
 بسمه تعالی

 (289)نیمسال  ستعداد درخشانلاعیه اعطای تسهیلات به دانشجویان ااط

 های اول تا سومرتبهدانشجویان  به 289بگاه و تغذیه در نیمسال رساند تسهیلات خوابدینوسیله به اطلاع می

های اول مقطع کارشناسی ارشد و رتبهو همچنین  روزانهدوره ورودی در -هر رشته پیوسته کارشناسی

تعلق خواهد گرفت. لذا از  889تا پایان نیمسال معدل کلورودی بر اساس -هر رشته دکترای تخصصی

تا  حداکثرتمام نمرات  بعد از ثبت قطعی شودقاضا میت 98و  79، 69، 59 دانشجویان واجد شرایط ورودی

دفتر  آن بهو تحویل تعیین نوع تسهیلات تکمیل فرم زیر جهت نسبت به  82 ماه بهمن 92چهارشنبه 

و عدم  عدم مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان بدیهی است استعدادهای درخشان دانشگاه اقدام نمایند.

موارد زیر جهت به منزله انصراف از دریافت تسهیلات است.  پایان موعد مقررتا  شده پیوستتحویل فرم 

 رسد:استحضار به اطلاع دانشجویان واجد شرایط می

تسهیلات )خوابگاه و تغذیه+ایاب و ذهاب(، تنها یک مورد برای هر دانشجو قابل درخواست از دو نوع  -

 خواهد بود.

شهریه خوابگاه و برای دانشجویان بومی تسهیلات  تخفیف دربرای دانشجویان مقیم در خوابگاه، تسهیلات  -

 تغذیه و ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده است.

 ت.اس مندی تسهیلاتدرخواست به منزله انصراف از بهره نامه ویلو عدم تحعدم تعیین نوع تسهیلات  -

 تسهیلات استعدادهای درخشان قابل واگذاری به دانشجوی دیگری نخواهد بود. -

نی جایگزیامکان تغذیه،  ها وامور خوابگاه مدیریت محترم امور دانشجویی، نظر به معرفی دانشجویان به -

 .وجود نداردمبالغ نقدی  هب یا تبدیل آن تسهیلات

نشجویان واجد شرایط، معدل کل و تعداد واحد گذارنده تا پایان نیمسال جهت ارزیابی دااصلی معیار  -

  باشد.می 988

 اریخت تحویل مدیریت محترم دانشجویی شده و پس از آن اعلام شدهلیست نهایی دانشجویان در تاریخ  -

 امکان جایگزینی و تغییر در لیست وجود ندارد.

 

 نژادجلیلالهام 

 رئیس گروه استعدادهای درخشان

28/81/98 
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 ...... و شماره دانشجویی........................ به کد ملی ..............................اینجانب ...........

 رشته ...................................................... ...................... دانشجوی مقطع ........................................

رتبه ............. را در بین  988با کسب معدل کل .............. تا پایان نیمسالدوره ..................... 

 سایر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود کسب نموده و تقاضای استفاده از تسهیلات:

 شهریه خوابگاه    ⃝

 ایاب و ذهاب و تغذیه    ⃝

شوم از واگذاری این تسهیلات به شخص متعهد می دارم. همچنین 988را برای نیمسال 

 دیگر خودداری نمایم.

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 

 امضا

 

 تاریخ

 

 

 

 

 

 


