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 1390 -91ثطاي سبل تحصيلي 
 

ههاي   آيين نامه ارائه تسهيالت بهه بززشيهدزان عي هي بهزاي ورود بهه دوره     " 6زض اجطاي مبزٌ زاوطگبٌ تُطان    
تحقيقاب  ي   ،ضًضاي َسايت استؼسازَبي زضذطابن يظاض  ػلاً    31/2/1386مصًة جلسٍ مًضخ  "تحصييي باالتز

ثٍ صاًض  مابظاز ثاط     ،پصيطش زاوطجًي زيضٌ زمتطي زاضوستٍ َبيي مٍ زض ضض 1390-91ثطاي سبل تحصيلي ،فىبيضي
 .ظطفيت تؼييه ضسٌ ي ثب ضػبيت مبمل ضطايط ظيط زاوطجً مي پصيطز

 
 : (كافي است« الف»حداقل يكي اس شزايط بند  نداشت)شزايط اوليه  –الف 

 
ٍ  زاوطجًيبن زيضٌ مبضضىبسي اضضس زاوطگبٌ (1-الف   ،زيلتاي تبثؼاٍ يظاض  ػلاً     َابي مماًظش ػابلي    َب ي مؤسسا
 مطابث  ليسات    (اضضاس  وبماٍ زيضٌ مبضضىبساي   استرطاج ضسٌ اظ پبيبن)تحقيقب  ي فىبيضي زاضاي حساقل زي مقبلٍ      
  .ييس يظاض  متجًعأالمللي مًضز ت پژيَطي ملي يب ثيه-مجال  مؼتجط ػلمي     

 ب قجال اظ پبيابن ضاص ويمسابل اظ ثاسي يضيز ثاٍ زيضٌ       الظ  است حسامثط تا ( 1-الف)متقبضيبن استفبزٌ اظ ثىس  -تبصزه
 چبح مطبث  ليست مجاال    حساقل زاضاي يل مقبلٍ چبح ضسٌ ي يل مقبلٍ ثب پصيطش قطؼي ثطاي ،مبضضىبسي اضضس     
 .تحقيقب  ي فىبيضي ثبضىس، ييس يظاض  ػلً پژيَطي مًضز تأ -يمؼتجط ػلم     
ٍ   ىبسي اضضس زاوطگبٌزاوطجًيبن ومًوٍ مطًضي زيضٌ مبضض( 2-الف ٍ َابي مماًظش ػابلي زيلتاي تبث     َاب ي مؤسسا  ؼا
 ثب مؼطفي مؼبيوت زاوطجًيي يظاض  متجًع ي زاضاي حساقل يال مقبلاٍ چابح     يظاض  ػلً ، تحقيقب  ي فىبيضي      
 پژيَطاي ملاي ياب    -ػلماي  مؼتجط مطبث  ليست مجال ( بمٍ زيضٌ مبضضىبسي اضضسج ضسٌ اظ پبيبن واسترطا)ضسٌ       
 .يظاض  ػلً ، تحقيقب  ي فىبيضي ييسلمللي مًضز تأاثيه       
 

 : (الشامي است« ب»داشتن ت ام شزايط بند ) شزايط پذيزش –ب 
 زيضٌ زمتطي  ثبيس اظ زيضٌ مبضضىبسي اضضس فبضؽ التحصيل ضسٌ ي ثيص ثٍ تحصيل زض  متقبضي زض ظمبن ضطيع ( 1-ب
 .وگصضتٍ ثبضس سٍ ويمسبل اظ ظمبن فطاغت تحصيل يي اظ     
 .متقبضي ثبيس تحصيال  زيضٌ مبضضىبسي اضضس ضا حسامثط طي ضص ويمسبل ثٍ پبيبن ضسبوسٌ ثبضس( 2-ب

 چُبضزٌ ويمسبل ثٍ پبيبن ضسابوسٌ  طي  حسامثط ضا اي الظ  است تحصيال  ذًز زاوطجًيبن زيضٌ زمتطي حطفٍ -تبصزه
 .ثبضىس     
 .ثبضس 17حساقل  ،قبضي ثسين احتسبة ومطٌ پبيبن وبمٍمؼسل مل زضيس  زيضٌ مبضضىبسي اضضس مت( 3-ب
 .ثب زضجٍ ػبلي اضظضيبثي ضسٌ ثبضس ،پبيبن وبمٍ زيضٌ مبضضىبسي اضضس متقبضي( 4-ب
 
 :مدارك مورد نياس -ج
 .َطمسا يل وسرٍ تصًيط  مبض  ملي ي ي اصل ضىبسىبمٍ (1-ج



 
 
