اطالعیۀ مهم
دربارة اعطای اعتبار هستههای پژوهش به دانشجویان برتر دانشگاهها و پژوهشگاهها در سال تحصیلی 5961-69
داًطجَٗبى هطوَل جبٗزُّبٕ تحص٘لٖ سابل  1365-66هاٖتَاًٌاذ از تابیٗ  1366/3/1تاب  1366/3/20ثاب هااجؼاِ ثاِ گبٗ ابُ
اعالػبتٖ ثٌ٘بد هلّٖ ًخج بى ثِ ًطبًٖ  ،http://soraya.bmn.ir :دیخَاستّبٕ خَد یا ثاإ ثْاُهٌذٕ از اػتجبی ّستِّابٕ گاهٍّص،
دی سبهبًِ ثجت کٌٌذ تب گس از ثایسٖ ٍ دی صَیت تأٗ٘ذ ،از اٗي جبٗزُ ثْاُهٌذ ضًَذ.
هْن تاٗي ًكبت هاثَط ثِ اٗي اػتجبی ثِ ضاح زٗا است (هتقبض٘بى ثاإ اعالع ث٘طتا هٖتَاًٌذ ثِ «یاٌّوابٕ اػغابٕ جابٗزُّابٕ
تحص٘لٖ ثِ داًطجَٗبى صبحت استؼذاد ثاتا دی سبل تحص٘لٖ 1365-66یاجب» دی ٍث بُ ثٌ٘بد هلّٖ ًخج بى ٗب ثٌ٘بدّابٕ ًخج ابى
استبًٖ هااجؼِ کٌٌذ):
 .1اٗي اػتجبی ثِ گاٍُّبٕ داًطجَٖٗ تؼلق هٖٗبثذ کِ داًطجَٗبى زٗا ًظا ٗكٖ از اػضبٕ ّ٘ئت ػلوٖ ٍ هغبثق هقاایات
هصَّة داًط بُ ثِ اجاإ فؼبل٘تٖ تحق٘قٖ اضتغبل ٗبثٌذٗ .بدآٍی هٖضَد دست

متم ی تی اع اع تای هستته بایت اع

دانشجویان مشمول جایزههای تحصیلی در سال تحصیلی جاری باش .

 .2هجلغ اٗي اػتجبی ثاإ ّستِّبٕ دٍیٓ کبیضٌبسٖ ایضذّ ،فتبد ه٘لَ٘ى یٗبل ٍ ثاإ ّستِّابٕ دٍیٓ دکتاإ تخصصاٖ،
هجلغ ٗكصذ ه٘لَ٘ى یٗبل است.
 .3اػتجبی ّستٔ گهٍّص ثاإ داًطجَٗبى هطوَل جبٗزُّبٕ تحص٘لٖ دی سِ قسظ ثِ حسبة داًط بُ ٍایٗز هاٖضاَد ٍ از
عاٗق داًط بُ دی اخت٘بی ّستِ قاای هٖگ٘اد.
 .4هجلغ اػتجبی ثاإ فؼبل٘تّبٕ ػلوٖ ٍ تأه٘ي ثخطٖ از ً٘بزّبٕ تجْ٘زاتٖ ٍ اعالػبتٖ ّستِ ٍ زٗا ًظاا ساگاسات ّساتِ
ّزٌِٗ هٖضَد.
 .5الزم است داًط بُ هَاید زٗا یا از عاٗق سبهبًِ ثِ ثٌ٘بد ًخج بى استبى هتجَع ایسبل کٌذ تب هَید ثایسٖ قاای گ٘اد:
 .1-5ػٌَاى ّستِ؛
 .2-5ثاًبهٔ ّستِ؛
 .3-5زهبىثٌذٕ اجاا؛
ً .4-5بم اػضب ٍ ساگاست ّستِ؛
 .5-5ایتجبط ثب اٍلَٗتّبٕ گهٍّطٖ ٍ هَید ً٘بز کطَی ٍ فؼبل٘تّبٕ ایتجبط ثب جبهؼِ ٍ صٌؼت.
یادآوری مهم :ثب تَجِ ثِ هحذٍدٗت هٌبثغ هبلٖ ثٌ٘بد ،تؼذاد ّستِّبٕ قبثل گذٗاش هحذٍد خَاّاذ ثاَد؛ لاذا دیخَاساتّابٕ
دیٗبفت ضذُ ثا اسبس کبهل ثَدى هذایک ٍ ایتجبط ثب اٍلَٗات ّابٕ گهٍّطاٖ کطاَی هاَید ثایساٖ دق٘اق قااای
هٖگ٘اد ٍ از ث٘ي آًْب تؼذاد هحذٍدٕ ،هَید حوبٗت قاای هٖگ٘اد.

