اساهی داًطدَیاًی وِ هذسن داًطٌاهِ
آًْا آهادُ هیثاضذ.

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر وجود دارد با توجه به شرایط
و ضوابط دریافت دانشنامه ،به آموزش دانشگاه جهت دریافت
دانشنامه مراجعه نمایید .

سضتِ حساتذاسی
صوذ داغستاًی

:

صّشا هحوذی تَاًلَ

اتَالفضل ػسگش صاد ُ

ػلی تیچشاًلَ

حاهذ هشادیاى خاًلك

سضتِ واسداًی واهپیَتش :
صادق خاوطَس
حذیثِ حسي صادُ
هدیذ واسگش فالح

سواًِ اهیي یاس

ًسا ضاّذی ػثذاتاد

سویِ هشتضی ئی

سویِ سحواًی

اػظن واسگش گلیاى

سواًِ ػالثتی

صّشا احوذی

سضتِ ضیوی آصهایطگاّی
ػغیِ اسواػیل ًضاد

ػغیِ ضْاتی

هیٌا هحوذ صادُ

الیاس همذس

سویشا هیشصایی

ًشگس سحیوی

تْشٍص شاّی

اعوِ ػثاسیاى

ػلی هضسػِ

فاعوِ ػثادی آرس

ًاصًیي اسذ خاًی

آسیِ خادم

هحوذ خلیلی

خذیدِ ستاسی ًژاد

فاعوِ صفاسی

فْیوِ اهدذیاى

پشٍیي دلذاس

ضادی تالشیاى

ػغیِ للیچ همذم

سویشا اًَسی

فاعوِ ضاوشی

ٍیذا ًَسالِ همذم

ساسا ایواًی اسغشخی

صیٌة حسیي ًژاد
ساضیِ حاتوی
الْام وسشایی

ًذا سحیوی
فشصاًِ سضیذ
سٍیا حسیي صادُ
فاعوِ ػضیضیاى

تْاسُ تَسلی
سداد سحواًی

صّشا سحواًی
آسصٍ اهیٌی
هْشًاص صاتشی
ػفت سحوتی

ًؼیوِ پَس احوذی
هژگاى ػالیی
سضا سیاس
خذیدِ تْشواًی

پشیسا اسوؼیل صادُ
هیالد ساوؼی

اتَالماسن ستَدُ

ساحلِ خذادادی

فاعوِ حصاسی

ػلیشضا خضائی

هحوذ ػلیضادُ
هلیحِ ایواًی

سویشا سثحاًی
هشین سهضاى صادُ

تی تی الِ داٍسی ثاًی

هسؼَد یاسی

سداد ػظیوی

صّشا اسذیاى

هشین فضایی

سضا خاوطَس

ضیشیي اتشاّیوی

سویِ خؼفشی

سسَل حسي صادُ

یَسف خٌگی

تىتن هالیدشد

سداد ویَاى

افشاسیاب الخاًیاى

حذیثِ حثیة صادُ
حسیي سحواًی

افساًِ ضاُ هحوذی

ّاخش یؼمَتی

صادق تَسلی

عیثِ وَّستاًیاى

مسین یضد اًی

سویشا سفایی

تْاسُ تشاتی

صّشا سٌچَلی
هحذثِ الذاهی
ػلیشضا وَّستاًی

سؼیذ ضادهْشی

ػزسا هحوذی همذم

ساسا ضَوتی

یاسیي الثالی

سپیذُ هحوذ ًیا

ویاى ػثذاهلل پَس

سؼیذ ضادهْشی

سویِ غفاسی هٌص هْذی حسیي اتادی

صّشا اوثشی

هدیذ داٍدی
هؼصَهِ خضشی

هحوذ هختاس ًضاد
فاعوِ هیشیاى

سؼیذُ ػلیضادُ
هؼصَهِ صذیمی

ًگاس سؼیذ ًیا

ٍحیذ آَّخص

سؼیذ خیشی

حویذ تیوَسی ًژاد

هؼصَهِ خؼفشیاى

ػلی یَسفی

پشٍیي صفایی

احساى ػسگشی

هژگاى صاتشیاى همذم

احوذ صساػتىاس

اػظن فیضی

صّشُ ستاًی فش

فاعوِ تَته

سخساسُ واظن پَس

صّشا سضایی وذیَس

فشصاًِ سفؼت پَس

هلیىا عالثی

داًیال ًظشی

سْیال ًمَی

ػلی هشادپَس
حسي هحوذ ًیا

ّذیِ هحوذ صادُ

سداد ضْسَاسی

هحذثِ آلایی

فاعوِ ػلیضادُ

سضا هدذالذیي

هحذثِ اختواػی

سلواص صاسع حاج تمی

بدنی:تشتیت تذًی
سضتِ
رشته تربیت
تْضاد اهاى صادُ

هحسي گل هحوذیاى

:

اهیش ػثذالْی

سداد اسوؼیل صادُ

سداد داٍٍدی فش
سؼیذ صالحی

خَاد هؼصَهی
هحسي ایضاًلَ

حسیي غفشاًی

هْذی هحوذ پَس
اهیذ گلی

هصغفی لَاهی ًیا

یًَس ایضدی

سداد لاسوی فشد
ػلیشضا ضگفتِ

خَاد یىتای

هْذی سٌّوا

ساهیي ًَسی هحوذ غالهی ػلیشضا گل پَس

سداد پایذاس اهیي تختیاسی

فاعوِ سًدثش

هْذی هحوذی پیام هْشویاى هحوذ وطاٍسص هؼشاج تشتشی ػلیشضا اسواػیلی تٌْام تشصگش سضا
گل هحوذ فشخاًی هشتضی فَالدی
حدت الِ تشخی
صهاًی

