خالصه خدمات و تسهیالت حوزه آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران
الف ) تسْیالت رفاّی
هشوْلیي دریبفت شِزیَ یب کوک ُشیٌَ  :داًؾجْیبى ؽبُذ ّ ایثبسگش ؽبهل ُوغش ّ فشصًذاى ؽِذا ،جبًببصاى  ّ %55ببالتش ّ ُوغش ّ فشصًذاى آًِبّ آصادگبى ّ ُوغش
ّ فشصًذاى آًبى کَ دس یکی اص همبطع تذقیلی دس داًؾگبٍ ُب ّ هْعغبت آهْصػ عبلی هْسد تبییذ هشاجع ریقالح هؾغْل بَ تذقیل ُغتٌذ.

سقف سٌْات پزداخت شِزیَ :
کبرداًی ّ کبرشٌبسی ًبپیْستَ ً 4 :یوغبل تذقیلی ( دّسٍ ُبی
پْدهبًی علوی -کبسبشدی دذاکثش ُفت پْدهبى)

کارشناسی پیوسته 8 :نیمسال تحصیلی ( برای رشته های فنی و
مهندسی و کشاورزی یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو نیمسال
تحصیلی اضافه می شود )

کبرشٌبسی ارشذ پیْستَ ً 23 :یوغبل تذقیلی

کبرشٌبسی ارشذ ًبپیْستَ ً 4 :یوغبل تذقیلی

دکتزی حزفَ ای پششکیً 24 :یوغبل تذقیلی

دکتزی حزفَ ای داهپششکیً 23 :یوغبل تذقیلی

دکتزی پیْستَ ً 21 :یوغبل تذقیلی

دکتزی ً 8 :ph.dیوغبل تذقیلی

تخصص پششکی ً 21 :یوغبل تذقیلی

فْق تخصص ً 1 :یوغبل تذقیلی

تْجَ  :پزداخت شِزیَ تزم تبثستبى هشوْل سقف سٌْات ًوی ثبشذ.

نکات مهم :
-1
-5

-3

-4

-5
-6
-7
-8

پشداخت ؽِشیَ تشم هؾشّطی بعِذٍ داًؾجْ هی ببؽذ(.هؾشّطی دس تشم تببغتبى ًیض بش عِذٍ داًؾجْ اعت).
ؽِشیَ تذقیلی هؾوْلیي ؽبغل بَ تذقیل دس ّادذُبی پشدیظ خْدگشداى ّ بیي الولل داخل داًؾگبٍ ُبی دّلتی یب غیش دّلتی ّ ؽِشیَ ظشفیت
هبصاد داًؾگبٍ ُبی علْم پضؽکی ،دذاکثش هعبدل ؽِشیَ ُوبى سؽتَ ّ همطع تذقیلی دس داًؾگبٍ آصاد اعالهی داخل کؾْس هذبعبَ ّ پشداخت هی
ؽْد ّ ببلیوبًذٍ ؽِشیَ بش عِذٍ داًؾجْ اعت .ؽِشیَ تذقیلی دکتشی پژُّؼ هذْس لببل پشداخت ًوی ببؽذ .
داًؾجْیبى ؽبُذ ّایثبسگش دس ُش همطع تذقیلی فمظ یک ببس هی تْاًٌذ اص تغِیالت اعتفبدٍ ًوبیٌذ ( دتی فبسغ التذقیالى دّسٍ سّصاًَ داًؾگبٍ
ُبی دّلتی )  .فبسغ التذقیالى هذاسک ببالتش کَ توبیل داسًذ دس یک همطع پبئیي تش یب ُوبى همطع لبلی هجذدا تذقیل ًوبیٌذ (چَ اص خذهبت ّ
تغِیالت داًؾجْئی بٌیبد اعتفبدٍ کشدٍ ببؽٌذ چَ ًکشدٍ ببؽٌذ) هؾوْل دسیبفت ؽِشیَ ًوی ؽًْذ.
فبسغ التذقیالى (داًؾگبٍ دّ لتی ّ غیشدّلتی) همطع کبسؽٌبعی کَ هجذدا لقذ اداهَ تذقیل دسهمطع دکتشای دشفَ ای سا داسًذ فمظ  6تشم ّ
فبسغ التذقیالى همطع کبسؽٌبعی اسؽذ فشفب"  5تشم هی تْاًٌذ اص خذهبت ؽِشیَ بٌیبد اعتفبدٍ ًوبیٌذ ّ ؽِشیَ تشم ُبی ببلیوبًذٍ بش عِذٍ
داًؾجْ هی ببؽذ.
هؾوْلیي دسیبفت تغِیالت فشفب هی تْاًٌذ اص یکی اص خذهبت ّ تغِیالت سفبُی (کوک ُضیٌَ یب ؽِشیَ)بشخْسداس گشدًذ.
داًؾجْیبى دّسٍ سّصاًَ کَ دس هْعذ همشس هْفك بَ فبسغ التذقیلی ًوی ؽًْذ ّبببت تشم ُبی هبصاد هی ببیغت ؽِشیَ پشداخت ًوبیٌذ  ،ؽِشیَ
ایي داًؾجْیبى تْعظ بٌیبد لببل پشداخت ًوی ببؽذ.
ؽِشیَ داًؾجْیبى دّسٍ سّصاًَ کَ بببت هِوبى ؽذى دس داًؾگبٍ دیگش پشداخت هی ًوبیٌذ تْعظ بٌیبد لببل پشداخت ًوی ببؽذ.
ؽِشیَ تشم تببغتبى داًؾجْیبى دّسٍ سّصاًَ تْعظ بٌیبد لببل پشداخت ًوی ببؽذ.
جذّل پزداخت کوک ُشیٌَ تحصیلی ثَ داًشجْیبى ّطالة شبُذ ّ ایثبرگز
هقطغ تحصیلی

