
 باسمه تعالی

 الزهرا علیهاالسالم جامعه عذادهای برترنخبگان و استاموراداره  راخوان ثبت نامف

 عزصٍ سٍ در بزتزضىاسایی استعذادَای  ،الشَزا علیُاالسالم جامعٍادارٌ امًر وخبگان ي استعذادَای بزتز 

 طالبدر عزصٍ آمًسش ي 4ي  3، 2، 1سطح محتزم . لذا اس طالبکىذآغاس می را سش، پژيَص ي تبلیغ آمً

 .ومایذثبت وام می  15/5/89الی  25/4/89تاریخ اس  ،در عزصٍ پژيَص ي تبلیغ 4ي  3، 2سطح 

 :عرصه آموزش در ثبت وام شروط

 :ضزط سه.1

 حداکثر سن مقطع ردیف

1 
 115ي حداکثر  95حداقل  )اتمام 1سطح 

 ياحد درسی(

 

  

 (2 (سطح از دريس يا 115

 ي بعد از آن(01/01/1373)متًلدیه  سال 25

 بعد از آن( ي 01/01/1367سال )متًلدیه  31 2سطح  2

 ي بعد از آن( 01/01/1361سال )متًلدیه  37 3سطح  3

 ي بعد از آن( 01/01/1358سال )متًلدیه  40 4سطح  4

 

 شرط معدل. 2 

 

 حداقل معدل  یلیتحص سطح فیرد

   19 یک   حداقل معدل سطح 1سطح  1

 2 سطح 2
     81  : دي سطح معدل حداقل

 18حداقل ومرٌ مقالٍ یا تحقیق پایاوی: 

3 



در ثبت وام ضزکت  ییه تز اس ضزط معذل،با یک ومزٌ پاتًاوىذ می ،ضزط معذل گًاَی تبصزٌ ارائٍ طالب با)

 (کىىذ

 اشتغال به تحصیل در مقطع باالتر . 3

 :عرصه پژوهشدر ثبت وام  شروط

   جديل عرصٍ آمًزش شرط سه بر اساس1.

 : شرط معدل2.

 بٍ باال 18ایان وامٍ بٍ باال ي ومرٌ پ 18در َمٍ سطًح معدل   

اشتغال بٍ پژيَش َىگام ثبت وام، ي اشتغال بٍ تحصیل یا تعُد بٍ اشتغال، تا یک سال پس از اعالم استعداد  .3

 (مًفق در حًزٌ یا اشتغال بٍ تدریس در سطح باالتر اشتغال بٍ تحصیل 4)برای طالب سطح برتری

در ثبت وام ضزکت  ضزط معذل،ییه تز اس با یک ومزٌ پاتًاوىذ ارائٍ گًاَی تبصزٌ ضزط معذل، می طالب با)

 (کىىذ

 

 :در عرصه تبلیغثبت وام  شروط

 جدول عرصه آموزش شرط سه بر اساس.8

 شرط معدل:2.

 به باال 81پایان وامه  ومره وبه باال  81 معدلومره در همه سطوح 

اشتغال بٍ تبلیغ َىگام ثبت وام، ي اشتغال بٍ تحصیل یا تعُد بٍ اشتغال، تا یک سال پس از اعالم استعداد  . 3 

 اشتغال بٍ تحصیل در سطح باالتریا اشتغال بٍ تدریس مًفق در حًزٌ( 4) برای طالب سطحبرتری

 3 سطح 3
 18  : سٍ سطح معدل حداقل -1

 18  حداقل ومرٌ پایان وامٍ:  -2

 4 سطح 4
  18: چُار سطح معدل حداقل -1

 18    : وامٍ انیپا ومرٌ حداقل -2



در ثبت وام ضزکت  معذل، اییه تز اس ضزطومزٌ پبا یک تًاوىذ ارائٍ گًاَی تبصزٌ ضزط معذل، می طالب با)

   (کىىذ

مزاجعٍ  .jz.ac.irnokhbeganٍ وطاوی ب ،بٍ ساماوٍ وخبگان ،جُت ثبت وام ،تًجٍ: طالب محتزم متقاضی

 کىیذ. 

 الشَزا علیُاالسالم جامعٍ اداره امور نخبگان و استعذادهای برتر                                               
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