فزاخوان پذیزش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد بدون آسمون (سال تحصیلی )0412-0413

داًطگاُّــای دٍلتـــی کٍ حائش شزایـط مىدرج در

بٍ اطالع کلیٍ خَاّــزاى داوشآمًختـٍ ي یا مشغـًل بٍ تحصیل در
" آییه وامٍ ارائٍ تسُیالت بٍ بزگشیدگان ػلمی بزای يريد بٍ ديرٌ َای تحصیلی باالتز" بٍ شمارٌ  21/44947مًرخ  1393/5/5ي
اصالحیٍ مًرخ  97/10/01يسارت ػلًم ،تحقیقات ي فىايری ،میباشىد میرساود ،داوشگاٌ حضزت مؼصًمٍ(س) در وظز دارد در ًیوسالاٍل
سـالتحصیلی  1402-1403در مقطغ وارضٌاســی ارضــــذ ،تذٍىآسهَى ،اس میان فارؽ التحصیالن در رشتٍَای مدیزیت ،
حقًق ي ػلًم حدیث ،بٍ شزح مىدرج در ایه فزاخًان داوشجً میپذیزد.
ارائه درخواست و دارا بودن حداقل ضزایط به هیچ عنوان به معنی پذیزش نمی باضد.
در صورت وجود هرگونه مغایرت در شرایط متقاضیان با ضوابط موجود در فراخوان ،درخواست ایشان مورد بررسی قرار نخواهذ گرفت.
پذیزش اولیه به منشله پذیزش قطعی نیست.
پذیزش نهایی منوط به تأیید ساسمان سنجص آموسش کطور خواهد بود.

ضزایظپذیزشتذٍىآسهَىدرهمغعوارضٌاسیارضذ :

داوشجًیان ممتاس کٍ دارای یکی اس شزایط سیز باشىد میتًاوىد اس تسُیالت ایه آئیهوامٍ استفادٌ ومایىد:
 .1داًطدَیاىدٍرُوارضٌاسیپیَستِ  دررضتِّایحمَق،هذیزیتتاسرگاًیٍهذیزیتوسةٍوار ٍرٍدیهْز
1398تارعایتضزایظسیز:
 1.1پس اس گذراًذى ضص ًیوسال تحصیلی تا گذراًذى حذالل سِ چْارم ٍاحذّای درسی تِ لحاػ
رضتٍِّنٍرٍدیخَدتاضٌذ.


درتیيداًطدَیاىّن
هیاًگیيول،خشء15درصذتزتز
 1.2هتماضیتایذحذاوثزتاتاریخٍ1402/6/31عیّطتًینسالداًصآهَختِضَد.
پذیزهیتاضذ.

پذیزشتزایسالتحصیلیتالفاصلِپساسداًصآهَختگیٍصزفاًتزاییىثاراهىاى

1.3
 .2درخَاستپذیزشهتماضیاًیوِدرعَلً6ینسالتحصیلیدردٍرُوارضٌاسیپیَستِ،داًصآهَختِضًَذ
ٍتِلحاػهیاًگیيولدرهمایسِتاهیاًگیيولً 8ینسالداًطدَیاىّنرضتٍِغیزّنٍرٍدیخَدخشء
پاًشدُدرصذتزتزتاضٌذتِصَرتهاسادتزظزفیتپذیزشتذٍىآسهَىلاتلتزرسیاست.
تزگشیذگاىرتثِّایاٍلتاپاًشدّنًْاییالوپیادّایعلوی– داًطدَییتزایٍرٍدتِّواىرضتِتزگشیذُیا

.3
رضتِّایهزتثظ،تاهعزفیدتیزخاًِالوپیاد .




