يام َای ديرٌ ريساوٍ
يام تحصیلی؛
ایي ٍام ّزتزم تِ داًؾدَیاى رٍساًِ ٍاخذؽزایطی وِ درهَعذ همزر ،هتماضی دریافت ٍام تَدُ اًذ تعلك
هیگیزد.
تًجٍ :1تِ داًؾدَیاى هؾزٍطی طثك لاًَى فٌذٍق رفاُ ٍام تعلك هی گیزد.
تًجٍ  :2تِ داًؾدَیاى هتأّل ٍ دارای فزسًذ (هزد) تا ارائِ هذارن تاّل طثك همزرات فٌذٍق ٍام تعلك
خَاّذ گزفت .

يام تحصیلی ممتاس ي ومًوٍ ي بزتز ؛
داًؾدَیاى ممتاس وِ دارای یىی اس ؽزایط سیز هی تاؽٌذ ؛
الف  -تزگشیذگاى گزٍُ ّای پٌح گاًِ آسهَى عزاعزی تا هعزفی عاسهاى عٌدؼ آهَسػ وؾَر
ب  -تزگشیذگاى الوپیادّای علوی داًؼ آهَسی وؾَر
ج  -تزگشیذگاى خؾٌَارُ خَارسهی
هی تَاًٌذ تا  2تزاتز عمف هداس ٍام تحقیلی عادی تا ارائِ تأئیذیِ السم ٍام دریافت ًوایٌذ.
داًؾدَیاى ومًوٍ ؛
داًؾدَیاًی وِ در فعالیتْای آهَسؽی ٍ پضٍّؾی  ،فزٌّگی ٍ اختواعی ٍ عیاعی ٍ ....عزآهذ داًؾدَیاى
دیگز تاؽذ ٍ تَعط ّیأت داٍراى اًتخاب داًؾدَیاى ًوًَِ در هعاًٍت داًؾدَیی ٍسارت هتثَع تِ عٌَاى
داًؾدَی ًوًَِ اًتخاب گزدًذ حذاوثز تا دٍ تزاتز ٍام تحقیلی هی تَاًٌذ اس ٍام تزخَردار ؽًَذ(.حىن
داًؾدَیی تا تأئیذ هعاًٍت داًؾدَیی ٍ یا رئیظ عاسهاى اهَر داًؾدَیی تاؽذ)
يام مسکه؛
ٍام هغىي تِ داًؾدَیاى رٍساًِ تعلك هیگیزد وِ درخَاتگاُ عىًَت ًذاؽتِ ٍاخارًُاهِ رعوی تِ ادارُ رفاُ
تحَیل دادُ تاؽٌذ.ایي ٍام تِ فَرت تزهی ٍتِ ؽوارُ حغاب داًؾدَی هتماضی ٍاریش هیگزدد.
تَخِ  :تِ داًؾدَیاى هتأّل(هزد) دٍ تزاتز ٍام هغىي تعلك هی گیزد.
يام يدیعٍ مسکه؛
ایي ٍام تِ داًؾدَیاى هتاّلی وِ درخَاتگاُ عىًَت ًذاؽتِ تاؽٌذدر فَرت ارائِ اخارُ ًاهِ رعوی ،فمط تِ
یىی اس سٍخیي داًؾدَ تعلك هیگیزد.داًؾدَیاى دٍرُ رٍساًِ درّزهمطع تحقیلی فمط یهتار هیتَاًٌذاسایي
ٍام اعتفادُ ًوایٌذ.

