به گزارش روابط عمومي مركز رشد استعدادهاي درخشان ،با توجه به اينكه از سال تحصيلي جديد انتخاب دانشجويان براي
استفاده از تسهيالت بنياد ملي نخبگان توسط دانشگاه و بر اساس ظرفيت اعالم شده توسط بنياد ملي نخبگان صورت مي
گيرد ،دانشجوياني كه طبق آيين نامه بنياد ملي نخبگان واجد شرايط هستند ،الزم است تا  12مرداد ماه  49در سامانه ثريا
 http://soraya.bmn.irتشكيل پرونده دهند.
الزم است قبل از ثبت نام ،آيين نامه اعطاي جايزه تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر و شرايط استفاده از اين
:تسهيالت را مطالعه كرده و همچنين به نكات ذيل توجه كنند:
 -2تشكيل پرونده در سامانه ثريا به منزله انتخاب قطعي جهت استفاده از تسهيالت نيست ،انتخاب براساس امتياز كسب شده
و ظرفيت اعالم شده به دانشگاه است.
 -1دانشجويان در صورتي كه تا مهر ماه سال  49دانشجو محسوب شده و فارغ التحصيل نشوند مي توانند از اين تسهيالت
.استفاده كنند
 -3استفاده از تسهيالت ساليانه بوده و الزم است تمديد شود .استفاده از تسهيالت در يك سال به معني استفاده در سال هاي
.آتي نيست
 -9در هر مرحله از تشكيل پرونده و يا در زمان استفاده از تسهيالت ،اگر مدركي ويا اظهاري غير واقع باشد ،استفاده از
.تسهيالت لغو مي شود
 -9دانشجوياني كه در گذشته در سامانه تشكيل پرونده داده اند و داراي كد كاربري هستند ،احتياج به تشكيل پرونده جديد
.ندارند و مي توانند تنها رزومه خود را كامل و يا مداركي را اضافه نمايند
 -6دانشجوياني كه تاكنون در سامانه ثريا اقدام به تشكيل پرونده نكرده اند الزم است تشكيل پرونده دهند.
 -7دانشجوياني كه براي استفاده از تسهيالت به بنياد معرفي مي شوند بايد در نظر داشته باشند كه براي استفاده ازهر كدام
از تسهيالت طبق آيين نامه تسهيالت بنياد ملي نخبگان ،موظف به ارائه و يا انجام فعاليتهايي در آن زمينه هستند.
)براي توضيحات بيشتر به لينك مربوطه مراجعه شود (
براساس بند ه ماده  9آيين نامه تسهيالت بنياد ملي نخبگان (دانشجويان ممتاز موسسه) -8
 دانشجوياني كه داراي يكي از معيارهاي ذيل هستند عالوه بر اينكه الزم است در سامانه ثريا ثبت نام كنند ،مي توانندمدارك خود را مبني بر اين معيارها به مركز رشد استعدادهاي درخشان ارائه داده ويا به ايميل info_bmi@tums.ac.ir
ارسال كنند( .اين بند داراي امتياز مازاد براي دانشجو است).
دانشجوياني كه داراي هيچ يك از معيارهاي آيين نامه اعطاي جايزه تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر بنياد ملي
نخبگان نمي باشند ولي داراي يكي از معيارهاي بند" ه "هستند ،عالوه بر اينكه در سامانه ثريا ثبت نام مي كنند الزم است
مدارك خود را مبني بر اين معيارها به مركز رشد استعدادهاي درخشان ارائه داده ويا به  info_bmi@tums.ac.irارسال
كنند(.در صورت كسب امتياز مورد نظر معرفي مي شوند).
معيارهاي مربوط به دانشجويان ممتاز موسسه ( :بند ه ماده )9


برگزيدگان جشنواره دانشگاهي ابن سينا



برگزيدگان جشنواره مطهري



برگزيدگان گروهي المپياد دانشجويي كشوري



نفرات برتر دوره  MD-MPHدر هر ورودي



نفرات اول ،دوم و سوم هر ورودي از نظر معدل كل



دانش آموختگان رشته ( MD- MPHنفرات اول تا سوم هردوره از نظر معدل كل )





برگزيدگان مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان شامل پژوهشگر برتر ،مدرس برتر ،اجرايي برتر ،پروژه برتر ،مقاله
برتر ،جايزه  9ساله رييس دانشگاه ،دبير مركز و دبيران واحدها
دستياران برتر:
به انتخاب گروه مربوطه و معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي
نفرات برتر (نفرات اول تا سوم از لحاظ معدل كل ) دانشجوياني كه بطور همزمان در دو رشته در حال تحصيل
هستند و همچنين نفرات برتر دانشجوياني كه در حال تحصيل در ديپلم پژوهشي مي باشند.
دانشجويان متقاضي استفاده از تسهيالت بنياد ملي نخبگان ،مطابق آيين نامه هاي جديد بنياد الزم است براي
تشكيل يا تكميل پرونده خود حداكثر تا تاريخ 12مرداد ماه به سامانه ثريا مراجعه كنند.

