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  داوشگاٌ (داَذا) درخشان استعذاد انیداوشجً تیَذا ي اوتخاب وامٍهییآ

 

مؼايوت ایجاز وشاط ػلمی ي اضتمای سغح ویفی زاوشجًیان تطتط،  ،زاوشجًیان مستؼس ، حمایت ي َسایتزض ضاستای جصب مقذمٍ:

َای تطتط وىىًض،  زض ایه عطح ضتثٍ. وىس میوامٍ زاوشجًیان ممتاظ ي مستؼس ضا حمایت  تط اساس ایه آییهآمًظشی ي تحصیالت تىمیلی 
 زاوشجًیان. زًش میي حمایت تىسی  ص ػلمی ي پژيَشی زض سٍ ذًشٍ زستٍَای ذازاضای تطجستگیزاوشجًیان ممتاظ ي زاوشجًیان 

      .وىىس میمتىاسة تا ذًشٍ مطتًعٍ تسُیالت زضیافت  ،وامٍ مماعغ مرتلف تحصیلی مشمًل ایه آییه

1.  

  شرایط -1مادٌ 

زضذًاست ذًز ضا تٍ َمطاٌ واضوامٍ تحصییلی ي مسیتىسات مطتًعیٍ تحًییت زفتیط      تایس یا تمسیس ػضًیت، زاوشجًیان تطای احطاظ  -1-1

زفتیط  اییه  َای تمسیس ػضًیت تایس حسالت یه ماٌ لثت اظ پایان زيضٌ ػضًیت تحًیت  استؼسازَای زضذشان زاوشگاٌ ومایىس. زضذًاست
 شًز. 

تًاوىیس اظ   ویا  ویطزٌ تاشیىس، میی    تحصیلی مطتًعیٍ بثیت   سال ویمي زض  تًزٌزاوشگاٌ ایه زاوشجًیان فمظ تا ظماوی وٍ زاوشجًی  -1-2

 . ذًاَىس ومًز استؼساز زضذشان زضیافتزض ػضًیت  گًاَیوامٍ استفازٌ وىىس. زض غیطایىصًضت فمظ  تسُیالت مًضًع ایه آییه

َیا  زاوشیىسٌ َا ي ضيسای اظ عطف زفتط استؼسازَای زضذشان تٍ َمٍ مؼايوت سال ویملیست زاوشجًیان استؼساز زضذشان زض َط  -1-3

 اػال  ذًاَس شس. مثىای اػغای تسُیالت لیست اضسالی اظ عطف زفتط استؼسازَای زضذشان ذًاَس تًز.

ایه شًضا متشیىت  است.  "شًضای استؼساز زضذشان زاوشگاٌ"استؼساز زضذشان، زاوشجًیان ػضًیت  تاییسمطجغ وُایی تطضسی ي  -1-4

)ضییس شًضا(، ضییس ازاضٌ استؼسازَای زضذشان  )زتیط شًضا(، مسیط آمیًظ،، میسیط تحصییالت     تحصیالت تىمیلیآمًظشی ي  اظ مؼاين
 ي واضشىاس زفتط استؼسازَای زضذشیان زاوشگاٌ(  ییسضاوتراب تا )تىمیلی، مسیط امًض پژيَشی، زي وفط اظ اػضای َیات ػلمی زاوشگاٌ 

  ذًاَىس تًز.

 

 کارشىاسیکارداوی ي  طعامق در داوشجًیانعضًیت  شرایط احراز الف(

 ضتثٍ حساوثط تطحسة ظیط جسيل مغاتك ،اوس شسٌ پصیطفتٍ اضزتیلی محمك وشگاٌاز زض وٍ سطاسطی آظمًن تطتط َای ضتثٍ -1-5

 زض حمایت تساي  .گیطوس می لطاض حمایت مًضز شیت َای ذًشٍ زض سال زي مست تٍ يضيز تسي اظ سُمیٍ اػمال تسين وشًضی
 تاشس. می 17 تاالی وت مؼسل زاشته تٍ مىًط تؼسی َای سال ویم

