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 نکات مهم:

ن ان، معاواالختیار ایشصغر عالمی و یا نماینده تامارئیس دانشگاه، دکتر علی: بورس تحصیلی یاعضای کمیته بررسی اعطا -1

 .هااالختیار دانشکدهدانشجویی، نمایندگان تام

 ،مجموع در اینکه توضیح  باشد.می کلمه( 50)کاراکتر   300حداقل تعداد کاراکتر برای هر بخش مقاله در خصوص مقاله،  -2

 باشد.کلمه  1000کلمه و حداکثر  250حداقل  بایستی کل مقاله

 دریافت نکرده باشند.  تحصیلی را بورس دانشجویانی در دانشکده ها مورد بررسی قرار می گیرند که قبالً فقط -3

 باشد:ذیل می شکلبه  تکمیل گردد، بورس یاعضای کمیته بررسی اعطافرم امتیاز دهی که بایستی توسط  -4
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 زمان توضیحات عنوان

 تحصیلی و ارسال مقاالت  بورس ثبت درخواست 1

دانشجویان متقاضی، از طریق سامانه دانشجویی و به صورت 

تحصیلی  دریافت بورسالکترونیکی، درخواست خود را جهت 

 نمایند.ثبت نموده و مقاالت را ارسال می

15/8لغایت  18/7

 

2 

سال  پرداخت از محل سود مهراستعالم میزان مبلغ قابل 

ته تا شهریور سال جاری از امور مالی به صورت شگذ

 و اعالم آن به رییس دانشگاه و آقای دکتر عالمی کتبی

15/8لغایت  18/7 ---  

3 

 کننده بورس و میزان مبلغاستعالم تعداد افراد دریافت

از طریق رئیس دانشگاه و  دانشجو قابل پرداخت به

 جناب آقای دکتر عالمی به صورت کتبی

15/8لغایت  18/7 ---  

4 
ها به صورت کتبی از طریق معرفی نمایندگان دانشکده

 ریاست دانشکده

های قبلی شرکت کرده باشند، مگر این افراد نباید در کمیته

ت اینکه تمامی افراد دانشکده قبالً یکبار در این کمیته شرک

 کرده باشند.

15/8لغایت  18/7

 

5 

به  دانشجویان متقاضی واجدالشرایط ارسال مدارک

از طریق  بورس تحصیلی یاعضای کمیته بررسی اعطا

 ریاست دانشکده

بدون مشخصات دانشجو ارسالی به اعضای کمیته مدارک 

م به همراه اصالحیه، فر نامه دریافت بورسبوده و شامل آیین

 باشد.امتیازدهی و مقاالت ارسالی دانشجویان می

 25/8لغایت   15/8

6 
بورس تحصیلی  یکمیته بررسی اعطاتشکیل جلسه 

 

در این جلسه مدارک دانشجویان با مشخصات کامل در اختیار 

 اعضای کمیته فرم امتیاز دهی اعضای کمیته قرار خواهد گرفت.

را به همراه خواهند داشت. در این جلسه در خصوص برندگان 

 تصمیم گیری بعمل خواهد آمد.

 15/9لغایت  26/8

7 
کنندگان بورس تحصیلیاعالم اسامی دریافت

 

کی و از طریق یبه صورت الکترون کنندگان بورساسامی دریافت

 گردد.سامانه دانشجویی اعالم می
 20/9لغایت  16/9

 10نمره مقاله از  10نمره فوق برنامه از  کد متقاضی

   


