فراخوان انتخاب دانشجویان استعداد برتر جدیدالورود مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
در سال تحصیلی  1396 - 97دانشگاه تربیت مدرس
به اطالع متقاضیان بهره مندی از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان می رساند با عنایت به تفاهم نامه بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه ،در راستای
اجرای فرایند اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی  1396 -97الزم است تمام دانشجویان جدیدالورود در دوره
روزانه ،پیش از درج اطالعات در پایگاه اینترنتی بنیاد ملی نخبگان ،آیین نامه های مرتبط را براساس اطالعات موجود در کتابچه راجا
همچنین اطالعیه اخیر بنیاد (به پیوست) برگرفته از اطالعیه موجود در سایت ) (www.bmn.irرا به دقت مطالعه و پس از حصول
اطمینان از مشمول بودن ،نسبت به بارگذاری و یا بروز رسانی مدارک و مستندات خود در سامانه ثریا )(http://soraya.bmn.ir
اقدام نمایند .حداکثر تاریخ ثبت نام برای دانشجویان نو ورود تا تاریخ  96/7/20خواهد بود.
شرط الزم برای متقاضیان بهره مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان بر اساس اطالعیه بنیاد ملی نخبگان (به پیوست) داشتن
دست کم یکی از ویژگی های زیر و کسب بیشترین امتیاز از فعالیتهای نخبگانی می باشد:
الف .کسب مدال طال ،نقره یا برنز در المپیادهای دانش آموزی ملی و جهانی؛
ب .کسب رتبۀ برتر در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه های کشور (رتبه های زیر  1000ورود به دوره کارشناسی یا
دکتری حرفه ای در گروههای ریاضی و فنی ،تجربی ،علوم انسانی ،هنر یا زبان های خارجی ،رتبه های زیر  50در مجموعه امتحانی در
دوره کارشناسی ارشد) ؛
ج .کسب رتبه اول تا سوم در المپیاد های ملی دانشجویی؛
د .کسب رتبه برتر (اول تا سوم) در آزمون های سراسری علوم پزشکی کشور اعم از آزمون های جامع ،پیش کارورزی ،دستیاری در
رشته های پزشکی ،دندان پزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی؛
ه .کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه؛
و .کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری؛
ز .برگزیده شدن در جشنواره های علمی ،پژوهشی ،فنّاورانه مورد تایید بنیاد؛
ح .برگزیدگان هنری ،ادبی یا قرآنی(بر اساس مقررات بنیاد) ؛
ط .برگزیده شدن در مسابقه های ملی و جهانی مهارت؛
شرایط دانشجوی ممتازدانشگاه تربیت مدرس (بند«ه» اطالعیه بنیاد)
برگزیدگان علمی :بند "ه" اطالعیه بنیاد ملی نخبگان شامل دانشجویان برگزیده علمی (پذیرفته شدگان بدون آزمون از طریق
آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم) می باشد.

توجه  :دانشجویان برگزیده علمی (پذیرش بدون آزمون ورودی) می توانند از طریق سامانه گلستان در قسمت اطالعات
جامع دانشجو بر روی نوع ورود و تسهیالت کلیک نموده و تصویر اطالعات نوع ورود به دانشگاه را گرفته و در قسمت
بند"ه" (دانشجوی ممتاز دانشگاه) در سامانه ثریا بار گذاری نمایند.
یادآوری چند نکته مهم
 -1داشتن مدرک زبان انگلیسی معتبر در زمان ارائه درخواست برای تمام متقاضیان بهره مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی
نخبگان در مقطع دکتری الزامی است ،در صورت عدم ارائه مدرک زبان انگلیسی چنانچه مشمول دریافت جوایز تحصیلی
شوند تا زمان ارائه مدرک مذکور ،مشمول دریافت تسهیالت ذیل نخواهند شد:
 -1اعتبار قراردادهای آموزش یاری ،پژوهش یاری و فن یاری

 -2اعتبار هسته پژوهشی

 -4اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

 -5ودیعه اجاره مسکن

 -3بیمه تکمیلی.

 -2پرونده دانشجویان متقاضی که حداقل شرایط الزم مورد اشاره در اطالعیه بنیاد ملی نخبگان را نداشته باشند و یا پس از اتمام مهلت
مقرر مستندات خود را بارگذاری نموده باشند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
 -3از بارگذاری مدارک و مستندات غیر مرتبط وخارج از مفاد اطالعیه بنیاد ملی نخبگان و مندرجات فراخوان دانشگاه،جداً خودداری
نمایید.
 -4دانشجویانی که در سال 1395-96از جوایز تحصیلی بنیاد ملی بهره مند شده اند الزم است مجدداً نسبت به بارگذاری و
بروز رسانی مدارک خود مطابق مفاد اطالعیه بنیاد و مندرجات فراخوان دانشگاه در سامانه ثریا اقدام نمایند.
 -5برای کسب اطالعات بیشتر به سایت ) (www.bmn.irو به دفترچه راهنمای راجا (فایل پیوست) مراجعه فرمایید .در صورت
ضرورت شماره تلفن  82883229اداره استعدادهای درخشان دانشگاه تا مورخ 96/7/20در روزهای اداری غیر از تعطیالت رسمی
(شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 10الی  12پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشگاه
اداره شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه

