
  اطالعيه مهم بنياد ملي نخبگان
  اعالم نتايج تاييد شده

نتايج تاييد شده توسط بنياد ملي نخبگان به  ،رساند دانشجويان گرامي ميبدينوسيله به اطالع 
به شرح زيررا به مراتبي  ،داند گردد.در اين خصوص الزم مي اعالم مي جداول پيوستشرح 

  اطالع برساند:
 . ستودر اختياردانشگاه نبوده او تاييد شده توسط بنياد ملي نخبگان تعيين دانشجويان تعداد ظرفيت و -1

دانشگاه در اين بررسي ها هيچ نقشي نداشته صورت گرفته و  سيناامتيازات محاسبه شده توسط سامانه  -2
 بررسي و ارزيابي شده اند. سال تمامي پرونده ها بطور متمركز،و بر اساس تصميم آن بنياد ام

مربوطه (مطابق مفاد  عقد قراردادهايمنوط به  آموزش ياري /پژوهش ياري / فن ياريار پرداخت اعتب -3
شيوه نامه) با دانشجوي مشمول است .ياد آور مي گردد در صورت تعلق اين اعتبار به دانشجو، راتبه 

 .گيرد  به او تعلق نميو اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي(داخل و خارج)بطور همزمان تحصيلي 

 تاريخ از ارشد و دكتريكارشناسي مقطع دانشجويان برگزيده  ،منظور انجام اين اقدام الزم استه ب  -4
حوزه معاونت آموزشي   –دفتر استعدادهاي درخشان سايت با مراجعه به  20/09/79لغايت  05/09/79

دفتر ، قراردادها را به و پس از تكميلبه دريافت فرم قرارداد آموزش ياري /پژوهش ياري نمايند اقدام 
 پذيرد. انجامتا مراتب بعدي تحويل  

منظور ثبت سوابق در پايگاه اطالعاتي بنياد و امكان پيگيري و گزارش گيري دقيق ، الزم است اعطاي ه ب -5
هر يك از جوايز به مشموالن با طي فرايند تعريف شده در سامانه ثريا صورت پذيرد و اين دفتر از قبول 

 باشد. معذور ميديگر است كتبي و يا مستندات هرگونه درخو

با مطالعه كامل جداول مربوطه به جوايز ، جزئيات  مي بايست  دانشجويان برگزيده ضروري است،   و الزم -6
ــال    تالقي برخي جوايز مطابق با   همچنين  مدارك الزم و  و ــاني كه ا  7139كتابچه راجا س ز طريق نش
قابل دريافت است، آگاهي    "/Tehran.bmn.ir/page 79-89شيوه نامه  اعطاي جايزه تحصيلي  "

 كامل داشته باشند تا از نحوه و نوع جوايز حمايتي تعيين شده مطلع گردند.

 
تالشگري كه در راستاي نيل به اهداف عالي موفقيت روز افزون براي تمامي دانشجويان باآرزوي توفيق و 

  دانشگاه گام برميدارند.
  معاونت آموزشي دانشگاه                                                                                              

 دفتر استعدادهاي درخشان


