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 قابل تَجِ داًشجَياى هتقاضي ٍام

                                                                                                                                     

                                     

هي رساًذ، تا زَجِ تِ ارائِ زسْيالذ ٍام طٌذٍق رفاُ  ارشذ ٍوارشٌاسي وارشٌاسي هماعغ داًشجَياى  تِ اعالع

 ( اهىاى ثثر ٍام تزايسال 2سال ٍ ارشذ  4) وارشٌاسي  داًشجَياى ٍسارذ ػلَم، زحميماذ ٍ في آٍري

   داًشجَياى داراي ززم تيشسز اس حذ هجاس زحظيلي در سيسسن هيسز ًوي تاشذ.

 

                                                                                        

 شزايط عوَهي دريافت ٍام

  ٍاحذ درسي در ًيوسال هَردزماضاتزاي همغغ وارشٌاسي . 22داشسي حذالل 

  ٍاحذ درسي در ًيوسال هَردزماضاتزاي همغغ وارشٌاسي ارشذ. 8داشسي حذالل 

 ٍر دفسزچِ الساط همغغ لثل اًجام شذُ تاشذ.)جْر داًشجَياى وارشٌاسي ًاخيَسسِ ٍ زسَيِ يا طذ

 ارشذ(

  ووسز  24ٍ ارشذ اس  22هياًگيي هؼذل دٍ ززم هسَالي لثلي ززم فؼلي تزاي داًشجَياى وارشٌاسي اس

 ًثاشذ.

  جَياى اًسمالي طٌذٍق رفاُ داًشجَياى زَسظ داًشگاُ هثذاء)هزتَط تِ داًش 2درج اًسمالي در سيسسن فاس

) 

 

 تَجِ: ٍام بِ شاغليي تعلق ًوي گيزد.

 

 اهَر داًشجَييهدارك السم جهت ارائِ بِ 

  

 شذُ ارائِ زؼْذ سٌذ) زٌظيوي زَسظ يىي اس دفازز اسٌاد رسوي وشَر سٌذ زؼْذًاهِ اطل 

 (تاشذ هي لثَل هَرد ضاهي جذيذ وارگشيٌي حىن تا لثلي زحظيلي هماعغ در

 
 ضواًر جْر دٍلر خيواًي ٍ رسوي واروٌاى اسسخذاهي حىن آخزيي زظَيز   

 

 ًيزٍّاي تاسًشسسِ اسسثٌاي تِ.) دّذ ارائِ ضاهي اسحمَق وسز ضاهي تاسًشسسِ تايذ گَاّي تذكز:

 ( اجسواػي زاهيي ٍ هسلح
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 !!!تذكز ههن

صٌدٍق رفاُ داًشجَياى ٍسارت علَم، تحقيقات ٍ في گَاّي وسز اس حمَق ضاهي تايذ طزفا تا ػٌَاى 

 ٍضؼير ٍ ًشَد درج آى در هثلغ اسر تْسز ٍ طادر گزدد. در غيز ايي طَرذ فالذ ارسش خَاّذ تَد. آٍري

 زا)  ّواًٌذ  هفاّيوي تِ هشزٍط ضاهي حمَق اس وسز گَاّي. شَد ليذ(  تاسًشسسِ ، خيواًي ، رسوي) وارهٌذ

 .ًثاشذ( گيزد هي حمَق ادارُ ايي اس وِ هاداهي

 
  ُهشخظاذ داًشجَياىفزم زىويل شذ 

 

  داًشجَياى هساّلسٌذ اسدٍاج  2ٍ  2 زظَيز طفحاذ 

 

 شؼة زواهي( رٍساًِ داًشجَياى تِ هزتَط) تِ ًام داًشجَ زجارذ تاًه شثاي ٍ حساب شوارُ اػالم 

 .اسر لثَل لاتل وشَر سزاسز

  

 

 تَضيحات

 

 سهاى اس خارج يا ٍ خيشساس خسر ، ًواتز عزيك اس ، ًالض طَرذ تِ  ّا تذيْي اسر زحَيل هذارن ٍام 

 . تاشذ هي داًشجَ ػْذُ تِ ػَالة وليِ ٍ ًثَدُ خذيز اهىاى  شذُ ياد

 

  ل اس زاريخ ػمذ آى زؼلك هي گيزد وِ حذاوثز يه سا رٍساًِ اي آى دسسِ اس داًشجَياى تِاسدٍاجٍام  

 .ّا گذشسِ تاشذ

 

  َر داًشجَيي زحَيل ٍام، تايذ حسوا فاوسَر خزيذ را تِ اه ،  جْر زاييذ ٍ دريافرهسمضياى ٍام ضزٍري

 دٌّذ، در غيز ايي طَرذ درخَاسر ٍام آى ّا حذف خَاّذ شذ.

 

  وارشٌاسي هسماضي ٍام ضزٍريداًشجَياى  رٍيذاد 2هززثِ در دٍراى زحظيل ٍ تزاي  2، حذاوثز

 داًشجَياى وارشٌاسي ارشذٍ  هي زَاًٌذ درخَاسر ٍام دٌّذ ) لدساج يا وساب ٍ ػيٌه عثي( ذهسفاٍ
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ٍام درخَاسر رٍيذاد هسفاٍذ ) لح زاج ،  وساب ٍ ػيٌه عثي( هي زَاًٌذ  3هززثِ ٍ تزاي  3حذاوثز 

 دٌّذ.

 

  هحذٍد هي تاشذ ٍ اٍلَير خزداخر ٍام تا داًشجَياًي اسر وِ سٍدزز ٍام علَياتالغي جْر اػسثار 

، تاشذ ، عثك همزراذ طٌذٍق  24داًشجَياًي وِ هؼذل آى ّا ووسز اس ّوچٌيي  درخَاسر ٍام دٌّذ.

 زؼلك ًخَاّذ گزفر.ػلَي تِ آى ّا ٍام 

 

  فمظ تِ داًشجَياى ساوي خَاتگاُ وَثز زؼلك هي گيزدهسکيٍام.  

 

 
 شزايظ عثك فٌاٍري ٍ زحميماذ ، ػلَم ٍسارذ داًشجَياى رفاُ طٌذٍق زَسظ داًشجَيي ّاي ٍام ٍ 

 در داًشگاُ ٍ هي گزدد ٍاريش حضزذ هؼظَهِ )س( داًشگاُ حساب تِ ادارُ آى ّاي تزًاهِ ٍ سهاًثٌذي

  .ًذارد زؼْذي گًَِ ّيچ داًشجَيي ّاي ٍام ٍاريش سهاى خظَص

 

 ٍ ساير تِ س خزداخر ٍام ّاشيَُ تا جْر اعالع اس تخشٌاهِ ّا ٍ لَاًيي ٍ همزراذ ٍ راٌّواي زسْيالذ 

 .هزاجؼِ ًواييذ  swf.ir  آدرس تِ داًشجَياى رفاُ طٌذٍق

 

 