  َای گريٌ رتبٍ 

 اوساوی علًم َىر َای خارجی زبان ریاضی علًم تجربی علًم 

 1-250 1-200 1-200 1-500 1-1000 1خًشٍ 

 251-800 201-400 201-400 501-1000 1001-2500 2خًشٍ 

 801-1500 401-800 401-800 1001-3000 2501-5000 3خًشٍ 
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 ػضً ػىًان تٍ سال زي مست تٍ يضيز تسي اظ سىجش، ساظمان تًسظ اػالمی مؼیاض اوحطاف 5/2 تا سطاسطی آظمًن طگعیسگانت  -1-6

 یتاال وت مؼسل زاشته تٍ مىًط یتؼس یَاسال ویم زض تیحما تساي . طوسیگیم لطاض تیحما مًضز 2 ذًشٍ نزضذشا استؼساز
 .تاشسیم 17

اظ َط وسا  اظ  یلیساتمٍ تحص تُتطیهوفط تا سٍ شًوس،  یم طفتٍیپصزاوشگاٌ ایه زض  یلیوٍ تا سًاتك تحص یاویزاوشجً انیاظ م  -1-7

سال مًضز  تٍ مست زي 2زضذشان ذًشٍ  استؼسازػضً تٍ ػىًان  یي ػلً  اوساو یػلً  تجطت ه،یعیف یاضیض یَا پلمیزاضوسگان ز
  . طوسیگ یلطاض م تیحما

ضشتٍ َط  زض یلیساتمٍ تحص تُتطیهوفط تا یه شًوس،  یم طفتٍیپصزاوشگاٌ ایه زض  یلیوٍ تا سًاتك تحص یاویزاوشجً انیاظ م -1-8

لطاض  تیسال مًضز حمایه تٍ مست  3زضذشان ذًشٍ  تٍ ػىًان استؼساز 17تاالی  وتثی زیپلم تٍ شطط زاضا تًزن مؼسل گطایش لثًلی
 .طوسیگ یم

 زاوشجًیان تیه ي تاشىس گصضاوسٌ گصشتٍ سال ویم زي زض ضا زضسی ياحس 32 حسالت وٍ 17 تاالی وت مؼسل تا زاوشجًیان -1-9

 استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ ،تاشىس ايل ضتثٍ حائع وت مؼسل وظط اظ شثاوٍ( ي ضيظاوٍ يضيزی )مجمًع یىسان ضشتٍ/گطایش تا يضيزی َم
 .گیطوس می لطاض حمایت مًضز 3 ذًشٍ زضذشان

 يضيزی زاوشجًیان تؼساز اگط ي ايل وفط زي تاشىس، وفط 05 اظ تیشتط ضشتٍ/گطایش يضيزی زاوشجًیان تؼساز اگط -1تبصرٌ 

   شس. ذًاَىس اوتراب 3 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ ايل وفط سٍ ،تاشىس وفط 75 اظ تیشتط ضشتٍ/گطایش

 ي واضزاوی َای زيضٌ زض شًز.می تىس ایه مشمًل َفتم سال ویم پایان تا حساوثط پیًستٍ واضشىاسی زاوشجًیان اوتراب -2تبصرٌ 

 .گطفت ذًاَس اوجا  تحصیلی چُاض  سال ویم تا تىس ایه شطایظ تا زضذشان استؼساز زاوشجًی اوتراب واپیًستٍ واضشىاسی

 تًز. ذًاَس زي  سال ویم تطای سال َط شُطیًض 20 ي ايل سال ویم تطای َطسال فطيضزیه 20 زاوشجًیان اضظیاتی ظمان -3تبصرٌ 

 ورًاَس اػمال لاتت تاشىس، وشسٌ بثت اضظیاتی ظمان زض زلیت َط تٍ وٍ ومطاتی ي تًز ذًاَس ػمت مالن اضظیاتی ظمان زض وت مؼسل
    تًز.

 َط زتیطذاوٍ تاییس مًضز گًاَی اضایٍ تا فاضاتی ضاظی، ذًاضظمی، َای جشىًاضٌ سً  تا ايل َایضتثٍ ي وشًضی ومًوٍ زاوشجًیان -1-11

  گیطز.می لطاض حمایت مًضز 1 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ َا جشىًاضٌ اظ یه

 زاوشجًی ػىًان تٍ سال زي مست تٍ يضيز تسي زض آمًظی زاوش وشًضی المپیاز زتیطذاوٍ مؼطفی تا آمًظی زاوش المپیاز تطگعیسگان -1-11

میی   17َای تؼسی مىًط تٍ زاشته مؼسل ویت تیاالی    سال ویمتساي  حمایت زض گیطوس. می لطاض حمایت مًضز 1 ذًشٍ زضذشان استؼساز
 تاشس.