ضخلیلی
هحوذ س ا

ٍحیذ خاوساس

هحوذ ٍاػظ
ػلی ضویٌی

هدتثی تَحیذیاى

هیالد ػلیضادُ
ضایاى فشّادی

خوطیذ ػواس لَ ػلی ایضاًلَ
هدتثی خاٍسی

سؼیذ

سضتِ الىتشًٍیه
سضا تمی صادُ
هحوذ ًادسی
اتشاّین سهضاًی

هحوذ لَتی

هیالد اسوؼیل صادُ

ػلی سلغاًی
ػلی هَهٌی

هدتثی واهدَ

ٍحیذ هشادی

هدتثی غالهی

سداد اسذپَس

هْذی لٌثش پَس

هشتضی سؼادت همذم
هْذی اهیشی
هیالد ضشیفی

هحوذ اخَاى

هْذی دستَهی
آسش ضیشٍاى پشصٍس
هیالد فشیذی

سؼیذ لذستی

ػلی لاسن صادُ
خَاد لشتاًی
هحوذ ًیىذل

سضتِ الىتشٍتىٌیه
اهیذ اهیشگًَِ صادُ

ى سخة صادُ
حسی

حویذ ساسصادُ

ػلی صَفی صادُ

سسَل لذیشی

سداد همیوی

خؼفش ٍلیضادُ

هحسي اتشاّیوی همذم

جٍاد لشتاًی ایشج
حسیي صیاستی
سداد دٍلت

اوثشصادُ

هَسی اسذیاى چشی

هیالد ٍفادٍست

هْذی سلواًی

احساى دضتی

احوذ اسواػیل اتادی

سیذ احذ هَسَی

پَسخؼف
س
هصغفی
حویذسضا صاتشٍسي

سضا یاس هحوذی
هسؼَد هْذٍی پَس
هْذی صیاستی

هحوذ هحوذ صادُ

حسي پسٌذیذُ

ػلی اصغش سشٍسی

هیالد سخایی

هحوذ صیثایی

ػلی پاوضاد

هحوذ واظویاى

پشٍیض فشخی
هْذی للی پَس
حسیي هشتضَی

هحوَد ًمذی
خَاد هحوذی
ایواى دلذاس

ٍحیذ وذخذاهضسخی
سؼیذ تشاتی

هشتضی تیگلشی
هیالد حاج صادُ
سثحاى صاسع

سضا ػلی

ّادی یَسفی

هحوذخَاد هْشی ًضاد
هصغفی تْادسی
تٌْام الِ ٍسدی صادُ

ػلی خَواس

هْذی ادیٌِ پَس
سضا خَاى
هسؼَد تٌی ادم

سضتِ هٌْذسی ًشم افضاس :
سهضاى هیشخاًی
سحیوِ خاوساس

هشتضی ٍلی پَس

اهٌِ سًدثش

ضیذا وشًٍذی

اتشاّین سضیذ

هشین تمَیاى

هٌا خاًی

هحوذ ػلی تشًح صس
ػثاس هحوذ ًیا

صیٌة هحوذی

هحوذ الْی

هصغفی تَولی

احوذ ػلیضادُ

اهیش ػثاس ًضاد

صّشا یضداًی

حویذ یَسفی

سضا لذیوی

خَاد اتشاّیوی

اسواػیل فالح

اهٌِ تشات پَس

سحش سضایی

هیثن هشتضایی

صّشا هَحذ پَس

فشصاًِ لَی دل

