درخواست بعد از تأیید استاد راهبر، مستقیماً به

 دردد.  سازان، اجازه انجام مراا  بعدی برای دانشجو در سامانه، فراهمشود تا در صورت تأیید معاونت آیندهارسال می

 اعتبییار و « دسییتیاری» اعتبییار از زمییانهم تواننییدمی تحصیییلی سییالنیم هییر در دکتییری، و ارشدکارشناسی هایدوره  بردزیددان (9

 دو اییی    مجمییوع  و  مییاه  در  سییاعت  40  از  دانشییجویی،  همکییاری  میزان  که  آن  به  مشروط  شوند؛  مندبهره  « دانشجویی  همکاری»

 .نکند  تجاوز ماه  در ساعت 60  از  فعالیت،

الزم است دانشییجو و اسییتاد راهبییر  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

 سازان معاونت آینده 


