تح

اطالعیه انتخاب دانشجویان صاحب استعدا د ربرت جهت استفاده از تسهیالت بنیاد ملی نخب گان سال صیلی  95-96دااگشنه تهران

در اجرای تفاهم نامه بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه مبنی بر اعطای تسهیالت به دانشجویان صاحب استعداد برتر ،دانشگاه تهران در نظر دارد
مطابق با آیین نامه بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی  95-96دانشجویان مستعد را بر اساس شرایط مندرج درآیین نامه بنیاد ملی
نخبگان و امتیازات کسب شده در سامانه ثریا ،شناسایی و انتخاب نماید( .دفترچه راهنمای راجا از طریق وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه
تهران به نشانی http://academics.ut.ac.ir :قابل دسترسی میباشد)
دانشجویان شاغل به تحصیل صاحب استعداد برتر متقاضی استفاده از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ،با مراجعه به پایگاه اینترنتیی
بنیاد ملی نخبگان  http://soraya.bmn.irچنانچه شرایط الزم طبق آیین نامه مذکور را دارا باشند حیداکرر تیا تیاری  95/4/1 0و
دانشجویان جدید الورود تا تاری  95/7/10فرصت دارند تا نسبت به بارگذاری و بروز رسانی مدارک خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

ن کات اقبل توهج :
.1

شرط الزم برای ثبت درخواست در سامانه ثریا سنوات مجاز تحصیل می باشد.

.2

بررسی مدارک و مستندات و همچنین انتخاب دانشجوی صاحب استعداد برتر در سامانه ثریا صرفا ،توسط پردیس /دانشكده ذیربط انجام
میپذیرد

 .3قطعی شدن دانشجوی منتخب دریافت جوایز ،منوط به تایید بنیاد ملی نخبگان می باشد..
 .4ثبت تقاضا و ارسال درخواست از طریق سامانه ثریا به منزله تایید دانشجوی صاحب استعداد برتر نمی باشد بلكه کسب باالترین امتیاز
حاصل از فعالیت نخبگانی و تایید پردیس /دانشكده ذیربط ،براساس ظرفیت تخصیص یافته به دانشگاه تهران تعیین کننده خواهد بود.
 .5ظرفیت تخصیص یافته برای سال تحصیلی 95-96شامل دانشجویان جدید الورود نیز می باشد.
 .6برای دانشجویانی که در سالهای قبل در لیست مشمولین دریافت تسهیالت بنیاد بوده اند منعی برای درخواست مجدد وجود ندارد
 .7با عنایت به اینكه جایزه های تحصیلی بنیاد یكساله می باشد کلیه متقاضیان موظف به ارسال مجدد درخواست در سامانه ثریا می باشند.
 .8به مدارکی که خارج از مهلت تعیین شده ارائه گردد  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد

معاونت آموزشی دااگشنه تهران

