
 

 

 دانشجویان کلیه مقطع تحصیلی دانشگاه کد فرایند :                               گروه هدف :                

 دانشگاه هدایت استعدادهای درخشاندفتر  –معاونت آموزشی حوزه :                                              

 

 فارس استان نخبگان بنیاد با همکارینام فرایند :             

  ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار ��■انجام فرایند به وسیله:            

 بنیاد نخبگان  و جوایز شرایط از تسهیالت استفاده دانشجویان حائز خروجی اصلی فرایند :          

 

در وب ساایت براساس اطالعیه ارسالی از سوی بنیاد نخبگان استان فارس و اعالم زمان ورود اطالعات دانشجویان : شرح فرایند           

های آموزشی، شامل گواهی اشتغال به تحصیل و تمامی فعالیت( اطالعات خود 11)پیوست شماره شرایط شیوه نامه  حائزسینا، دانشجویان 

گردد سینا وارد کرده در صورت کسب امتیاز مورد نیاز مشمول استفاده از تسهیالت بنیاد نخبگان میرا در وب سایت پژوهشی و فرهنگی خود 

 یاری شروع نمایند.یاری و فنیاری، پژوهشهای خود را تحت عنوان قراردادهای آموزشتوانند فعالیتو می

  

 نحوه اجرا: 
 .توسط کارشناس ریاست دانشگاه ریاست دانشگاهاطالعیه بنیاد نخبگان از طریق شبکه دولت به نامه و  ارسال .1

 ن دانشگاه توسط مسئول دفتر ریاست.به معاون آموزشی دانشگاه و دفتر هدایت استعدادهای درخشا از ریاست دانشگاه ارسال نامه .2

جهت اطالع رسانی به دانشجویان دانشکده توسط کارشناس  هاارسال اطالعیه بنیاد به تمام مسئول دفترها و کارشناسان دانشکده .3

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه.

هدایت استعدادهای ارسال اطالعیه به مسئول روابط عمومی دانشگاه جهت بارگزاری در وب سایت دانشگاه توسط کارشناس  .4

 درخشان دانشگاه.

 شده توسط دانشجو.ثبت  sina.bnm.irس ورود اطالعات دانشجویان در سامانه اطالع بنیاد به آدر .5

اند از امه از سوی بنیاد نخبگان به ریاست دانشگاه در خصوص تکمیل جدول اطالعات دانشجویانی که مشمول جوایز شدهارسال ن .6
 دولت توسط کارشناس ریاست دانشگاه.طریق شبکه 

 ی درخشان توسط مسئول دفتر ریاست.اارسال نامه از ریاست دانشگاه به معاون آموزشی و دفتر هدایت استعداده .7

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه.از طریق سیستم آموزشی گلستان توسط کارشناس  دانشجویان مشمول تکمیل اطالعات .8

تهیه و ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان فارس به همراه جدول اکسل  .9

هدایت استعدادهای درخشان تکمیل شده و رونوشت به مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه توسط کارشناس 

 دانشگاه.

 آموزشی معاونت –فرایندها 

 دانشگاه

 

 



فارس به ریاست دانشگاه و اعالم نتایج نهایی مشموالن استفاده از جوایز و تسهیالت بنیاد ارسال نامه از سوی بنیاد نخبگان استان  .10

 توسط کارشناس ریاست دانشگاه.به ریاست دانشگاه توسط شبکه دولت 

 ای درخشان توسط مسئول دفتر ریاست.ارسال نامه به معاون آموزشی دانشگاه و دفتر هدایت استعداده .11

استفاده از تسهیالت بنیاد مشموالن  در خصوص اینکه توسط کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشجویان اطالع رسانی به .12

( و طبق مقطع تحصیلی اقادام باه 11)پیوست شمارهنامه شیوه 4و  3، 2جدول شماره اساس  برتوانند اند و مینخبگان شده

 . استفاده از تسهیالت نمایند

یااری و یاری، پژوهشفرم قرارداد فنند انجام دهند برای تحویل هخوافعالیتی که میبراساس نوع دانشجویان مشمول جوایز  .13

 کنند.میمراجعه کارشناس هدایت استعدادهای درخشان به یاری آموزش

 .به کارشناس هدایت استعدادهای درخشان تحویلو در سه نسخه  توسط دانشجو تکمیل فرم قرارداد .14

یاری و یاری، پژوهشخبگان استان فارس به همراه قرارداد آموزشتحت عنوان رئیس بنیاد ن تهیه و ارسال نامه آموزشی دانشگاه .15
 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه.یاری توسط کارشناس فن

 .ء و ارسال نامه توسط معاون آموزشی دانشگاهامضا .16

تایید استاد راهنما  که بههای انجام شده همراه با هزینهو خود تهیه نموده  پیشرفت قراردادگزارش دانشجویان مشمول باید  .17

 دهند.اده دفتر هدایت استعدادهای درخشان تحویل د یتشناس هداربه کارسیده 

تهیه و ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان فارس به همراه گزارش قرارداد  .18

 دانشگاه. هدایت استعدادهای درخشانتوسط کارشناس 

اساس نوع قرارداد برای  ارسال نامه از بنیاد نخبگان تهران توسط شبکه دولت به دفتر ریاست دانشگاه مبنی بر اعالم مبلغ بر .19
 وایز توسط کارشناس ریاست دانشگاه.دانشجویان مشمول ج

 مسئول دفتر ریاست دانشگاه.ن توسط ارسال نامه به معاون اداره و مالی دانشگاه و رونوشت به دفتر استعدادهای درخشا .20

تهیه و ارسال پیشنویس نامه به مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه مبنی بر اعالم شماره حساب و مشخصات  .21

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه.مشمول جایزه به معاون اداری و مالی دانشگاه توسط کارشناس 

 استعدادهای درخشان دانشگاه.هدایت ء و ارسال نامه توسط مسئول امضا .22

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 


