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 ی تعال  باسمه 

 1400-1401سال تحصیلی در  طرح شهید وزوایی ن به مشموال دانشجوییهمکاری  اعتباراعطای راهنمای 

طرح شهید   نمشموال به  « دانشجوییهمکاری    اعتبار»  های دانشجویی در قالب اعطایالیتنظارت بر انجام فعاثربخشی و با هدف افزایش 

 :استزیر تدوین شده  صورتبه مذکور  اعتبار، رویه جدید اعطای  وزوایی

پشتیبانی (1 نیمهای طرح شهید وزواییدانشجویان مشمول  ابتدای هر  قراراستاد راهبری    سال تحصیلی،، در    همکاری است    که 

را    نامه(شیوه  6)بر اساس جدول شماره    بنیاد  تأییدهای مورد  فعالیت  و  انتخاب  انجام دهند  دانشجویی خود را تحت نظارت وی

مسئول  باالترین مقام  ،  استاد راهبر یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل دانشجو  ند.ن کشروع می  ایشانتحت نظارت  

. با راهنما/ مشاور دانشجو باشداستاد    الزاماً  نیست  الزمو    استیا رئیس بنیاد نخبگان استان    مورد نظراجرایی مرتبط با فعالیت  

 کند.بر اساس نظر مرکز خدمات گیرنده تعیین و بر انجام فعالیت نظارت می استاد راهبر ،توجه به ماهیت همکاری دانشجویی

با   نماید تادرخواسوت  خود    از اسوتاد راهبر  ، الزم اسوت دانشوجوسوینا وجود نداشوته باشود  که نام اسوتاد راهبر در سوامانهدر صوورتی (2

کاربری برای وی   مورد نیاز را ثبت نماید تا حسواب  اتاطالع،  در سوامانه سوینا« راهبر  استتاداننام  بت »ثبخش  مراجعه به 

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

 میزابتدا به    ،احراز هویت برای  ،راهبر  اسوتاد  توسوط شودهدرجاطالعات  های اصولی،  برای دانشوگاهاز ایجاد حسواب کاربری،    پس  (3

  نهایی این  تأییدر صوورت . دشوودمیارسوال   بنیاد اسوتان  کار میزدانشوگاه به    تأییددر صوورت و  محل خدمت وی دانشوگاه  کار

اسوتادان راهبر در هر  رویه احراز هویت   افزوده خواهد شود.در سوامانه سوینا    « راهبر  »اسوتادانبه فهرسوت    اسوتاد راهبر، نام اطالعات

های غیراصولی،  در خصوو  دانشوگاه انجام خواهد شود. بنیاد نخبگان اسوتاناقتضوائات آن اسوتان و صوالحدید   به تناسوب  ،اسوتان

تا مورد بررسووی قرار گرفته و در صووورت نیاز    شووودمیکار بنیاد نخبگان اسووتان منتقل   کار اسووتاد راهبر به میز اطالعات از میز

توانند اسوتاد راهبر را از میان اسوتادان  می   دانشوجویان شوود و می  افزوده سوامانه   به اسوتاد راهبر    نام نهایتًا  شوود.   تأیید  و سوسس اصوالح  

 . دانشگاه خود انتخاب کنند 

  همکاری اطالعات مورد نیاز مانند عنوان    ،سوووال تحصووویلیالزم اسوووت در ابتدای هر نیم  ،مات فوقاجو پس از انجام اقددانشووو  (4

فیلدهای  از تکمیل    پس انتخاب و   راهبر دانشوگاه محل تحصویل خود( را  اسوتادان  فهرسوت میان از)اسوتاد راهبر  نام  و  دانشوجویی

اسووتاد    به از طریق پیامکصووورت خودکار  به ارسووال نماید. در این مرحله،  راهبراسووتاد    میز کاربه   درخواسووت خود را ،مربوط

که به هر دلیل نام اسوتاد  در صوورتی شوود.می  رسوانیاطالع ،الزم  هایبررسویم  انجابه منظور  خود    میز کارمراجعه به   برایراهبر  
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در سوامانه وجود نداشوته باشود، الزم اسوت متقایوی طی تماس با بنیاد نخبگان اسوتان و اسوتاد مدنظر این    مدنظر دانشوجو  راهبر

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

  ، سال تحصیلی ار مرحله در هر نیمدر چه  دانشجوو  گرددمیباز  متقایی  میز کاربه مجدداً ، درخواست  استاد راهبر  تأییدپس از   (5

خالصوه  ،  (شوودارسوال میبرای مدت یک ماه و نیم آخر، سوال  )گزارش چهارم در پایان نیم ماه ر پایان هرو د  صوورت ماهانهبه

از انجام    پس  .شوود  تأیید  راهبراسوتاد    توسوطبررسوی   کند تا پس ازمیگزارش   رایک   سواعات انجام هرو  های انجام شودهفعالیت

 شود.ارسال می اقدام الزم انجام برای  ،درخواست به گیرنده  یپیامک  ،صورت خودکارمراحل، بهیک از این   هر

