
 اطالعیه مهم بنیاد ملی نخبگان

 اعالم نتایج تایید شده
نتایج تایید شده توسط بنیاد ملی نخبگان به  ،رساند دانشجویان گرامی میبدینوسیله به اطالع 

به شرح زیررا به مراتبی  ،داند گردد.در این خصوص الزم می اعالم می جداول پیوستشرح 

 اطالع برساند:

 . ستودر اختیاردانشگاه نبوده او تایید شده توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین دانشجویان تعداد ظرفیت و -1

دانشگاه در این بررسی ها هیچ نقشی نداشته امتیازات محاسبه شده توسط سامانه ثریا صورت گرفته و  -2

 بررسی و ارزیابی شده اند. سال تمامی پرونده ها بطور متمرکز،و بر اساس تصمیم آن بنیاد ام

مربوطه )مطابق مفاد  عقد قراردادهایمنوط به  آموزش یاری /پژوهش یاری / فن یاریار پرداخت اعتب -3

شیوه نامه( با دانشجوی مشمول است .یاد آور می گردد در صورت تعلق این اعتبار به دانشجو، راتبه 

 .گیرد  به او تعلق نمیو اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی)داخل و خارج(بطور همزمان تحصیلی 

از  ارشد و دکتریکارشناسی مقطع دانشجویان برگزیده  ،منظور انجام این اقدام الزم استه ب * *

حوزه معاونت آموزشی ،  –با مراجعه حضوری به دفتر استعدادهای درخشان  26/16/60لغایت  60/16/60

و پس از تکمیل نهایی، قراردادها را به به دریافت فرم قرارداد آموزش یاری /پژوهش یاری نمایند اقدام 

 صورت پذیرد.ایشان تا مراتب بعدی همین دفتر تحویل  

منظور ثبت سوابق در پایگاه اطالعاتی بنیاد و امکان پیگیری و گزارش گیری دقیق ، الزم است اعطای ه ب -4

 این دفتر از قبول هر یک از جوایز به مشموالن با طی فرایند تعریف شده در سامانه ثریا صورت پذیرد و

 باشد. معذور میدیگر هرگونه درخواست کتبی و یا مستندات 

با مطالعه کامل جداول مربوطه به جوایز ، جزئیات  می بایست دانشجویان برگزیدهضروری است، و الزم -5

ز طریق نشددانی که ا 1360کتابچه راجا سددال تالقی برخی جوایز مطابق با همچنین  مددار  الزم و  و

قابل دریافت است، آگاهی  " page.bmn.ir/Tehran/ 60-69ه نامه  اعطای جایزه تحصیلیشدیو "

 کامل داشته باشند تا از نحوه و نوع جوایز حمایتی تعیین شده مطلع گردند.

 

تالشگری که در راستای نیل به اهداف عالی موفقیت روز افزون برای تمامی دانشجویان باآرزوی توفیق و 

 دانشگاه گام برمیدارند.

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                              

 دفتر استعدادهای درخشان