اهیذ خالمی ساد

حسي خشاسُ

هْذی حاخی صادُ

هحسي هحوذ واظن صادُ
حویذ تْادسی
ػلی داٍسی
هحدثِ تالشی اصل

هصغفی ػاتذی همذم

هصغفی تَحذیاى
هیالد خَش تیي
ًَضیي تْاسلَ

فاعوِ ػیذ هحوذ صادُ

حاهذ دلیش
یؼمَب غالهی

سضا غالهی
هْذیِ واظویاى

اهیذ وَّی

سویِ پشًذُ
فاعوِ خَاًطیش
اصغش ػاتذی
سویِ هحوذی

سضتِ هٌْذسی صٌایغ ضیویایی:
صیٌة حسیي ًضاد
صّشا سضایی وذیَس
هشین یضداًی

هدتثی وشیوی
ٍیذا ًَسالِ همذم
هژگاى صاتشیاى همذم

سپیذُ هحوذ ًیا

عیثِ نٍّستاًیاى

اسوؼیل صفشی

فشصاًِ سضیذ

هحوذ خلیلی
هحذثِ آلایی
سیذُ ػغیِ ضْاتی

هحوذ ػلی صادُ

هْذی حسیٌی

ًذا سحیوی

ستاتِ سلیوی

صّش سٌچَلی

فاعوِ حصاسی

هشتضی هحوذیاى همذم
ّاخش یؼمَتی
هْذی هضیٌایٌی
ساحلِ خذادادی

هحذثِ الذاهی اسفمي سشی

ّذیِ هحوذ صادُ
سداد ویَاى

ػلی هحثؼلی

اتشاّین اسواػیلی

هلیحِ ایواًی هایَاى
حویذ حسي پَس

ًاصًیي اسذ خاًی

حسیي سحواًی

سضتِ هٌْذسی تشق  -لذست:
هیثن حاخی صادُ

ّادی صّشایی

سیذ ثاتت حسیٌی

سضا سٍضي

اهیش هحوذ حسیي صادُ

اهیذ اهیشگًَِ صادُ

احوذ صاسع

حوضُ ایَتی صادُ

هْشاى سؼادت همذم

اتشاّین ّوتی

هحوذ هحوذ صادُ

سیذ یاسش سیذی

سثحاى صاسع

حسي حك ضٌاس

احذ هَسَی صیاست

حویذ ساسصادُ صیاست

سضتِ هٌْذسی هىاًیه :
ساهیي هحوذی
ضیش الللِ ایضاًلَ

هحوذ ّادی

سضا هشادی

خذاٍسدُ اوثشصادُ

ػلی فشّادی ًاهاًلَیی

همذاد سؼادت همذم

سضتِ هٌْذسی ػوشاى :
ًصشت الِ هْشگاًی

هحوذسضا غالهؼلی صادُ

هصیة ًطاى

تمی سهضاًی

تْضاد ٍعٌی
هحوَد ًَسٍصی

ضٍا تظ ٍ ضشایظ صذٍس هذاسن تحصیلی فاسؽ التحصیالى

هخصَظ فاسؽ التحصیالى هشد

- ۱فاسغ التحػیالى رکَس دس غَستی کِ هطوَل خذهت ًظام ٍظیفِ باضٌذ پس اص اتوام کلیِ هشاحل فشاغت اص
تحػیل ٍ اسسال گضاسش فشاغت اص تحػیل اص سَی پشدیس  /داًطکذُ ،تَسظ اداسُ کل بِ حَصُ ًظام ٍظیفِ هعشفی