هجلغ

هقطغ تحصیلی

هجلغ

کبسداًی -عطخ یک دْصٍ

1511111لایر

دکتشای تخققی

 4111111لایر

کبسؽٌبعی -عطخ دّ دْصٍ

5111111
لایر

دکتشای غیشپضؽکی -عطخ چِبس

 4111111لایر

5911111
کبسؽٌبعی اسؽذ -عطخ عَ دْصٍ
لایر
داًؾجْیبى غیش بْسعیَ همطع دکتشی
5911111
دکتشای دشفَ ای
تخققی ّ فْق تخقـ خبسج اص کؾْس
لایر
تثصزُ :پزداخت کوک ّشیٌِ تحصیلی در ّز ًیوسال یک تار ٍ هٌَط تِ تاهیي اعتثار هی تاضذ.
فْق تخقـ ّ فلْؽیب

 4111111لایر
 7111111لایر

ة ) سِویَ شبُذ ّ ایثبرگز در آسهْى ُبی آهْسش ػبلی
عِویَ ایثبسگشاى دس کلیَ همبطع تذقیلی (کبسداًی،کبسؽٌبعی،کبسؽٌبعی اسؽذ ّ دکتشی تخققی) بشای جبًببصاى بب ُش دسفذی،آصادگبى
هعضص ،فشصًذاى ّ ُوغشاى(ؽِذا،جبًببصاى 55دسفذ ّ ببالتشّ آصادگبى)اعوبل هی گشدد(( .الصم بَ تْضیخ اعت عِویَ ایثبسگشاى بشای
فشصًذاى ّ ُوغشاى جبًببصاى صیش 55دسفذ اعوبل ًوی ؽْد))  .عِویَ ایثبسگشاى بشای ظشفیت ُش کذ سؽتَ  55دسفذ هی ببؽذ کَ هی ببیغت
داّطلببى دذالل 71دسفذ ًوشٍ آخشیي فشد لبْل ؽذٍ دس دبلت عبدی سا کغب ًوبیٌذ .عِویَ خبًْادٍ ؽِذا ؽبهل(خْاُشاى،بشادساى ّ ّالذیي
ؽِذا)بْدٍ ّ فمظ دس آصهْى عشاعشی عبصهبى عٌجؼ آهْصػ کؾْس ّ داًؾگبُِبی جبهع علوی کبسبشدی ّپیبم ًْس اعوبل هی گشدد  .عِویَ
خبًْادٍ ؽِذا دس همبطع کبسؽٌبعی اسؽذ ّ دکتشی تخققی ّ ًیض کلیَ همبطع داًؾگبٍ آصاد اعالهی اعوبل ًوی ؽْد .
تبقشٍ:آى دعتَ اص داّطلببًی کَ بب اعتفبدٍ اص عِویَ ؽبُذ ّ ایثبسگش،یکببس دس سؽتَ ُبی تذقیلی دّسٍ سّصاًَ آصهْى عشاعشی پزیشفتَ ؽذٍ
اًذ،اعن اص ایٌکَ اص سؽتَ لبْلی اًقشاف دادٍ ّ یب دس سؽتَ لبْلی ثبت ًبم کشدٍ ّ یب ًکشدٍ ببؽٌذ،دك اعتفبدٍ هجذد اص عِویَ هزکْس سا دس
آصهْى عشاعشی ًخْاٌُذ داؽت .بش اعبط هقْبَ پٌجبٍ ّ چِبسهیي جلغَ کویتَ هطبلعَ ّ بشًبهَ سیضی کٌکْس،آى دعتَ اص داّطلببى عٌْات
