به نام خدا
قابل توجه دانشجویان مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
در نیمسال دوم سال تحصیلی 69-69

به اطالع دانشجویان محترم مشمول دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان می رساند که هدف از اجراي این فرآیند
تسهیل مسیر آموزشی ،پژوهشی و فناوري و ارتقاء فرهنگ اسالمی و ایرانی و توانمند سازي دانشجویان عزیز در
زمینه هاي مذکور می باشد .براي دانشجویان مشمول دریافت جوایز تحصیلی که در مرحله اول توسط بنیاد ملی نخبگان
به عنوان دانشجوي صاحب استعداد برتر به دانشگاه معرفی شده اند ،تنظیم قراردادهاي آموزش یاري /پژوهش یاري و
فن یاري مربوط به مورخ  59/7/1لغایت  59/11/19انجام شد .اینک با توجه به آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی جاري،
براي تنظیم قراردادهاي آموزش یاري /پژوهش یاري و فن یاري در نیمسال دوم سال تحصیلی  59-59لطفا به موارد ذیل
دقت نمایید:
فرم گزارش مرحله دوم دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان و فرم قراردادهاي آموزش یاري ،پژوهش یاري و
فن یاري مربوط به جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان کشور به همراه کتاب راجا (راهنماي استفاده از تسهیالت
جایزه تحصیلی صاحب استعداد برتر) ،به پیوست این اطالعیه ارسال می گردد .الزم است ابتدا کتاب راجا و مطالب مربوط
به اعطاي جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان را با دقت مطالعه نماییدودر صورت داشتن شرایط بهره مندي از هر یک از
جوایز تحصیلی ،مطابق شیوه نامه بنیاد ملی نخبگان اقدام نمایید .
 -1نحوه تنظیم فرم قراردادهای آموزش یاری  ،پژوهش یاری و فن یاری برای دانشجویان استعداد برترکه در
مرحله اول توسط بنیاد به دانشگاه معرفی شده اند:
الف -ابتدا فرم گزارش مرحله دوم دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان را تکمیل و به تایید استاد محترم راهنماي
خود برسانید و در بازۀ زمانی  59/11/11تا  59/11/19به کارشناس مربوطه در معاونت محترم آموزشی یا پژوهشی
تحویل دهید .بعد از کنترل و حفظ پویایی تحصیلی در نیم سال گذشته و تایید نهایی انجام وظایف محوله توسط
کارشناس مسئول می توانید براي تنظیم قرار داد مطابق بند (ب) اقدام نمایید.
ب -تصویر قرارداد مورد نظر را از پیوست هاي این اطالعیه پرینت گرفته و در تکمیل فرم قرار داد ( مطابق شیوه نامه
اعطاي جوایز تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادهاي برتر) بعد از تایید استاد محترم راهنما خود و بعد از اعالم نظر
مدیر محترم گروه در سه نسخه تنظیم نموده و از مورخ  59/11/11لغایت 59/11/ 19براي تایید نهایی معاونین محترم
آموزشی /پژوهشی دانشگاه به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در ساعات اداري
تاریخ هاي مذکور با شماره هاي ذیل تماس بگیرید.

قرار دادهاي آموزش یاري11118115:
قراردادها پژوهش یاري11118111 :
 -2نحوه تنظیم فرم قراردادهای آموزش یاری ،پژوهش یاری و فن یاری برای دانشجویان استعداد برتر که در
مرحله دوم توسط بنیاد به دانشگاه معرفی شده اند:
الف -تصویر قرارداد مورد نظر را از پیوست هاي این اطالعیه پرینت گرفته و در تکمیل فرم قرار داد (مطابق شیوه نامه
اعطاي جوایز تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادهاي برتر) بعد از تایید استاد محترم راهنما خود و بعد از اعالم نظر
مدیر محترم گروه در سه نسخه تنظیم نموده و از مورخ  59/11/11لغایت  59/11/19براي تایید نهایی معاونین محترم
آموزشی /پژوهشی دانشگاه به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در ساعات اداري
تاریخ هاي مذکور با شماره هاي اعالم شده (بند یک) تماس بگیرید.
 -3دانشجویانی که در طرح تحول راهبردي دانشگاه همکاري داشتند فرم گزارش مرحله دوم دریافت جایزه تحصیلی را
توسط (مدیر محترم  )PMOآقاي دکتر رستگار تایید و به اداره استعدادهاي درخشان دانشگاه واقع در معاونت آموزشی
دانشگاه ،طبقه سوم ،اتاق  201تحویل نمایند.
 -4چنانچه در حین مدت زمان قرارداد ،دانشجو دفاع نماید و یا تمایل به همکاري نداشته باشد ،قرارداد مذکور بصورت
یک طرفه از طریق دانشگاه فسخ خواهد شد.