خَاٌّذ ضذ  (.همغع کاسضٌاسی تَسظ اداسُ پزیشش ٍ همغع کاسضٌاسی
التحػیالى)

اسضذ ٍ دکتشی تَسظ

اداسُ فاسغ

ضشایظ دسیافت گَاّی هَلت فاسؽ التحصیالى روَس :
فاسؽ التحصیالى روَس دس صَست داضتي یىی اص هذاسن صیش هی تَاًٌذ گَاّی هَلت دسیافت ًوایٌذ

داضتي کاست پایاى خذهت
داضتي کاست هعافیت دائن
هذت اعتباس داضتي کاست هعافیت هَلت ( کفالت ،پضضکی ،هعافیت بشادس ٍ یا فشصًذ اسیش) دس هذت اعتباس
داضتي گَاّی اضتغال بِ تحػیل هماعع تحػیلی باالتش دس ًیوسال جاسی با تاسیخاعتباس هشبَعِ با دسج ضواسُ هعافیت
تح غیلی تاییذ ضذُ تَسظ ًظام ٍظیفِ بشای هطوَلیٌی کِ دس حال تحػیل دس هماعع باالتش هیباضٌذ.
داضتي گَاّی غادسُ اص ًیشٍّای ًظاهی ٍ اًتظاهی هبٌی بش اضتغال بِ خذهت دٍسُ ضشٍست با رکش ًذاضتي غیبت
داضتي دفتشچِ اهادُ بِ خذهت بذٍى هْش غیبت با تاسیخ اعتباس
داضتي گَاّی غادسُ اص ًیشٍ ّای ًظاهی ٍ اًتظاهی هبٌی بش استخذام سسوی ٍ پیواًی دس ساصهاى هزکَس

ضشایظ دسیافت داًطٌاهِ ٍ سیض ًوشات فاسسی اتییذ ضذُ لاتل تشخوِ


غٌذٍق سفاُ

فاسغ التحػیالى پسش دٍسُ ّای ضباًًَِ ،بت دٍم ٍ هجاصی دس غَست ًذاضتي بذّی بِ

داًطجَیاى ٍ داضتي داًطٌاهِ همغع لبلی (هخػَظ فاسغ التحػیالى هماعع کاسداًی بِ کاسضٌاسی ،کاسضٌاسی
اسضذ ٍ دکتشی) با داضتي اغل گَاّیٌاهِ هَلت تحػیلی ٍ داضتي کاست پایاى خذهت  ٍ -یا یکی اص هَاسد باال
دس خػَظ ٍضعیت ًظام ٍظیفِ  -هی تَاًٌذ داًطٌاهِ دسیافت کٌٌذ.

فاسؽ التحصیالى دٍسُ ّای سٍصاًِ دس صَست احشاص یىی اص ضشایظ
ریل هی تَاًٌذ داًطٌاهِ دسیافت وٌٌذ:
 .1اسائِ گَاّی اًجام کاس بِ هیضاى تعْذ آهَصش سایگاى پس اص فاسغ التحػیلی
 .2اسائِ ًاهِ اص ٍصاست کاس هبٌی بش عذم کاسیابی دس هذت ضص هاُ اًتظاس ،بذیْی است
ٍصاست کاس بایذ یکسال اص تاسیخ فشاغت اص تحػیل گزضتِباضذ.

