
 

 1401ثاریا یجشنواره مل   نیهفتم ییاجرا  فرآیند 

 :مرحله اول

و اطالع    1401احصاء ليست دانشجويان حائز شرايط عمومي و اختصاصي مندرج دردستورالعمل اجرايي هفتمين جشنواره ملي ايثار  •

 رساني به هنگام و پيگيري مجدانه

 هفتمين جشنواره آموزشي، تحصيلي جايزه ملي ايثار به همراه مداركدريافت فرم تقاضانامه دانشجويان شركت كننده در   •

 بررسي فرم تقاضانامه و اطمينان از صحت موارد مندرج و پيوست كامل مدارك  •

  (3تكميل فرم مرحله اول بررسي تقاضانامه دانشجويان شركت كننده درجشنواره ملي ايثار توسط كارشناس اداره شاهد )پيوست   •

 : مرحله دوم

توسط   ميل و بارگذاري فرم تقاضانامه و پيوست كامل مدارك توسط دانشجويان )حائز شرايط و مورد پذيرش در مرحله اول بررسيتك •

هفتمين جشنواره آموزش تحصيلي "با عنوان     shahed.um.ac.ir از طريق لينك قرار گرفته در آدرس اينترنتي   كازشناس مربوطه (

 "جايزه ملي ايثار

 : توجه

افزار  • با نرم  بصو.رت   و   تكميل شده Word جداول منحصراً  همه جداول و مدارك    ارائه شود ؛ سپس  PDF مستندات منحصراً 

 . ماقبل تهيه و ارسال گردد  و يا 2013با نرم افزار هاي نسخه   ZIP مربوطه بصورت

د و يا حجم باالي مدارك و عدم امكان ارسال از طريق  حتي المقدور مدارك از طريق سامانه بارگزاري شود ؛ ولي درصورت تعداد زيا - •

 .مدارك تكميلي ارسال شود isar@um.ac.ir : سامانه ، از طريق ايميل اداره شاهد دانشگاه فردوسي به آدرس

بت نهايي  بايد در سامانه فوق الذكر صورت گرفته و ثبت نهايي شده باشد .و در صورت عدم ثبت نام يا عدم ث   ثبت نام   توضيح اينكه •

 .در سامانه تقاضا مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت

توسط خود دانشجويان )به    اطالعات و مدارك مربوطه   ، يك نسخه از همان   فوق الذكر   عالوه بر بارگذاري مدارك مزبور در سامانه - •

 . قرار گيرد نحو مقتضي ( جهت بررسي و ارزيابي مدارك در اختيار ادارات شاهد و ايثارگر آن دانشگاه

 

 :مرحله سوم

مديركل محترم اداره   )بر اساس آيين نامه ارسالي از وزارت   (   آذرماه سال جاري 10)ادارات محترم شاهد و ايثارگر ، تا مهلت مقرر   •

اقدام و مدارك      نسبت به بررسي و ارزيابي مدارك دانشجويان  (  كل دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

براي  isar@um.ac.irاز طريق ايميل   فرايند داوري نهايي  همه دانشجويان منتخب را در صورت ثبت نهايي در سامانه جهت انجام

 . ارسال فرمايند 9دبيرخانه منطقه 

 