دانشووگاه محل تحصوویل    میز کار، درخواسووت به  تحصوویلی  سووالدر پایان نیم  راهبرتوسووط اسووتاد  آخرین گزارش    تأییدپس از  (6

  ، تأییدصووورت  در    دانشووگاهکارشووناس   و  شووودفرسووتاده میبنیاد اسووتان(  به میز کار    اصوولی های غیردانشووجو )برای دانشووگاه

  رعایت  گزارشوی با  ،درخواسوت  تأییددر صوورت  نیز   کند. بنیاد نخبگان اسوتانبنیاد نخبگان اسوتان ارسوال می بهدرخواسوت را  

  همکاری   اعتبارمه پرداخت از سوامانه دریافت و نا  ،سوال تحصویلیدر یک نیمهمکاری دانشوجویی  سوق  حداکرر سواعات مجاز  

 .کندبنیاد ارسال میع توسعه و مدیریت مناببه معاونت ن را متقاییا  دانشجویی

موارد مختلفی را انتخاب    ،« دانشجویی  همکاری»های متنوع از میان فعالیت  ،تحصیلی سالتواند در یک نیمهر دانشجو می:  یادآوری

منظور الزم  بدین .  کندثبت  در سووامانه های متعددی را  درخواسووتو   انجام دهدفعالیت خود را  متفاوت    و با اسووتادان راهبر

اما باید توجه    .انجام دهدرا برای آنها    و مراحل فوق کردهثبت    جداگانه در سووامانهیک درخواسووت    ،فعالیت هر برایاسووت  

در و  فعالیت در هر ماه  سواعت 40  شوود، برای حداکررپرداخت میدانشوجویی    همکاریداشوت که در نهایت، مبلیی که بابت 

 ت.سال اسساعت فعالیت در هر نیم 180  برای حداکرر مجموع

(  های متنوعاسوتادان راهبر متفاوت یا فعالیت)با هایی که  برای هر دانشوجو به تعداد درخواسوت  سوال تحصویلی،در پایان هر نیم (7

 شود.بنیاد ارسال می دانشگاه/  میز کار به  جداگانه  ، درخواستاستثبت کرده  دانشجویی  همکاریبرای 

، الزم اسووت کاربرم مربوطه توسووط  « بنیادهای نخبگان اسووتانی  در انجام امور اجراییهمکاری  فعالیت »صووورت انتخاب    در (8

دانشوجو از سوامانه اخذ و بعد از تکمیل و تایید توسوط رئیس بنیاد نخبگان اسوتان در سوامانه بارگذاری شوود. این درخواسوت بعد 

شووود تا در صووورت تأیید معاونت تان(، مسووتقیماً به کارپوشووه بنیاد ملی ارسووال میاز تأیید اسووتاد راهبر )رئیس بنیاد نخبگان اسوو 

 گردد.  سازان، اجازه انجام مراحل بعدی برای دانشجو در سامانه، فراهمآینده
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  ی ارشود و دکتر  یکارشوناسو   یهادوره  انیدانشوجونامۀ طرح شوهید وزوایی، در صوورت همکاری  شویوه 7: بر اسواس تبصوره  یادآوری

  سوق    تا  سوق  »زمان« و »مبل  اعتبار« همکاری دانشوجویی،  ،ی در قالب »همکاری دانشوجویی« اسوتان  یادهای بن  با  تخصوصوی

 یابد.ساعت فعالیت درهر ماه( افزایش می 60)حداکرر    یاری دست   اعتبارشده در  مشخص

الزم اسووت    ،« سووازانمعاونت آینده  و تأیید  تحصوویلموسووسووه محل پیشوونهاد  سووایر موارد مشووابه به فعالیت »  درصووورت انتخاب (9

این درخواسوت   .شووددر سوامانه بارگذاری  و تایید اسوتاد راهبر،  از سوامانه اخذ و بعد از تکمیل  توسوط دانشوجو  کاربرم مربوطه 

سوازان، اجازه انجام  معاونت آیندهتا در صوورت تأیید  شوود  مسوتقیماً به کارپوشوه بنیاد ملی ارسوال می  ،بعد از تأیید اسوتاد راهبر

 گردد.  مراحل بعدی برای دانشجو در سامانه، فراهم

  اعتبار  و  « دسووتیاری»  اعتبار  از  زمانهم  توانندمی  تحصوویلی  سووالنیم هر  در  دکتری، و  ارشوودکارشووناسووی  هایدوره  برگزیدگان (10

 دو  این  مجموع و ماه در  سوواعت 40 از  دانشووجویی،  همکاری میزان  که آن به  مشووروط شوووند  مندبهره  « دانشووجویی  همکاری»

 .نکند  تجاوز ماه  در ساعت 60  از  فعالیت،

الزم اسوت دانشوجو    اسوت کهدر سوامانه درج شوده  ، تویویحاتیدانشوجویی  همکاریقابل قبول برای های  فعالیتبرای هر یک از   (11

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

 
 سازان معاونت آینده 


