اطالعیه ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه 1400
دانشجوی گرامي پس از مطالعه دقيق آئين نامه و شيوه نامه جديد جشنواره دانشجوی نمونه در صورت واجد شرايط بودن شرکت
نمائيد و درخواست خود را ثبت نهايي کنيد درخواست های ثبت نهايي نشده انصراف قلمداد شده و در کارتابل داوری قرار نخواهد
گرفت
دانشجوی گرامي ،در صورت داشتن هرگونه سوال فقط از طريق ارتباط با پشتيباني سامانه  ،با کارشناس سامانه در ارتباط باشيد
مهلت ثبت نام در بيست و هشتمين دوره جشنواره دانشجوی نمونه :
از تاريخ  20تا  30آذر ماه ( 1400تا  11ديماه ساعت  14:30تمديد شد) از طريق ثبت درخواست در پرتال سامانه سجاد به
آدرس portal.saorg.ir
خواهشمند است ضمن تکميل درخواست خود تا تاريخ تعيين شده نسبت به ثبت نهايي درخواست خود اقدام نمائيد شايان ذکر
است مهلت ذکر شده به هيچ عنوان تمديد نمي گردد و پس از بسته شدن سامانه ثبت نام  ،فاز داوری دانشگاهي در دانشگاه ها
آغاز مي شود و درخواست های ثبت نهايي نشده در کارتابل داوران دانشگاهي وارد نخواهد شد لطفا دقت نمائيد
نکات مهم:
 .1سنوات مجاز طبق ماده  2-4آيين نامه مورد قبول است و صرفا يک ترم سنوات نجاز و مرخصي تحصيلي بدون احتساب سنوات
برای دانشجوياني لحاظ مي شود که مبتال به کرونا شده و با رای کميسيون موارد خاص دانشگاه حذف ترم بدون احتساب سنوات
انجام داده است که مستندات دوره بيماری دانشجو بايد در سامانه بارگذاری و توسط داور آموزشي مورد بررسي قرار گيرد.
 .2در خصوص دانش آموختگاني که که بعد از جشنواره نمونه سال  98فارغ التحصيل شده اند ميتوانند در جشنواره سال 1400
شرکت نمايند دقت شود متقاضي صرفاً فارغ التحصيل شده باشد و دانشجوی مقطع بعدی نباشد در صورت دانشجو شدن در مقطع
جديد برای مقطع قبلي نمي تواند اقدام به شرکت در جشنواره نمايد.
نحوه ثبت نام:
در صورتي که قبالً در سامانه سجاد ثبت نام کرده ايد ،وارد سامانه شويد و در منوی جشنواره دانشجوی نمونه اطالعات را تکميل
نماييد.
در غير اينصورت ابتدا ثبت نام و تکميل پروفايل نماييد سپس ثبت در جشنواره شرکت کنيد.