دس صهاى اسائِ ًاهِ اص

خشیذ تؼْذ آهَصش سایگاى

داضتي داًطٌاهِ هماعع لبلی ٍ ًاهِ لغَ تعْذ ( هخػَظ فاسغ التحػیالى هماعع کاسضٌاسی ًاپیَستِ ٍ کاسضٌاسی
اسضذ ًاپیَستِ ٍ دکتشی ) دس کلیِ هَاسد باال الضاهیست الصم بِ رکش است ٍضعیت ًظام ٍظیفِ فاسغ التحػیالى
باضذ
رکَس بایذ بِ یکی اص هَاسدی کِ بشای دسیافت گَاّی هَلت بِ اى اضاسُ ضذُ است هطخع گشدیذُ .
سی ًوشات ٍ خشیذ تؼْذ آهَصش سایگاى دس اداسُ ول خذهات
ولیِ هشاحل صذٍس داًطٌاهِ ،ص
 .آهَصضی داًطگاُ ٍ اص عشیك هشاخؼِ تِ ساهاًِ  Srm.ut.ac.irاًدام هی پزیشد .
فاسؽ التحصیالى تَسسیِ ،هتؼْذیي خذهت تِ آهَصش ٍ پشٍسش ،لَُ لضائیِ ٍ
دسیافت ًوی وٌٌذ ٍ پس اص اػالم فشاغت اص

ّ ...یچگًَِ هذسوی

تحصیل اص سَی داًطىذُ  ،تَسظ اداسُ ول

خذهات

آهَصضی داًطگاُ تِ ًْاد ٍ یا اسگاى هشتَعِ تاییذیِ تحصیلی اسسال خَاّذ ضذ .تذیْی است صذٍس ّش
گًَِ هذسن تحصیلی تشای ایٌگًَِ افشاد هٌَط تِ پایاى هذت تؼْذ خذهت آهَصش سایگاى ٍ اتوام دٍسُ
اسائ ًاهِ هثٌی تش تالهاًغ تَدى تحَیل هذسن هی تاضذ
تؼْذ آًْا تِ ساصهاى هشتَعِ ٍ ُ

داًطدَیاى خاسخی

داًطجَیاى خاسجی کِ کلیِ ٍاحذ ّای دسسی خَد سا گزساًذُ باضٌذ پس اص فاسغ التحػیلی ٍ تسَیِ حساب با کلیِ
ٍاحذ ّای پشدیس  /داًطکذُ ٍ غٌذٍق سفاُ داًطجَیاى ئ حسابذاسی  ،ضْشیِ تحػیلی پشًٍذُ تحػیلی اًاى بِ اداسُ
کل اسسال هیگشدد ً .اهبشدگاى بایذ بِ ٍصاست علَم هشاجعِ ًوایٌذ ٍ ًامُ خشٍج اص کطَس ٍ هجَص غذٍس داًطٌاهِ سا
اخز ًوایٌذ تا بشای اًاى داًطٌاهِ ٍ سیض ًوشات غادس گشدد .حتی دس غَست اضتغال بِ تحػیل ایٌگًَِ فاسغ التحػیالى
دس هماعع باالاتش دس ایشاى  ،غذٍس داًطٌاهِ هٌَط بِ اسائِ هجَص اص اداسُ کل اهَس داًطجَیاى داخل ٍصاست علَم
تحمیكات ٍ فٌاٍسی هیباضذ .

