بسمه تعالی
اطلاعیه اعطای تسهیلات به دانشجویان برتر استعدادهای درخشان
بدینوسیله به اطلاع میرساند تسهیلات استعدادهای درخشان در نیمسال  119به دانشجویان رتبههای اول تا
سوم کارشناسی پیوسته هر رشته-ورودی در دوره روزانه (ورودی  ،19 ،19 ،19و  )19و همچنین رتبههای اول
مقطع کارشناسی ارشد (ورودی  )19و دکترای تخصصی (ورودی  19و  )19هر رشته-ورودی بر اساس معدل
کل تا پایان نیمسال 928تعلق خواهد گرفت .لذا از دانشجویان واجد شرایط ورودیهای مذکور تقاضا میشود
حداکثر تا دوشنبه  99دی ماه  11نسبت به تکمیل فرم تسهیلات مربوطه (به پیوست ارسال شده) و ارسال
اسکن آن به ایمیل  prog@uut.ac.irاقدام نمایند .بدیهی است عدم ارسال فرم پیوست شده تا پایان موعد مقرر
به منزله انصراف از دریافت تسهیلات است .موارد زیر جهت استحضار به اطلاع دانشجویان واجد شرایط میرسد:
 تسهیلات فقط در صورت داشتن واحد درسی در ترم  199قابل اعطا به دانشجویان میباشد. تسهیلات استعدادهای درخشان قابل واگذاری به دانشجوی دیگری نخواهد بود. معیار اصلی جهت ارزیابی دانشجویان واجد شرایط ،معدل کل تا پایان نیمسال  199و تعداد واحد گذارندهدر ترم  199میباشد.
 مهلت اعلام شده تا تاریخ  99دی ماه  11قابل تمدید نیست. اعلام شماره حساب بانک ملی خود شخص الزامی است .در صورت نداشتن حساب بانک ملی ،متقاضیباید شماره حساب بانک ملی شخص معتمد خود را اعلام نماید .هر شماره بانکی جز بانک ملی قابل قبول
نیست .شماره کارت نیز قابل قبول نبوده و باید شماره حساب ارسال گردد.
الهام جلیلنژاد
رئیس گروه استعدادهای درخشان
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اینجانب  .......................................به کد ملی  ................................و شماره دانشجویی ........................................
دانشجوی مقطع  ...................................رشته  .........................................دوره (روزانه/شبانه) .....................با
کسب معدل کل  ..............تا پایان نیمسال 199و و اخذ  .....تعداد واحد در ترم  ،199رتبه  .............را در
بین سایر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود کسب نموده و تقاضای استفاده از تسهیلات را برای
نیمسال  119دارم .همچنین متعهد میشوم از واگذاری این تسهیلات به شخص دیگر خودداری نمایم.
شماره حساب بانک ملی متقاضی ( و یا شخص معتمد بهمراه نام و نام خانوادگی):
(شماره کارت به هیچ وجه قابل قبول نیست).

نام و نام خانوادگی دانشجو
امضا
تاریخ