 پاوعزَم تا ايل تطگعیسگان ي 3 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ زاوشجًیی ػلمی المپیاز وُایی مطحلٍ تٍ یافتگان ضاٌ -1-12

 زاوشجًیان وت مؼسل گیطوس.می لطاض حمایت مًضز 2 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ زاوشجًیی المپیازَای وُایی مطحلٍ
  س.تاش 51 اظ ومتط وثایس تىس ایه مشمًل
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 ارشذ مقطع کارشىاسیداوشجًیان عضًیت  شرایط احراز -ب

 تطحسة ظیط جسيل مغاتك اوس شسٌ پصیطفتٍ اضزتیلی محمك وشگاٌاز زض وٍ اضشس واضشىاسی ممغغ سطاسطی آظمًن تطتط َای ضتثٍ -1-13

  گیطوس.می لطاض حمایت مًضز سال یه تطای يضيز تسي اظ سُمیٍ اػمال تسين وشًضی ضتثٍ حساوثط

 .ضشتٍ ي ممغغ ضا وسة ومایىس زضصس وت ظطفیت ضيظاوٍ 15ضتثٍ ومتط اظ  وٍ زاوشجًیاوی  1 خًشٍ

 .ضشتٍ ي ممغغ ضا وسة ومایىس زضصس وت ظطفیت ضيظاوٍ 25ضتثٍ ومتط اظ وٍ زاوشجًیاوی   2 خًشٍ

 

 ممغغ زض ي تاشىس وطزٌ وسة ضا زاوشجًیی المپیاز وُایی مطحلٍ پاوعزَم تا ايل ضتثٍ واضشىاسی ممغغ زض وٍ زاوشجًیاوی -1-14

 مًضز 1 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ یىسال مست تٍ يضيز تسي اظ شًوس، پصیطفتٍ اضزتیلی محمك زاوشگاٌ اضشس واضشىاسی
  گیطوس. می لطاض حمایت

 َط زتیطذاوٍ تاییس مًضز گًاَی اضائٍ تا فاضاتی ضاظی، ذًاضظمی، َای جشىًاضٌ سً  تا ايل َای ضتثٍ ي وشًضی ومًوٍ زاوشجًیان -1-15

  س.وگیط می لطاض حمایت مًضز 1 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ َا جشىًاضٌ اظ یه

 تیه زض وت مؼسل لحاػ تٍ ي تاشس گصضاوسٌ گصشتٍ سال ویم یه زض ضا ياحس 8 حسالت وٍ 17 تاالی مؼسل تا زاوشجًی-1-16

 مًضز 3 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ تاشس ايل ضتثٍ حائع شثاوٍ( ي ضيظاوٍ )مجمًع ذًز ضشتٍ/گطایش َم زاوشجًیان
  .گیطوسمی لطاض حمایت

  .است پصیط امىان سً  سال ویم پایان تا حساوثط اضشس واضشىاسی زاوشجًیان اوتراب -4تبصره

 تًز. ذًاَس زي  سال ویم تطای سال َط شُطیًض 20 ي ايل سال ویم تطای سال َط فطيضزیه 20 زاوشجًیان اضظیاتی ظمان -5تبصره

 ورًاَس اػمال لاتت تاشىس، وشسٌ بثت اضظیاتی ظمان زض زلیت َط تٍ وٍ ومطاتی ي تًز ذًاَس ػمت مالن اضظیاتی ظمان زض وت مؼسل
   تًز.