لبل کَ بب اعتفبدٍ اص عِویَ ُبی ؽبُذ ّ ایثبسگش دس سدیف پزیشفتَ ؽذگبى سؽتَ ُبی تذقیلی دّسٍ ُبی ؽببًَ ّ ًیوَ دضْسی داًؾگبٍ ُب ّ
هْعغبت آهْصػ عبلی،داًؾگبٍ پیبم ًْس،هْعغبت آهْصػ عبلی غیش دّلتی ّ غیش اًتفبعی ّ یب دّسٍ ُبی هجبصی ّ بیي الولل لشاس گشفتَ اًذ،
دس فْست اًقشاف اص سؽتَ لبْلی خْد فمظ یکببس،هجبص بَ اعتفبدٍ هجذد اص عِویَ ایثبسگشاى خْاٌُذ بْد .پزیشفتَ ؽذگبى آصهْى ُبی
پضؽکی ّ غیش پضؽکی داًؾگبٍ آصاد اعالهی دس فْست عذم ثبت ًبم ّ یب اًقشاف  ،هجبص بَ اعتفبدٍ هجذد عِویَ هی ببؽٌذ ّلی دس همبطع
تذقیالت تکویلی ( اسؽذ ّ دکتشی تخققی ) دس فْست عذم ثبت ًبم یب اًقشاف اص تذقیل  ،هجبص بَ اعتفبدٍ هجذد اص عِویَ ًخْاٌُذ بْد
تذکز هِن:داّطلجبى هؼشس شبُذ ّ ایثبرگز ثزای استفبدٍ اس سِویَ ایثبرگزاى ًیبسی ثَ دریبفت هؼزفی ًبهَ ّ یب کذ رُگیزی  23رقوی اس ثٌیبد
ًذارًذ ّ فقط هی ثبیست گشیٌَ هزثْط ثَ ًْع ایثبرگزی خْد را در فزم تقبضب ًبهَ ثجت ًبم آسهْى ػالهتگذاری ًوبیٌذ.
افشادی کَ دس آصهْى دکتشی تخققی دػْت ثَ هصبحجَ هی ؽًْذ ً ،یبص بَ دسیبفت هعشفی ًبهَ اص بٌیبد ّ اسایَ بَ داًؾگبٍ ُب ًذاسًذ .
الصم بَ تْضیخ اعت  ،عِویَ ؽبُذ ّ ایثبسگش آسهْى ّکبلت بَ دْصٍ آهْصػ عبلی بٌیبد هشتبظ ًوی ببؽذ ّ دس ایي خقْؿ دس فْست ًیبص
بب هعبًّت تعبّى بٌیبد توبط دبفل گشدد .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج ) هطاٍرُ اًتخاب رضتِ داٍطلثاى آسهَى ّای آهَسش عالی ٍ پایص تحصیلی داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثارگز
هطاٍرُ اًتخاب رضتِ در هقاطع  :کاسضٌاسی ٍ کاسضٌاسی اسضذ ساصهاى سٌدص کطَس ٍ ًیض دکتشی تخصصی
فزآیٌذ ارایِ هطاٍرُ اًتخاب رضتِ آسهَى سزاسزی