تَخِ  : 1هثلػ ٍام تزای داًؾدَیاى رٍساًِ عی هیلیَى ریال ٍ تزای داًؾدَیاى تحقیالت تىویلی چْل ٍ
پٌح هیلیَى ریال هی تاؽذ.
تَخِ  : 2هثلػ ول ٍدیعِ در سهاى فارغ التحقیلی تقَرت یىدا اس داًؾدَ دریافت خَاّذ ؽذ.
يام ضزيری ؛
ایي ٍام تِ داًؾدَیاى رٍساًِ وِ دارای هذارن السم تا تَخِ تِ اطالعیِ ّای فٌذٍق رفاُ داًؾدَیی در ؽزٍع
ّز تزم اعالم هی گزدد  ،تعلك هی گیزد.
يام ضزيری کتب تخصصی ؛
داًؾدَیاى تحقیالت تىویلی وِ تزای خزیذ وتة تخققی تا هؾىل هالی هَاخِ ّغتٌذ هی تَاًٌذ اس ایي
ٍام اعتفادُ ًوایٌذ(.وارؽٌاعی ارؽذ  3،333،333ریال  .دوتزی  0،333،333ریال)
يام ضزيری مبتکز ؛
داًؾدَیاًی وِ در طَل تحقیل  ،اختزاعات ٍ اتتىاراتی اًدام هی دٌّذ ٍ اختزاع ٍ اتتىار آًاى تِ تأئیذ
عاسهاى پضٍّؼ ّای علوی ٍ فٌعتی ایزاى یا دتیز خاًِ خؾٌَارُ خَارسهی ٍ خؾٌَارُ خَاى خَارسهی یا
هعاًٍت پضٍّؾی داًؾگاُ رعیذُ تاؽذ هثلػ  13،333،333ریال ٍام دریافت ًوایٌذ( پظ اس ارائِ هذارن
گَاّی ثثت اختزاع هثلػ  0،333،333ریال آى ٍ پظ اس تأئیذ رعوی داًؾگاُ هثٌی تز اتوام  %03وار هاتمی
ٍام پزداخت خَاّذ ؽذ).
يام ضزيری حًادث غیز متزقبٍ؛
داًؾدَیاًی وِ ٌّگام ٍلَع حادثِ در داًؾگاُ ؽاؼل تِ تحقیل تَدُ ٍ هحل عىًَت خَد ٍ یا خاًَادُ آًاى
در هحل حادثِ تاؽذ هعادل عِ تا پٌح تزاتز عمف هداس ٍام ضزٍری تا تأئیذ خغارت حَادث هذوَر تَعط
فزهاًذاری یا اعتاًذاری هحل عىًَت ٍ ،ام دریافت ًوایٌذ.
يام ضزيری قُزمان يرسشی ؛
داًؾدَیاى لْزهاى ٍرسؽی دارای ؽزایط سیز ؛
الف ً -فزات اٍل تا عَم الوپیادّای ٍرسؽی داًؾگاّْای وؾَر(تیوی ٍ اًفزادی)
ب ً -فزات اٍل تا عَم هغاتمات لْزهاًی داًؾگاّْای وؾَر(تیوی ٍ اًفزادی)
ج ً -فزات اٍل تا عَم هغاتمات تیي الوللی ٍ خْاًی (تیوی ٍ اًفزادی)
د  -داًؾدَیاى عضَ تین هلی
هی تَاًٌذ ّوزاُ تا فاوتَر ٍ ارائِ هذرن ّشیٌِ وزد ٍ تأئیذ ادارُ ول تزتیت تذًی ٍسارت هتثَع در خقَؿ
حىن لْزهاًی تا دٍ تزاتز عمف هداس ٍام ضزٍری دریافت ًوایٌذ.