 .اصل گًاَي پبيبن تحصيال  زيضٌ مبضضىبسي اضضس ي تصًيط من( 2-ج

پبيابن وبماٍ   اظ  زفبع يگًاَي اظ محل تحصيل مجىي ثط اتمب  زيضٌ  اضائٍ ،زيضٌ مبضضىبسي اضضس ثطاي زاوطجًيبن*       
 .العامي است 1390مبٌ  پبيبن ضُطيًض تب
 .منومطا  تأييس ضسٌ زيضٌ مبضضىبسي اضضس ي تصًيط  اصل ضيع (3-ج
 .ييس ضسٌ زيضٌ مبضضىبسي ي تصًيط مناصل ضيع ومطا  تأ (4-ج
 ."2-الف "تحقيقب  ي فىبيضي ثطاي مطمًليه ثىس، مؼطفي وبمٍ اظ مؼبيوت زاوطجًيي يظاض  ػلً  (5-ج
 َبي متقبضي زض پژيَطي مًضز تأييس يظاض  ػلً ، تحقيقب  ي فىبيضي مٍ مقبلٍ -بي مؼتجط ػلميَ اصل مجلٍ (6-ج

 .ن چبح ضسٌ ثبضس ي تصًيط مبمل صفحب  مقبلٍم      
  مقبلٍ متهي مقبلٍ چبح وطسٌ ي تصًيط مبمل ثطا( ثب شمط تبضيد زقي  پصيطش)گًاَي پصيطش قطؼي  يمپي اصل (7-ج

 .ي منبتجب  مطثًطاضائٍ ضسٌ ثٍ مسئًليه مجلٍ      
 
 :مهيت مزاجعه، ارائه مدارك و تك يل فزم تقاضاي پذيزش  –د 
ثاطاي تحًيال    (15تب  8اظ سبػت  10/03/1390 لغبيت 10/02/1390) يبن ياجس ضطايط ثبيس زض مُلت مقطضمتقبض    

 ،تُاطان  :سازَبي زضذطبن زاوطگبٌ تُطان ثاٍ وطابوي  ثٍ زفتط استؼ ، ضرصبًي تنميل ومًزن فط  تقبضبي پصيطش مساضك
ت ممًظضي زاوطاگبٌ تُاطان، طجقاٍ چُابض      حًظٌ مؼبيو ،58، ضمبضٌ وجص ذيبثبن وصط  ،مشض 16ذيبثبن ،ثلًاض مطبيضظ
 .مطاجؼٍ ومبيىس

 
 :نكات مهم  -ه
ي ػاس  زاضاته    َبي ممًظضي شياطثط  مؤسسٍ يگطيٌ/ مطمع/ زاوطنسٌ/ پس اظ اػال  وظط پطزيس ،پصيطش وُبيي (1-ه

 اوجاااب  ماااي پاااصيطز   محااال تحصااايل مقطاااغ قجلاااي     مميتاااٍ اوظجااابطي زاوطاااگبٌ   َطگًواااٍ حنااا  اظ  
 گطزز ي َيچگًوٍ حقي ثطاي متقبضاي   ثٍ مىعلٍ پصيطش قطؼي تلقي ومي ،ايليٍ ي تحًيل مساضكلصا زاضته ضطايط      
 .ايجبز ومي مىس     

 ضسگبن وُبيي الظ  است حسامثط تب قجل اظ امتحبن جبمغ، حس وصبة قجًلي ومطٌ ظثبن ػمًمي ضا ثطاسبس پصيطفتٍ( 2-ه
 .احطاظ ومبيىسمقطضا  ازاضٌ مل تحصيال  تنميلي زاوطگبٌ تُطان      
 تطتيات اراط زازٌ    ،شيىفغ ي ذبضج اظ مُلت تؼييه ضسٌ ياصل گاطزز ضمي مٍ اظ ططي  پست يب اضربظ غيطثٍ مسا (3-ه

  .ورًاَس ضس     
 .تصًيط مساضك اضائٍ ضسٌ ثٍ َيچ يجٍ ػًز  زازٌ ومي ضًز (4-ه
 يي ثٍ سًاال  احتمبلي متقبضايبن  زض سبػب  ازاضي ثطاي پبسرگً،  61113205ي  61113230ضمبضٌ تلفه َبي  (5-ه

 .محتط  زض وظط گطفتٍ ضسٌ است     
 
 

 زفتط استؼسازَبي زضذطبن زاوطگبٌ تُطان          
  1390 ثُبض 

 