 -1تشگضاسی خلسِ هطاٍسُ گشٍّی تشای کلیِ هذاسس ضاّذ تْشاى – دس اسدیثْطت هاُ
 -2تشگضاسی خلسِ هطاٍسُ گشٍّی ٍ تعییي ًَتت هطاٍسُ فشدی تشای داٍطلثاى – پس اص اعالم ًتایح اٍلیِ آصهَى
 -3تشگضاسی خلسات هطاٍسُ فشدی – پس اص اعالم ًتایح اٍلیِ آصهَى
صهاى ٍ هکاى تشگضاسی خلسات هطاٍسُ گشٍّی ٍ فشدی اص طشیق سایت ایثاس  ،هذاسس ضاّذ ٍ ًیض حَصُ آهَصش عالی هٌاطق ٍ ستاد تْشاى تضسگ اطالع سساًی هی ضَد .
هثاحث قاتل ارایِ در جلسات هطاٍرُ

-

-

هقایسِ تشاص علوی داٍطلثاى تا تشاص علوی سال قثل ٍ ایٌکِ داٍطلة ضاّذ ٍ ایثاسگش تا تشاص هطاتِ دس سال قثل  ،چِ سضتِ ای ٍ دس کذام داًطگاُ
پزیشفتِ ضذُ است  .تذیْی است ایي تذاى هعٌی ًوی تاضذ کِ داٍطلة در آسهَى سال جاری ًیش حتوا" در ُوبى رشتَ ّ داًشگبٍ
پذیزفتَ خْاُذ شذ ّ در صْرت ػذم قجْلی داّطلت در رشتَ ّ داًشگبٍ هْرد ًظز ُ ،یچگًَْ هسئْلیتی هتْجَ هشبّراى ّ یب
ثٌیبد ًوی ثبشذ  .هطاٍساى تشای داٍطلثاى اًتخاب سضتِ ًوی کٌٌذ تلکِ ًکبتی سا اص لبیل تْجَ بَ عاللَ هٌذی  ،تْاًوٌذی  ،ببصاس کبس ّ
اداهَ تذقیل ّ  ...تْفیَ هی ًوبیٌذ .
آضٌایی داٍطلثاى تا سضتِ ّا ٍ گشایص ّای تحصیلی ٍ ًیض سطح علوی داًطگاُ ّا تَسط داًطدَیاى تشتش ضاّذ ٍ ایثاسگش داًطگاُ ّای تْشاى
آضٌایی داٍطلثاى تا ضشایط ًقل ٍ اًتقال
سفع ایشادات سْویِ ضاّذ ٍ ایثاسگش تشای داٍطلثاًی کِ سْویِ آًاى تَسط ساصهاى سٌدص لحاظ ًطذُ است .
آضٌایی داٍطلثاى تا خذهات پشداخت ضْشیِ تَسط تٌیاد .

د ) ًقل ٍ اًتقاالت داًطجَیی
دانشگاه های
تحت پوشش

ضوابط و اولویت ها

زمان

نوع ایثارگری ( اولویت با فرزند و همسر شهید  ،آزاده
و فرزند و همسر آنان و جانباز باالی  %52و فرزند و
همسر جانباز باالی  %25می باشد  .اگر ظرفیت
موجود باشد فرزند و همسر جانباز  52تا  94درصد
نیز از آن بهره مند می گردد)  ،تراز علمی ( برای
ورودی های جدید ) و معدل کل دانشگاه ( برای
ورودی های سنوات قبل )  ،جنسیت  ،وضعیت تاهل ،
اولویت ورودی های جدید به قدیم .

ورودی های جدید  :از
زمان اعالم نتایج به مدت
 2روز
ورودی های قدیم  52 :تیر
تا اوایل مرداد ( زمان نقل
و انتقاالت توسط وزارتین
علوم و بهداشت اعالم می
گردد )

دانشگاه آزاد
اسالمی

نوع ایثارگری (اولویت با فرزند و همسر شهید ،
آزادگان و فرزند و همسرآنان و جانبازان باالی %52
وفرزند و همسر آنان می باشد  .ضمنا"در خصوص
جانبازان  %55تا  %52و فرزند و همسرآنان و نیز
خواهران و برادران شهدا صرفا" مهمانی از نیمسال
دوم قابل اقدام می باشد) ،وضعیت تحصیلی  ،جنسیت ،
وضعیت تاهل
تغییر رشته  :از نیمسال دوم