 وسیة  صیًضت  زض تاشىس، پژيَشی ي آمًظشی تطجستٍ سًاتك زاضای وٍ اضشس واضشىاسی ممغغ زض شطيع اظ پس وٍ یزاوشجًیاو -1-17

 زاوشجًی ػىًان تٍ امتیاظ 30 اظ تیشتط وسة صًضت زض ي 3 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ شیت مًاضز اظ امتیاظ 25 حسالت
 س.وگیط می لطاض حمایت مًضز 2 ذًشٍ زضذشان استؼساز

 تؼلك تیشتط امتیاظ زي ،71 اظ تاالتط ومطٌ َط اظای تٍ ي امتیاظ 61 زضسی ياحس 8 حسالت گصضاوسن شطط تٍ 71 تاالی وت مؼسل 
  گیطز. می

 ٍای یپژيَش یػلم ممال ISI مٍیضم ليجس یمثىا تط اظیامت :مؼتثط 

 ٍاست. ضطيضی تىس ایه اظ استفازٌ تطای ممالٍ یه حسالت اضائ 

 ٍمٍیضم ليجس یمثىا تط اظیامت :مؼتثط یَاوىفطاوس زض شسٌ اضائٍ وامت ممال 

 یمل ازیتى اذتطاػات جشىًاضٌ سٌیتطگع ای یصىؼت ي یػلم یَاپژيَش ساظمان اظ یضسم ٍیسییتا یزاضا اوتشاف ي اذتطاع بثت 
 مٍیضم ليجس یمثىا تط اظیامت :ورثگان

  .تاشس شسٌ لیس اضزتیلی محمك زاوشگاٌ ياتستگی تا زاوشجً وا  یستا فًق آباض زض -6تبصره

 زاضای زاوشجًی ػىًان تٍ ضا ذًز ػضًیت زضذًاست چُاض  سال ویم پایان تا حساوثط تىس ایه مشمًل یزاوشجً -7تبصره

 زاوشىسٌ ضئیس امضای تا ،ٍمطتًع زاوشىسٌ ي آمًظشی گطيٌ تأئیس اظ پس ي ومًزٌ اػال  ٍمطتًع آمًظشی  گطيٌ تٍ زضذشان استؼساز
  .گطزز مؼطفی زضذشان استؼساز زفتط تٍ زاوشگاٌ زضذشان استؼساز شًضای زض وُایی تأئیس تطای
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 مًضز زي ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ ،شًوس می ورثگان یمل ازیتى یلیتحص عٌیجا اذص تٍ مًفك وٍ یاویزاوشجً -1-18

 گیطوس. می لطاض حمایت

 دکتریمقطع داوشجًیان عضًیت  شرایط احراز -ج

 ضتثٍ حساوثط حسة تط ظیط جسيل مغاتك اوس شسٌ پصیطفتٍ اضزتیلی محمك وشگاٌاز زض وٍ زوتطی سطاسطی آظمًن تطتط َای ضتثٍ -1-19

  گیطوس. می لطاض حمایت مًضز سال زي تطای يضيز تسي اظ سُمیٍ اػمال تسين وشًضی
 

 .ی ضشتٍ ي ممغغ ضا وسة ومایىس زضصس وت ظطفیت ضيظاوٍ 15ضتثٍ ومتط اظ وٍ زاوشجًیاوی  1 خًشٍ

 .ی ضشتٍ ي ممغغ ضا وسة ومایىس زضصس وت ظطفیت ضيظاوٍ 25ضتثٍ ومتط اظ  وٍ زاوشجًیاوی 2 خًشٍ

 

 زتیطذاوٍ تاییس مًضز مستىسات اضائٍ تا فاضاتی ضاظی، ذًاضظمی، َای جشىًاضٌ سً  تا ايل َای ضتثٍ ي وشًضی ومًوٍ زاوشجًیان -1-21

 گیطز. می لطاض حمایت مًضز 2 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ َا جشىًاضٌ اظ َطیه

 30 حسالت وسة صًضت زض تاشىس، پژيَشی ي آمًظشی تطجستٍ سًاتك زاضای زوتطی ممغغ زض شطيع اظ پس وٍ زاوشجًیاوی -1-21

 استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ امتیاظ 50 اظ تیشتط وسة صًضت زض ي 3 ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ شیت مًاضز اظ امتیاظ
 :سوگیط می لطاض حمایت مًضز 2 ذًشٍ زضذشان

 گیطز.می تؼلك امتیاظ زي 18 اظ تاالتط ومطٌ َط اظای تٍ ي امتیاظ 18 زضسی ياحس 12 گصضاوسن اظ پس 81 تاالی وت مؼسل  

