
 

 

 

   طرح حمایتی مریم میرزاخانی 

 خشان دانشکده علوم ریاضی ویژه دانشجویان استعداد در 

در راستای سیاست های حمایت از دانشجویان ممتاز دانشگاه الزهرا)س(، اداره حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه برای دانشجویان 

نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان وزارت علوم(،  )پذیرفته شده مطابق آیینارشد و دکتری  استعداد درخشانِ مقطع کارشناسی

های دانشکده علوم  که از این طریق در هریک از گرایشدانشجویان مشمولی  دهد.  ارائه میتسهیالت تشویقی در قالب یک طرح حمایتی  

فته شوند، پس از تأیید در شورای استعداد درخشان دانشگاه،  ریاضی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه الزهرا)س( پذیر

از   زین  لیشوند در طول تحص  التیتسه  نیا   افتیکه موفق به در  یان یقابل ذکر است دانشجو  می توانند از تسهیالت زیر استفاده نمایند.

  نده یآ  یشغل  یفرصتها  افتنیر جهت  دانشگاه د  یکاروز   یو شرکت در دوره ها  ین یمرکزکارآفر  ،ییو شکوفا  یمرکز نوآور  یتهایحما

 بهره مند خواهند شد. 

 دانشجویان مشمول:  

برای   مورد تایید وزارت علوم  2و    1های سراسری سطح  هر ورودی از دانشگاهکارشناسی    5تا    1های  دانشجویان ممتاز رتبه ✓

 در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد پذیرش 

مورد تایید وزارت    1های سراسری سطح  دانشگاهو    دانشگاه الزهرا  هر ورودی از  ارشد  کارشناسی  1ی  دانشجویان ممتاز رتبه ✓

 دکتری  در مقطع تحصیلیبرای پذیرش  علوم 

 دانشکده علوم ریاضی  یتیطرح حمای جوایز و تشویقهای مالی و رفاه جدول

مقطع  

 تحصیلی 

 باشد( تسهیالت )مبالغ به تومان می 

هزینه   کمک  دریافت 

 تحصیلی 

خرید  هزینه  کمک 

 لب تاب و تبلت 

* پرداخت هزینه  

شرکت در  همایش  

های ملی و بین 

 المللی

دانشجویان   به  اهدای جوایز 

 رتبه اول و دوم هر ورودی  

وام دانشجویی   * 

 تحصیلی 

کارشناسی  

 ارشد 

 میلیون  1هر ترم 

 ترم(  4)
 میلیون 10 ترم(  4ازمیلیون )پس  1 1000000 میلیون  5

 دکتری 
 ونیلیم 1/ 5هر ترم  

 ترم(  6)
 1000000 میلیون  8

میلیون )پس از تصویب   1

 پروپزال( 
 میلیون 15

 

 با ارائه گواهی شرکت در هر همایش * 

 * معرفی متقاضیان، به بانک عامل، جهت دریافت تسهیالت قرض الحسنه طبق ضوابط بانکی  


