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	"امام رضا عليه السالمبورسيه تحصيلي " باسمه تعالي
 كارشناسي در مقطع  ممتاز دانش آموزان  گانيرا تحصيل پذيرش اطالعيه

 عليه السالم امام رضا بين المللي دانشگاه 1399-1400سال تحصيلي 
          

 پذيرشدر نظر دارد بخشي از ظرفيت  ،كم برخوردارممتاز  زانآموحمايت از نخبگان و دانش استاير دردانشگاه بين المللي امام رضا(ع)    
بورسيه تحصيلي "اين تسهيالت در قالب  پذيرش نمايد. صورت رايگان را بهرشته هاي ذيل در خود  1399ورودي سال رشته هاي با آزمون 

 :زير تعلق خواهد گرفت واجد شرايطبه داوطلبان  "عليه السالمامام رضا 

 

 
 
 
 
 
 
 

  متقاضيانشرايط اختصاصي:  
 2و 1شماره  دارا بودن شرايط عمومي مندرج در دفترچه و  1399 ثبت نام و مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسري سال )1

 سازمان سنجش آموزش كشور

 و باالتر  18,5كتبي ديپلم دارا بودن حداقل معدل  )2
 

خود را اخذ  و يا مدرك سال دوازدهم پيش دانشگاهي مدرك 31/6/99كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ  :2تبصره 
 .نمايند

آستان قدس  محروميت زدايينامه از يكي از نهادهاي: كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي، معاونت ارائه معرفي )3
 رضوي

 
 نكات مهم: 

و  استدر پذيرش متقاضيان موثر  ،ورزشي و علمي سوابق پژوهشي، كسب مقام هاي قرآني، ،ديپلم  كتبي عالوه بر معدل )1
 شود.  ارسالمستندات الزم در زمان ثبت نام اسكن و  الزم است در صورت وجود،

 .خواهد بود  علمي و فرهنگي مصاحبهقبولي در  به  گزينش نهايي منوط   )2

ستخدامي اجنبه  و  صرفا بورسيه تحصيلي مي باشد "بورسيه تحصيلي امام رضا عليه السالم"ارائه اين تسهيالت در قالب  )3
 ندارد.

 گروه آزمايشيعنوان رشته رديف
 علوم انساني  حقوق 1

مباني فقه و  –كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي  2
 حقوق اسالمي 

 چند گروهي

3 
علوم قرآن و  -كارشناسي ارشد پيوسته  معارف اسالمي

 حديث
 چند گروهي



٢ 
 

نيمسال  8منظور از بورسيه تحصيلي صرفاً عدم پرداخت شهريه توسط دانشجو اعم از شهريه ثابت و متغير، حداكثر به مدت    )4
 تحصيلي است.

 هاي علوم انسانيشجويي در رشتهدان سال تحصيلينيميك چنانچه پس از اعطاي بورسيه فوق و  در حين تحصيل، معدل  )5
 نيمسال معدل  دانشجو  چنانچه .خواهد شد لغوبورسيه دانشجو شود،  16هاي فني مهندسي كمتر از و در رشته 17كمتر از 

 مند شود.عنوان شده بهره تسهيالتتواند مجددا  از ارتقا بخشد، مي شده معدل اشارهخود را به باالتر از بعد 

 
 

  ثبت نامنحوه: 
به  زير به آدرس ايميل ارسال مداركنسبت به تكميل فرم هاي مربوطه و  فرصت دارند 3/70/99  پنجشنبه مورخ تا فقط) متقاضيان 1

 اقدام نمايند:   edu@imamreza.ac.ir نشاني
  43الف) اسكن عكس رنگي                     
 ديپلمب) اسكن مدرك                     
 ج) اسكن مدرك پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام قديم                    
 در صورت وجود پژوهشي، ورزشي، فرهنگيقرآني، ) اسكن سوابق د                    

 ) يرضو قدس آستانمحروميت زدايي  معاونتيا  حامي (كميته امداد، بهزيستي) اسكن مدارك سازمان ه                     
 فرهنگي پيوست و) تكميل پرسشنامه                    

 عالم خواهد گرديد.تبديهي است صحت مدارك ارسالي از مراجع ذيصالح اس

 
  باشد.زمان ثبت نام به هيچ عنوان قابل تمديد نمي) 2
تال پذيرش اوليه از طريق پور اعالمو مصاحبه 	پس از شركت درگزينش نهايي،  نيست.ش نهايي زينگ بديهي است ثبت نام اوليه به منزلة) 3

 در زمان انتخاب رشته، كد رشته محل مربوط به دانشگاهپذيرفته شدگان مذكور  ضرورت داردهمچنين  .دانشگاه براي پذيرفته شدگان است
 ماه به دانشگاه مهراواخر سازمان سنجش آموزش كشور در از طرف  ايشانقبولي امام رضا عليه السالم را انتخاب نمايند و  بين المللي

 اعالم گردد.
 باشند.امكان استفاده از اين سهميه را دارا مي ،گيرندمورد پذيرش قرار ميدر اين بازه براي ثبت نام اقدام نموده و كساني كه  صرفا) 4
 عطاييااري شده مشاهده شود، بورسيه ه و چنانچه مغايرتي با نسخه بارگزالزامي بود ثبت نام نهاييدر هنگام مدارك ) تحويل اصل 5

 گردد.كان لم يكن تلقي مي
 اعالم خواهد گرديد. شرايط مصاحبه متعاقباً و سايرزمان مصاحبه ) 6
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