 ٍای یپژيَش یػلم ممال ISI مٍیضم ليجس یمثىا تط اظیامت :مؼتثط 

 ٍاست. ضطيضی تىس ایه اظ استفازٌ تطای ممالٍ یه حسالت اضائ 

 ٍمٍیضم ليجس یمثىا تط اظیامت :مؼتثط یَاوىفطاوس زض شسٌ اضائٍ وامت ممال 

 یمل ازیتى اذتطاػات جشىًاضٌ سٌیتطگع ای یصىؼت ي یػلم یَاپژيَش ساظمان اظ یضسم ٍیسییتا یزاضا اوتشاف ي اذتطاع بثت 
 مٍیضم ليجس یمثىا تط اظیامت :ورثگان

 سً  تا ايل وفطات جعي اوشجًز ي تاشس شسٌ لیس اضزتیلی محمك زاوشگاٌ ياتستگی تا زاوشجً وا  تایس فًق آباض زض -8تبصره

 تًز. ذًاَس اػمال لاتت زاوشجً یه تطای فمظ ممالٍ َط امتیاظ تاشىس.

 تٍ زضذشان استؼساز زاضای زاوشجًی ػىًان تٍ ضا ذًز ػضًیت زضذًاست َشتم سال ویم پایان تا حساوثط زاوشجً -9تبصره

 وُایی تأئیس تطای زاوشىسٌ ضئیس امضای تا ،ٍمطتًع زاوشىسٌ ي آمًظشی گطيٌ تأئیس اظ پس ي ومًزٌ اػال  مطتًط آمًظشی ٌ گطيٌ
 .گطزز مؼطفی زضذشان استؼساز زفتط تٍ زاوشگاٌ زضذشان استؼساز شًضای زض

 زي ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًی ػىًان تٍ شًوس، می ورثگان یمل ازیتى یلیتحص عٌیجا اذص تٍ مًفك وٍ یاویزاوشجً -1-22

 گیطوس. می لطاض حمایت مًضز
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2.  

  َا حمایت  -2مادٌ 

 آمًزشی حمایت

 واضشىاسی ممغغ زضذشان استؼساز زاضای زاوشجًیان يیژٌ ی وامٍ آئیه مغاتك زضذشان استؼساز زاوشجًیان َمعمان تحصیت -2-1

 .تًز ذًاَس مجاظ مطتًعٍ

َای حت تمطیه زاضای ايلًیت ذًاَىس  والسة ذًشٍ زض ياگصاضی تٍ تطتیواضشىاسی اضشس ممغغ استؼساز زضذشان  زاوشجًیان -2-2

 تًز.  

َای حت تمطیه زاضای ايلًیت  زاوشجًیان استؼساز زضذشان ممغغ زوتطی تٍ تطتیة ذًشٍ زض ياگصاضی تسضیس والسی ي والس -2-3

 ذًاَىس تًز.  

ٌ  ویامپیًتط  مطویع  تٍ مطاجؼٍ )تا  ایىتطوت تطافیه اضافٍ ظطفیت اظ تًاوىس می زضذشان استؼساز ػضً زاوشجًیان -2-4  اظ پیس  زاوشیگا

  .ومایىس استفازٌ ظیط جسيل مغاتك مجاظ(، تطافیه اتما 

 تطاتط پىج 1 خًشٍ

 تطاتط سٍ 2 خًشٍ

 زي تطاتط 3 خًشٍ

 

ٍ  آظاز َیای  زيضٌ آمًظشی، َای واضگاٌ اوگلیسی، ظتان آمًظ، َای زيضٌ زض شطوت تطای زضذشان استؼساز زاوشجًیان -2-5  تًسیظ  وی

 تًز. ذًاَىس تطذًضزاض ظیط جسيل مغاتك ترفیف اظ شس، ذًاَس تطگعاض زاوشگاٌ

 زضصس 75 1 خًشٍ

 زضصس 50 2 خًشٍ

 زضصس 25 3 خًشٍ

 

 پژيَشی حمایت

 ي ضاَىما استاز تاییس تا تىمیلی تحصیالت مماعغ زض زضذشان استؼساز زاوشجًیان عطف اظ شسٌ اضائٍ تحمیماتی عطح یه اظ -2-6

 ظیط جسيل مغاتك زاوشجً العحمٍ حك شامت عطح َعیىٍ حساوثط .شس ذًاَس حمایت زاوشىسٌ پژيَشی شًضای ي آمًظشی گطيٌ تصًیة
 .گطفت ذًاَس تؼلك پژيَشی امتیاظ عطح، اَىمایض ػلمی َیأت ػضً تٍ شًز. می تؼییه

