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 تحصیلی

 

بشای َمٍ مماطع 

 تحػیلی
 ریال 0101110111تا  0001110111

 

 َستِیًاپ ارشذ یوارشٌاس 

 یلیتحص وسالیً 0 حذاوثر

 یدوترا ٍ َستِیپ یوارشٌاس 

 ِیبَرس ریغ َستِیًاپ یتخصص

 یلیتحص وسالیً 8 حذاوثر

 اعالم تحصیلی هشرٍط ًیوسال یه در وِ داًشجَیی 

 ٍام هبلغ از ًیوی از استفادُ بِ هجاز بعذ ًیوسال در شَد،

 هشرٍط هتَالی ًیوسال دٍ در ٍچٌاًچِ باشذ هی تحصیلی

 ًیوسال در تحصیلی ٍام از استفادُ بِ هجاز شَد، شٌاختِ

  .بَد ًخَاّذ آى از بعذ

 ِبِ ٍ هبلغ حذاوثر تأّل سٌذ ارائِ با هتأّل داًشجَی ب 

 هی تعلك تحصیلی ٍام هبلغ حذالل هجرد داًشجَی

 .گیرد

 

 

 

 
 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرٍری

 

 

 

 

 

واسضىاسی پیًستٍ، 

واسضىاسی اسضذ 

واپیًستٍ، دوتشای 

 تخػػی واپیًستٍ

 

 از یه ّر خصَص در هربَطِ هذارن ٍ ورد ّسیٌِ اسٌاد الصاق

 :باشذ هی ریل شرح بِ ضرٍری، ٍام رٍیذادّای
 

 

 

 فاوتًسفشصوذ  تَلذ گَاّی فَت، گَاّی :خاظ مًاسد سيیذاد 

 هـضضـپ طـًسـت ذٌـض اییذـت شمـف َمشاٌ ٍـب انـدسم َای َضیىٍ

 (ریال 9101110111.)داوطگاٌ ذـعتمـم
 

 اص وامٍ معشفی : طبیعی بالیای ٍ َادثـح َعـٍل سيیذاد 

 ذٌـدی ادثٍـح ذگیـصو لـمح ذاسیـاستاو یا اوذاسیـشمـف

 (ریال9101110111 ) 
 

 

 یا متخػع پضضه گًاَی :خَاُ تَاى داًشجَیاى سيیذاد 

 داوطگاٌ داوطجًیی معايوت تاییذ با بُضیستی ساصمان

 (ریال0101110111)
 

 هبتىر وشَری، ًوًَِ برتر، داًشجَیاى سيیذاد 

 معشفی (ریال 010111011) ٍرزشی لْرهاى ٍ (ریال910111011)

 .سيیذاد َش ریل دس ضذٌ روش مًاسد مطابك وامٍ

 

 عمذ تاسیخ دلیك دسج با تاَل سىذ  :ازدٍاج رٍیذاد. 

 (ریال9101110111)

 

 تَاًذ در ّر ًیوسال داًشجَ هی

هٌحصرا از یه رٍیذاد استفادُ 

 .ًوایذ

  استفادُ از ّر رٍیذاد در طَل

همطع تحصیلی، صرفا یه بار 

 .هجاز هی باشذ

  بِ داًشجَیاى دٍرُ شباًِ ٍام

 .گیردضرٍری تعلك ًوی

 

 
 يام ػـمبل سمف ي ذادـسيی شـَ مبلػ  

 ضشيع اص لبل سيیذاد َش دس اعطایی

َیأت  مػًبات مطابك تحػیلی َشسال

خًاَذ  اعالم ي تػًیب ىذيقغ امىاء

 .ضذ

 حذاوثر خاص هَارد  
 

 .تحػیل ديسٌ دس ي اصسيیذاد پس ماٌ 9 حذاوثش
 

 بالیای طبیعی ٍ حَادث 
 

 تحػیل ديسٌ دس ي اصحادثٍ پس ماٌ 9 تا حذاوثش
 

 حذاوثر خَاُ تَاى  

 تحػیل دسديسٌ ي اصسيیذاد پس ماٌ 9 حذاوثش
 

 ،ًوًَِ وشَری،هبتىر برتر 

 ومًوٍ بشتش، مذسن اصدسیافت پس ماٌ 6 تا حذاوثش

 تحػیل ديسٌ دس ي بًدن يمبتىش
 

 ٍرزشی لْرهاى  

 ي لُشماوی مذسن دسیافت اص پس ماٌ 6حذاوثش 

 (الضامی51حذالل معذل ول )تحػیل ديسٌ دس

 ازدٍاج  

 (فمط یه وًبت)عمذ اصتاسیخ پس ماٌ 51 حذاوثش
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ٍیژُ دوتری از 

