باسمه تعالی

شروع تمدید عضویت دانشجویان استعداد درخشان
از نیمه اردیبهشت 97
دفتر استعداد درخشان در اجرای سیاست های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم اختصاص بودجه دفاتر
استعداد درخشان به پرورش استعدادهای دانشجویی ،در نظر دارد از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری ضمن تمدید کارت عضویت
دانشجویان ،به جای ارائه کارت هدیه خرید کتاب ،تسهیالت کمک هزینه شرکت در همایش های علمی و یا کارگاه های
علمی ،آموزشی  ،فرهنگی و هنری را به آن عزیزان ارائه نماید .خواهشمند است ضمن مطالعه جدول زیر  ،نسبت به دریافت
تسهیالت با ارائه مستندات اقدام فرمایید.
هزینه های قابل پرداخت (و مستندات مورد نیاز)

عناوین تسهیالت

تسهیل شرکت در کنفرانسهای علمی و
کارگاه های آموزشی داخل کشور
تسهیل شرکت در کالسها/کارگاه های
علمی ،آموزشی ،فرهنگی و هنری



هزینه ثبت نام در همایش (فیش واریز هزینه ثبت نام ممهور به مهر دبیرخانه
همایش و ارائه گواهی شرکت در کارگاه)
هزینه بلیط رفت و برگشت با اتوبوس یا قطار (ارائه بلیط رفت و برگشت به
نام خود شخص در بازه زمانی مرتبط با کارگاه یا همایش)

هزینه ثبت نام (ارائه گواهی معتبر شرکت در کارگاه به همراه فاکتور معتبر پرداخت
هزینه)

سقف دریافتی  700.000ریال در سال و بازه زمانی دریافت از نیمه اردیبهشت لغایت پایان بهمن  97می باشد.
توجه :الزم به ذکر است این مورد فقط مربوط به قسمتی از تسهیالت مالی دفتر می باشد و سایر تسهیالت از قبیل اعطاي وام ،خوابگاه ،امکان
ارائه بیش از  27واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی ،امکان اخذ برخی از دروس عمومی به صورت غیر حضوري ،امکان تحصیل در دو رشته به
طور هم زمان ،امکان استفاده از آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر و امکان ادامه تحصیل
دانشجویان در دوره آموزشی  MD-PhDکماکان در طول سال تحصیلی و بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه ارائه می گردد .ارائه سهمیه پرینت
به دانشجویان نیز منوط به تآمین اعتبار بوده و نتیجه آن متعاقبا از طریق همین سایت به اطالع دانشجویان خواهد رسید.
www.talented.mui.ac.ir
talented@edc.mui.ac.ir
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