 میلیًن ضیال 20 1خًشٍ 

 میلیًن ضیال 51 2خًشٍ 

 میلیًن ضیال 10 3خًشٍ 

 

  ساظمان سییتا مًضز اذتطاع بثت ای یپژيَش ي یػلم ممالٍ اضائٍ ،وُایی گعاض، تاییس عطح، حساب تسًیٍ شطط -11تبصره

  .است زاوشىسٌ پژيَشی شًضای تاییس  ي ورثگان یمل ازیتى اذتطاػات جشىًاضٌ سٌیتطگع ای یصىؼت ي یػلم یَا پژيَش
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 ي وا  بثت حك شَاب، ي ایاب   َعیىٍ ممالٍ، اضائٍ ي وشًض زاذت ػلمی َای وىفطاوس زض زضذشان استؼساز زاوشجًیان شطوت جُت -2-7

 تًز ذًاَس پطزاذت لاتت شیت جسيل سمف تا مجمًػا ي َعیىٍ اسىاز اضائٍ تا وىفطاوس زض شطوت ضيظ َط تطای ضیال َعاض پاوصس مثلغ
   .است( ضیال حسةتط)

 3 خًشٍ 2 خًشٍ 1 خًشٍ

600000000 000000005 000000004 

 

ی آوُیا زض مطویع ضشیس     َای فىايضاوٍ تًزٌ ي اییسٌ  تحصیلی وٍ زاضای ایسٌَا ي مماعغ  زاوشجًیان استؼساز زضذشان تمامی ذًشٍ -2-8

 مىس ذًاَىس شس. تطاتط تسُیالت مصًب )تط اساس وظط شًضای مطوع ضشس( تُطٌ 3/1زاوشگاٌ پصیطفتٍ شًز، اظ حمایت مالی تا 

 َای زيضٌ واضشىاسی. تٍ زاوشجًیان ولیٍ ذًشٍ زاوشگاٌاػغای پست الىتطيویه اذتصاصی  -2-9

 

 داوشجًیی حمایت

  شس. ذًاَىس تطذًضزاض ضایگان ذًاتگاٌ اظ تحصیلی مرتلف مماعغ ولیٍ یه ی ذًشٍ زضذشان استؼساز زاوشجًیان -2-11

ٌ  يضظشی امىاوات اظ استفازٌ ي تسوی تطتیت َای زيضٌ زض شطوت تطای زضذشان استؼساز زاوشجًیان -2-11  ي سیالمت  مطویع  ي زاوشیگا

 تًز. ذًاَىس تطذًضزاض ظیط جسيل مغاتك ترفیف اظ زاوشگاٌ تىسضستی

 زضصس 75 1 خًشٍ

 زضصس 50 2 خًشٍ

 زضصس 25 3 خًشٍ

 

 مالی حمایت

 شس. ذًاَس تجلیت زاوشجًیان ایه اظ جایعٌ اَسا تا مطاسمی عی زاوشگاٌ ضییسٍ َیات تصًیة تا سالٍ َمٍ -2-12

 اوس، وطزٌ احطاظ ضا زضذشان استؼساز ػضًیت شطایظ مطاسم، تطگعاضی تٍ مىتُی سال زض وٍ زاوشجًیاوی تٍ فمظ -11تبصرٌ 

  شس. ذًاَس اَسا جایعٌ

  ، تًضسیٍ تحصیلی تٍ صًضت ممطضی ماَاوٍ مغاتك جسيل ظیط اػغا ذًاَس شس:1استؼساز زضذشان ذًشٍ تطای زاوشجًیان  -2-13

 ضیال میلیًن 5 دکتری

 ضیال میلیًن 3 ارشذ کارشىاسی

 ضیال میلیًن 2 کارداوی ي کارشىاسی

 

 3مادٌ 

تیٍ   تصیًیة  تاضیداظ شًضای زاوشگاٌ تٍ تصًیة ضسیس ي  1398ذطزاز  20مًضخ جلسٍ تثصطٌ زض  11 تىس ي 35 مازٌ ي 3وامٍ زض  ایه آئیه
 .االجطا است الظ  سال یهمست 