ضَاتظ ٍ ضشایظ صذٍس هذاسن تحصیلی (گَاّی هَلت – داًطٌاهِ)
هخصَظ فاسؽ التحصیالى صى

ضشایظ دسیافت گَاّیٌاهِ هَلت
کلیِ فاسغ التحػیالى هًَث ( بِ استثٌاء افشاد بَسسیِ  ،هتعْذیي خذهت بِ اهَصش ٍ پشٍسش ٍ یا لَُ لضاییِ ٍ)...
پس اص گزساًذى کلیِ ٍاحذ ّا دس غَست ًذاضتي هٌع لاًًَی ٍ اًجام تسَیِ خساب با ٍاحذ ّای هختلف ٍ اسسال گضاسش
فشاغت اص تحػیل اص سَی پشدیس /داًطکذُ  ( ،پس اص بشسی دس اداسُ پزیشش ) گَاّی هَلت ایطاى تَسظ اداسُ
فاسغ التحػیالى غادس ٍ بِ ًطاًی ایطاى پست خَاّذ ضذ.

ضشایظ دسیافت داًطٌاهِ ٍ سیضًوشات فاسسی تاییذ ضذُ لاتل تشخوِ



فاسغ التحػیالى دختش دٍسُ ّای ضباًًَِ ،بت دٍم ٍ هجاصی دس غَست ًذاضتي بذّی بِ غٌذٍق سفاُ
داًطجَیاى ٍ داضتي داًطٌاهِ همغع لبلی(هخػَظ فاسغ التحػیالى هماعع کاسداًی بِ کاسضٌاسی ،کاسضٌاسی
اسضذ ٍ دکتشی) با داضتي اغل گَاّیٌاهِ هَلت آخشیي هذسن تحػیلی هی تَاًٌذ داًطٌاهِ دسیافت کٌٌذ.

فاسؽ التحصیالى دٍسُ ّای سٍصاًِ دس صَست احشاص یىی اص ضشایظ ریل هی تَاًٌذ داًطٌاهِ دسیافت وٌٌذ

اسائِ گَاّی اًجام کاس بِ هیضاى تعْذ آهَصش سایگاى پس اص فاسغ التحػیلی
ا سائِ ًاهِ اص ٍصاست کاس هبٌی بش عذم کاسیابی دس هذت ضص هاُ اًتظاس ،بذیْی است دس صهاى اسائِ ًاهِ اص ٍصاست کاس
بایذ یکسال اص تاسیخ فشاغت اص تحػیل گزضتِ باضذ.

خشیذ تؼْذ اهَصش سایگاى
داضتي داًطٌاهِ هماعع لبلی ٍ ًاهِ لغَ تعْذ( هخػَظ فاسغ التحػیالى هماعع کاسضٌاسی ًاپیَستِ ،
کاسضٌاسی اسضذ ًاپیَضتِ ٍ دکتشی ) دس کلیِ هَاسد باال الضاهیست .الصم بِ رکش است ٍضعیت ًظام ٍظیفِ فاسغ
باضذ
التحػیالى رکَس بایذ با یکی اص هَاسدی کِ بشای دسیافت گَاّی هَلت بِ اى اضاسُ ضذُ است هطخع گشدیذُ .
تَخِ
فاسغ التحػیالى بَسسیِ ،هتعْذیي خذهت بِ آهَصش ٍ پشٍسش،لَُ لضائیِ ٍ ّ ...یچگًَِ هذسکی
دسیافت ًویکٌٌذ ٍ پس اص اعالم فشاغت اص تحػیل اص سَی داًطکذُ  ،تَسظ اداسُ کل خذهات اهَصضی داًطگاُ
بِ ًْاد ٍ یا اسگاى هشبَعِ تاییذیِ تحػیلی اسسال خَاّذ ضذ.
بذیْی است غذٍس ّشگًَِ هذسن تحػیلی بشای ایٌگًَِ افشاد هٌَط بِ پایاى مدت تعْذ خذهت آهَصش سایگاى
هیباضذ
.
ٍ اتوام دٍسُ تعْذ اًْا بِ ساصهاى هشبَعِ ٍ اسایِ ًاهِ هبٌی س بالهاًع بَدى تحَبل هذسن

اداسُ ول آهَصش تحصیالت تىویلی داًطگاُ ػلن ٍ ادب ًَیي ضیشٍاى