ورودی های جدید  :از
زمان اعالم نتایج به مدت
 2روز
ورودی های قدیم  :اول آذر
و اول خرداد ماه

ثبت نام در سایت
esargaran.iau.ir
stu.iau.ir
یا

دانشگاه جامع
علمی کاربردی

نوع ایثارگری و وضعیت علمی

ورودی های جدید  :از
زمان اعالم نتایج به مدت
 2روز
ورودی های قدیم  52 :تیر
تا اوایل مرداد

اداره کل امور ایثارگران دانشگاه جامع
علمی کاربردی ( خیابان انقالب  -نرسیده
به میدان فردوسی  -جنب پل حافظ )

وزارت
بهداشت

وزارت علوم

نحوه اقدام

مراجعه به اداره آموزش عالی بنیاد
تهران بزرگ در موعد مقررو تکمیل فرم
مربوطه
ثبت نام در سایت
shahed.saorg.ir
یا mad.saorg.ir

توجه  :زمان های اعالم شده  ،تقریبی بوده و بر اساس تجربیات سنوات قبل می باشد و زمان دقیق توسط مبادی ذیربط اعالم می شود
الزم به توضیح است با توجه به محدودیت ظرفیت نقل و انتقال دانشگاه ها  ،امکان انتقال کلیه متقاضیان مقدور نمی باشد .

* هْواًی داًطجَیاى داًطگاُ آصاد اسالهی اص طشیق سایت اعالم ضذُ صَست هی گیشد  .هْواًی داًطگاُ ّای دٍلتی اص طشیق هعاًٍت ّای آهَصضی دٍ
داًطگاُ هثذا ٍ هقصذ دس صَست هَافقت دٍ داًطگاُ قاتل پیگیشی هی تاضذ .
* تا تَجِ تِ ظزفیت هحذٍد ًقل ٍ اًتقال رضتِ ّای پشضکی  ،دًذاًپشضکی ٍ دارٍساسی ٍ آهار تاالی هتقاضیاى  ،احتوال اًتقال فزسًذ
ٍ ّوسز جانباز  5:تا  94درصد بسیار ناچیز می باشد  .لذا در سهاى اًتخاب رضتِ دقت السم تِ عول آیذ .
ُ ) سایز هَارد :
 .1فزآیٌذ ارایِ خذهات ٍ ًحَُ تعاهل داًطگاُ ّا ٍ تٌیاد ضْیذ ٍ اهَر ایثارگزاى  :داًطدَیاى داًطگاُ ّای دٍلتی تا دس دست داضتي اصل ٍ
کپی کارت ایثارگزی تِ ستاد ضاّذ داًطگاُ هحل تحصیل هشاخعِ ًوَدُ تا دس لیست داًطدَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش قشاس گیشًذ  .داًطدَیاى داًطگاُ آصاد
اسالهی  ،داًطگاُ پیام ًَس  ،هَسسات غیش اًتفاعی ٍ داًطگاُ علوی کاستشدی هی تایست تا اسائِ اصل ٍ تصَیش کاست ایثاسگشی تِ ٍاحذ اهَر هالی
داًطکذُ هحل تحصیل هشاخعِ ًوَدُ تا دس لیست داًطدَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش قشاس گیشًذ  .تش اساس ّواٌّگی تِ عول آهذُ تا داًطگاُ ّای تْشاى ً ،یاس
تِ ارائِ هعزفی ًاهِ اس سَی تٌیاد ضْیذ ٍ اهَر ایثارگزاى ًوی تاضذ ( فشصًذاى ٍ ّوسشاى خاًثاص ٍ آصادُ هتَفی ًیاص تِ اسایِ هعشفی ًاهِ اص تٌیاد
هٌاطق تْشاى تضسگ داسًذ ) ّ .وچٌیي تعضا" دس سایت داًطگاُ ّا ٌّگام ثثت ًام اٍلیِ  ،دسخَاست اسکي هعشفی ًاهِ اص تٌیاد دسج گشدیذُ کِ ضشٍستی
ًذاسد ٍ دس صَستی کِ دس سًٍذ ثثت ًام هطکلی ایداد هی ًوایذ  ،اسکي کاست ایثاسگشی کافی است  .داًطدَیاى سٍصاًِ دٍلتی دس خصَظ دسیافت کوک
ّضیٌِ تِ ستاد ضاّذ ٍ ایثاسگش داًطگاُ هشاخعِ ٍ ثثت ًام ًوایٌذ  .داًطدَیاى هطوَل قاًَى تحصیل سایگاى ًیض دس پایاى ّش ًیوسال ٍ ،ضعیت هالی خَد سا
دس سایت داًطگاُ تشسسی ًوَدُ ٍ اص پشداخت ضْشیِ اص سَی تٌیاد اطویٌاى حاصل ًوایٌذ  .دس صَست هطاّذُ ّش گًَِ هغایشتی هی تایست هَضَع سا اص
طشیق اهَس هالی داًطکذُ پیگیشی ًوَدُ ٍ دس صَست ًیاص تا تٌیاد ضْیذ هٌطقِ هحل تحصیل تواس حاصل ًوایٌذ  .الصم تِ تَضیح است  ،تش اساس قَاًیي
هالی ٍ ریحساتی کطَس  ،ضْشیِ تحصیلی سٌَات قثل  ،اص هحل اعتثاسات سال خاسی قاتل پشداخت ًوی تاضذ .
 .2طزح تقَیت تٌیِ علوی  :ستاد ضاّذ داًطگاُ هحل تحصیل ًسثت تِ تطکیل کالس ّای تقَیتی تشای داًطدَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش اقذام هی ًوایذ .