هذارنهَردًیاس :

 .1فزمتىویلضذُتزرسیدرخَاستپذیزشتذٍىآسهَىداًطدَیاىهوتاس( قابل دانلود از اینجا )

 .2تصَیزصفحِاٍلضٌاسٌاهٍِوارتهلی
 .3یهلغعِعىس(3×4الصاقتِفزمضوارُ)1
 .4ریشًوزاتتاپایاىًیوسالضطنتِّوزاُهعذلول
رسٍهِعلویتِعالٍُهذارنٍهستٌذاتهزتَطتِفعالیتّایپژٍّطی

.5
 .6اصل رسیذ تاًىی تِ هثلغ    1/400/000ریال  تِ ضوارُ حساب  4001024703022492یا ضوارُ ضثا
IR970100004001024703022492تاضوارُضٌاسِ(395024776140103000000000000000درجضوارُضٌاسِ
الشاهیهیتاضذ)تاًامتوزوشٍخَُدرآهذاختصاصیتاًههزوشیخوَْریاسالهیایزاى.


ًحَُارسال :
هتماضیاى حائش ضزایظ تایذ هذارن درخَاستی را حذاوثز تا پایاى تْوي  1402تا پست پیطتاس تِ ًطاًی لن ،تلَار غذیز،
رٍتزٍیٍرسضگاُیادگاراهام(رُ)،داًطگاُحضزتهعصَهِ(س)صٌذٍقپستی37195-1179ارسالًوایٌذ .

تذوزاتهْن :

 .1تزاساسآئیي ًاهِ،هذارنهتماضیاًیلاتلتزرسیخَاّذتَدوِتیصاسیىسالاسداًصآهَختگیایطاىًگذضتٍِ
تاوٌَىتزایٍرٍدتِدٍرُوارضٌاسیارضذاستسْیالتهزتَعِاستفادًُىزدُتاضٌذ.
 .2اسداٍعلثاىگزاهی درخَاستهی ضَدوِاسهزاخعِحضَری خَدداری ًوایٌذً.تایح ًْایی هتعالثاً اسعزیك ّویي
سایتٍیاتواستلفٌیاعالمخَاّذضذ .
فزمّای ارسالی تذٍىهْزٍ
پزًٍذُّایی وِهذارنهتماضی ًالصٍیا  

 .3داًطگاُّیچ گًَِتعْذی ًسثتتِتزرسی 
اهضاءتاضٌذً،ذارد.
 .4پذیزشتذٍىآسهَىداًطدَیاىهوتاسوارضٌاسی،درهمغعوارضٌاسیارضذ،هغاتكضَاتظٍسارتعلَم،تحمیماتٍ
دّیتِفعالیتّاٍسَاتكداٍعلثاى ٍدرصَرتًیاسهصاحثِ اًدام

فٌاٍریٍهمزراتداًطگاُپساسارسیاتیٍاهتیاس
هیپذیزد.تذیْیاستارسالهذارنّیچگًَِحمیتزایداٍعلةایدادًخَاّذوزد.

ضذگاىتِّوزاُهذارنهزتَعِتزایتغثیكضزایظٍاعالمپذیزفتِضذگاىًْایی،تِساسهاىسٌدص


اساهیپذیزفتِ
.5
آهَسشوطَراعالمخَاّذضذ.
هتماضیاىپذیزفتِضذُدرصَرتیىِپساسثثتًاماستحصیلهٌصزفضًَذهلشمتِپزداختّشیٌِآهَسش رایگاى

.6
خَاٌّذتَد.
 .7پذیزش داًطدَیاى غیزایزاًی ،ایزاًی اًتمالی اس داًطگاُ ّای خارج اس وطَر ٍ داًطدَیاًی وِ هذرن خَد را اس
داًطگاُّایخارجاسایزاىاخذًوَدُاًذ،درایيفزاخَاىاهىاىپذیزًیست .

ثثتًامتِّیچٍخِهستزدًخَاّذضذ .
 .8هذارنارسالیٍّشیٌِ 
َاتگاُهلىیهیتاضذٍداًطدَیاىدرخَاتگاُخَدگزداىاسىاىدادُهیضًَذ.

 .9داًطگاُفالذخ
 .10هتماضیاى تزای وسة اعالعات تیطتز هی تَاًٌذ در ٍلت اداری رٍسّای ضٌثــِ تا چْارضٌثــِ تا ضوارُ تلفي
025-33209029تواسحاصلًوایٌذ.
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