يام ضزيری ممتاس ي ومًوٍ ي بزتز ؛
داًؾدَیاى هوتاس وِ دارای یىی اس ؽزایط سیز هی تاؽٌذ ؛
الف  -تزگشیذگاى گزٍُ ّای پٌح گاًِ آسهَى عزاعزی تا هعزفی عاسهاى عٌدؼ آهَسػ وؾَر
ب  -تزگشیذگاى الوپیادّای علوی داًؼ آهَسی وؾَر
ج  -تزگشیذگاى خؾٌَارُ خَارسهی
تا  2تزاتز عمف هداس ٍام ضزٍری عادی تا ارائِ اعٌاد ّشیٌِ وزد ٍ تأئیذیِ هذرن هوتاس تَدى ٍام تعلك
خَاّذ گزفت.
داًؾدَیاى ًوًَِ ؛
داًؾدَیاًی وِ در فعالیتْای آهَسؽی ٍ پضٍّؾی  ،فزٌّگی ٍ اختواعی ٍ عیاعی ٍ ....عزآهذ داًؾدَیاى
دیگز تاؽذ ٍ تَعط ّیأت داٍراى اًتخاب داًؾدَیاى ًوًَِ در هعاًٍت داًؾدَیی ٍسارت هتثَع تِ عٌَاى
داًؾدَی ًوًَِ اًتخاب گزدًذ حذاوثز تا دٍ تزاتز ٍام ضزٍری عادی هی تَاًٌذ اس ٍام تزخَردار ؽًَذ(.حىن
داًؾدَیی تا تأئیذ هعاًٍت داًؾدَیی ٍ یا عاسهاى اهَر داًؾدَیی تاؽذ)
يام اسدياج؛
ایي ٍام تِ داًؾدَیاى رٍساًِ وِ تاریخ اسدٍاخؾاى تیؾتز اس یىغال ًثاؽذ  ،تعلك هی گیزد(.در فَرتی وِ ّز
دٍ سٍج داًؾدَ تاؽٌذ تِ ّزدٍ ًفز ٍام تعلك هی گیزد) هثلػ ٍام پاًشدُ هیلیَى ریال هی تاؽذ.
يام تغذیٍ؛
ایي ٍام تِ داًؾدَیاى رٍساًِ در پایاى ّز تزم تز اعاط درخَاعت تعلك هی گیزد
يام حج عمزٌ ؛
ایي ٍام فمط یهتار در هذت تحقیل تاارائِ تاییذیِ اس دفتز ًْاد رّثزی داًؾگاُ تِ ولیِ داًؾدَیاى اعن اس
رٍساًِ ٍ ؽثاًِ اعطا هیگزدد.هیشاى ٍام پٌح هیلیَى ریال هی تاؽذ.
يام داوش َستٍ ای ؛


داًؾدَیاى ؽاؼل تِ تحقیل در رؽتِ ّای هزتثط تا اًزصی ّغتِ ای هاًٌذ فیشیه ّغتِ ای ٍ
هٌْذعی ّغتِ ای وِ هتماضی ٍام ّای ٍام تحقیلی  ،هغىي ٍ ضزٍری داًؼ ّغتِ ای
هیتاؽٌذ؛ هی تَاًٌذ تا ارائِ تزگِ اؽتؽال تِ تحقیل در رؽتِ ّای هذوَر تا عمف هؾخـ ؽذُ
فٌذٍق رفاُ داًؾدَیاى ٍام دریافت ًوایٌذ .

يام مًارد خاص ؛
داًؾدَیاى حادثِ دیذُ در عَاًح ٍ تقادفات ٍ داًؾدَیاى هثتال تِ تیواری خاؿ ٍ پزّشیٌِ هی تَاًٌذ تا
ارائِ تقاٍیز تزاتز تا افل ؽذُ هذارن پشؽىی ٍ ّشیٌِ ّای اًدام ؽذُ پظ اس تزرعی هذارن ٍ تأییذ آى
تَعط هعاًٍت داًؾدَیی تا هثلػ  23،333،333ریال ٍام هَارد خاؿ دریافت ًوایٌذ .
يام بىیاد علًی ؛
تزای دریافت ؽزایط ٍام ٍ ّوچٌیي ًحَُ تغَیِ آى فایل پیَعت را داًلَد ًواییذ
تًجٍ : 1وارهشد ٍام ّای دٍرُ رٍساًِ ففز هی تاؽذ ٍ.تزای داًؾدَیاى ؽثاًِ وارهشد هقَب فٌذٍق رفاُ
هحاعثِ هیگزدد.
تًجٍ ً : 2حَُ ثثت تماضای ٍام ّا در ّز ًیوغال اطالع رعاًی هیگزدد.
تًجٍ : 3هذارن هَرد ًیاس ّز ًَع ٍام در اطالعیِ ّز تزم لزار هیگیزد.