 .3طزح استاد هطاٍر  :داًطدَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش تا هشاخعِ تِ ستاد ضاّذ ٍ ایثاسگش داًطگاُ هحل تحصیل اص ایي طشح تْشُ هٌذ هی ضًَذ  .اساتیذ هطاٍس
 ،داًطدَیاى سا دس خصَظ هثاحث آهَصضی  ،پژٍّطی ٍ فشٌّگی ساٌّوایی ًوَدُ ٍ ضوي تقَیت حس اعتواد تِ ًفس  ،تش حل هطکالت سٍحی ٍ سٍاًی
داًطدَیاى اّتوام هی ٍسصًذ .
ّ .4ستِ ّای علوی – پژٍّطی ( داًطگاُ آساد اسالهی ) ٍ کاًَى ّای علوی – فزٌّگی ایثار ( داًطگاُ ّای تحت پَضص ٍسارت
علَم )  :داًطدَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش ت ا هشاخعِ تِ ستاد ضاّذ ٍ ایثاسگش داًطگاُ ّا ٍ عضَیت دس ّستِ ّا ٍ کاًَى ّا  ،دس فعالیت ّای آهَصضی  ،پژٍّطی
 ،فشٌّگی ٍ ٍسصضی تصَست داٍطلثاًِ فعالیت هی ًوایٌذ  .فعالیت ّای فشٌّگی داًطدَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش داًطگاُ ّا ضاهل تشگضاسی اسدٍ  ،گشدّوایی ،
خطٌَاسُ ٍ هشاسن هزّثی هی تاضذ ٍ تَسط ستاد ضاّذ داًطگاُ تشًاهِ سیضی ٍ اخشا هی گشدد .
 .5جذب ّیات علوی  :فشصًذاى ٍ ّوسشاى ضْذا  ،آصادگاى ٍ فشصًذ ٍ ّوسش آًاى  ،خاًثاصاى  ٍ %25تاالتش ٍ ًیض فشصًذ ٍ ّوسش خاًثاصاى  ٍ %50تاالتش هی
تَاًٌذ اص سْویِ ایثاسگشاى دس خزب اعضای ّیات علوی ا ستفادُ ًوایٌذ ً .حَُ اعوال سْویِ هضتَس  ،ضشکت دس فشاخَاى خزب ٍ اًتخاب گضیٌِ ایثاسگشی دس
فشم ثثت ًام هی تاضذ ٍ ًیاص تِ هشاخعِ تِ تٌیاد ٍ دسیافت هعشفی ًاهِ ًیست  .صهاى ثثت ًام دس فشاخَاى ّا تَسط ٍصاستیي علَم ٍ تْذاضت یا داًطگاُ آصاد
اسالهی اعالم هی گشدد .
 .6اطالعات الصم دس خصَظ تسْیالت آهَسضی ٍیژُ داًطدَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش اص قثیل حزف ضاّذ ٍ  ...سا اص طشیق ستاد ضاّذ داًطگاُ ٍ یا هعاًٍت
آهَصضی ( داًطگاُ ّای فاقذ ستاد ضاّذ ) پیگیشی ًواییذ .
 .7حَصُ آهَصش عالی تٌیاد ّیچگًَِ کوک ّضیٌِ ای تاتت فزصت هطالعاتی  ،فعالیت ّای پژٍّطی ّ ،شیٌِ ّای پایاى ًاهِ تحصیلی  ،ارایِ
هقاالت  ،اختزاعات ٍ  ...پشداخت ًوی ًوایذ .