 هٌابع صٌذٍق 

دوتشی تخػػی 

 واپیًستٍ
 (امىان پزیشَست 99پاییض ي صمستان)بشای ویمسال ايل  ریال001110111

 بِ صَرت هاّیاًِ 

 

   َش ضص ماٌ یه باس پشداخت می ضًد
 واپیًستٍ تخػػی دوتشی يیژٌ يام اص استفادٌ مذت 

 ممطع طًل دس تحػیلی ویمسال 1 حذاوثش

 .باضذ می تحػیلی

 ٌدوتشی يیژٌ يام ي تحػیلی يام اص َمضمان استفاد 

 واپیًستٍ تخػػی دوتشی ممطع داوطجًیان بشای

 .باضذ ومی پزیش امىان

 

0 

ٍیژُ دوتری از 

هٌابع باًه تَسعِ 

 تعاٍى

دوتشی تخػػی 

 واپیًستٍ
 (امىان پزیش َست99پاییض ي صمستان )بشای ویمسال ايل  ریال001110111

 بِ صَرت هاّیاًِ 

 

 ماٌ یه باس پشداخت می ضًد سٍ َش 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسىي      

 

 

 

 

بشای َمٍ مماطع 

یه باس )تحػیلی 

 (دس طًل ممطع

 

 ریال 00101110111 

 شْر تْراى 

 ٌباضذ مجاص امالن مطايسیه دفاتش اص سَگیشی وذ داسای بایست می سسمی وامٍ اجاس. 

 ٌباضذ داوطجً سىًوت محل یا تحػیل محل ضُش دس بایست می مىاوی لحاظ اص وامٍ اجاس. 

 ٌباضذ ایطان دي َش یا ي َمسشش یا ي داوطجً وام بٍ بایست می وامٍ اجاس. 

 باس یه فمط باضذ، داضتٍ اختیاس دس ای اجاسٌ مسىه وٍ متاَلی داوطجًی بٍ مسىه يام 

 مطابك التحػیلی فاسغ اص پس میبایست ي گشدد می پشداخت تحػیلی ممطع َش بشای

 .گشدد باصپشداخت یىجا غًست بٍ لًاویه

 مىذ بُشٌ مسىه يام اص تًاوذ می آوُا اص یىی فمط باضىذ، داوطجً صيجیه وٍ غًستی دس 

 .گشدد

 واسافتادگی اص یا ي متاسوٍ فًت، ضُادت، علت بٍ وٍ فشصوذ داسای صن متأَل داوطجًی 

 عُذٌ بش سا خًد فشصوذان یا فشصوذ سشپشستی َمسش

 .گشدد بُشَمىذ يام ایه اص میتًاوذ لاوًوی مستىذات ي مذاسن اسائٍ با داسد

 اعتباس ومایذ می يام تماضای داوطجً وٍ ویمسالی دس بایست می وامٍ اجاسٌ صمان مذت 

 .باضذ داضتٍ

 ریال01101110111   

 والى شْرّا  

 ریال00101110111 

 سایر شْرّا  
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 شْریِ       

 ًاپیَستِ ارشذ وارشٌاسی  ریال 0101110111 واسضىاسی پیًستٍ

 .تحصیلی ًیوسال 0 حذاوثر

 دوترای ٍ پیَستِ وارشٌاسی 

 بَرسیِ غیر ًاپیَستِ تخصصی

 .تحصیلی ًیوسال 8 حذاوثر

 

 

اسضذ واسضىاسی  در ّر ًیوسال                  

 واپیًستٍ
 ریال 0101110111

دوتشی تخػػی 

 واپیًستٍ
 ریال 0101110111

 

 ورهاًشاُ لن، ورج، هشْذ، شیراز، تبریس، اَّاز، اصفْاى، :از عبارتٌذ شْرّا والى

 شَدهی پرداخت ایراى هْر لرض الحسٌِ باًه طریك از فمط جذیذ تحصیلی سال از عالی آهَزش هراوس ٍ ّا داًشگاُ شرایط ٍاجذ داًشجَیاى ولیِ بِ هسىي) ٍدیعِ( ٍام. 

 ًوایٌذ استفادُ ایراى هْر الحسٌِ لرض باًه هٌابع هسىي ٍام از تَاًٌذ ًوی تحصیلی همطع در صٌذٍق هٌابع هسىي ٍدیعِ از هٌذ بْرُ تحصیل بِ شاغل داًشجَیاى. 