 .8ضْزیِ تحصیلی ضاغلیي تِ تحصیل در داًطگاُ ّای خارج اس کطَر تَسط تٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایثاسگشاى قاتل پشداخت ًوی تاضذ  .الصم تِ
تَضیح است صشفا" تِ داًؾجْیبى غیش بْسعیَ همطع دکتشی تخققی ّ فْق تخقـ خبسج اص کؾْس ّش ًیوسال  7/000/000سیال کوک ّضیٌِ
پشداخت هی ضَد .
 .9تٌیاد ضْیذ ّیچگًَِ اهکاًات خَاتگاّی دس اختیاس ًذاضتِ ٍ کوک ّشیٌِ ای ًیش تاتت اسکاى داًطدَیاى پشداخت ًوی ًوایذ ٍ داًطدَیاى گشاًقذس
صشفا" هی ببیغت هْضْع سا اص داًؾگبٍ هذ ل تذقیل پیگیشی ًوبیٌذ  .الصم بَ تْضیخ اعت آدسط خْابگبٍ ُبی خْدگشداى بخؼ
خقْفی ( تذت عٌْاى پبًغیْى ُبی داًؾجْیی ) اص طشیق ایٌتشًت قاتلیت خستدَ داسد  .تشخی اص خَاتگاُ ّای خَدگشداى  ،آدسس ٍ ضواسُ تواس
خَد سا دس اختیاس تٌیاد تْشاى تضسگ قشاس دادُ اًذ کِ اٍال" ا یي بٌیبد هغئْلیتی دس لببل داًؾجْیبى هعشفی ؽذٍ بَ خْابگبٍ ُبی فْق ًذاؽتَ ّ
ثبًیب"ؽِشیَ آى ًیض بَ عِذٍ داًؾجْ هی ببؽذ .
 .10تٌیاد ضْیذ ّیچگًَِ کوک ّضیٌِ ای دس قالة تْیِ لة تاب  ،تي کتاب ٍ ًیش خزیذ لَاسم التحزیز پشداخت ًوی ًوایذ .
 .11داًطدَیاى گشاًقذس ضاّذ ٍ ایثاس گش پس اص فشاغت اص تحصیل هی تایست تا دس دست داضتي اصل ٍ تصَیش هذسک تحصیلی تِ حَصُ آهَصش عالی تٌیاد هحل
تحصیل هشاخعِ ًوَدُ تا ًسثت تِ ثثت فارغ التحصیلی آًاى دس سیستن سدایا اقذام گشدد  .دس صَستی کِ اص صهاى فشاغت اص تحصیل  ،تیص اص  2سال
سپشی ضذُ تاضذ  ،ثثت فاسغ التحصیلی دس کلیِ هٌاطق تْشاى تضسگ تالهاًع هی تاضذ  .الصم تِ تَضیح است چٌاًچِ سضتِ تحصیلی داًطدَ دس سیستن
سدایا اضتثاّی ثثت ضذُ تاضذ  ،صشفا" دْصٍ آهْصػ عبلی بٌیبد هذل تذقیل هی تْاًذ ًغبت بَ اصالح آى اقذام ًوایذ .
ضوارُ تواس  ،آدرس ٍ پست الکتزًٍیک حَسُ آهَسش عالی تٌیاد تْزاى تشرگ :

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

نقل و انتقاالت دانشجویی

آقای تیموری

88852958

سهمیه آزمون های آموزش عالی

آقای خرقانی

8888399:

پست الکترونیک
آدرس

e.elahi@tehran.isaar.ir
هیذاى ّفتن تیز  ،کَچِ ضاّذ ً ،ثص کَچِ هزٍاریذ  ،ساختواى
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