بسمه تعالی
فرم اطالعات آینده سازان شرکت ملی گاز ایران
سال تحصیلی 1400
( ویژه پذیرفته شدگان دانشگاه )
شماره :
( قسمت فوق توسط روابط عمومی ستاد تکمیل می شود )
الف  :مشخصات ولی دانشجو شاغل در شرکت ملی گاز ایران (این قسمت توسط امور کارکنان مربوطه تکمیل گردد).

نام و نام خانوادگی :

شماره شناسایی

مدیریت

شاغل در شرکت

امور
کد :

شماره تلفن محل کار جهت تماس ضروري تلفن :

نام و نام خانوادگی مسئول امور کارکنان
محل مهر و امضاء
ب  :اطالعات مربوط به دانشجو ( این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد )
جنسیت :

پسر

دختر

نام
نام خانوادگی
نام پدر:

شماره شناسنامه :

تاریخ تولد:

محل تولد:

روز ماه سال
نشانی آخرین محل سکونت :استان:
کوچه:

پالک:

شهرستان
کد پستی:

شهر:

خیابان:

شماره تلفن جهت تماس ضروري (

کوي:
) کد( :

)

پست الکترونیك:
ج :اطالعات تحصیلی دانشجو (این قسمت توسط محل واحد آموزشی مربوطه تکمیل گردد).
بدینوسیله گواهی می گردد دانشجوي صاحب مشخصات مندرج در بند «ب» این فرم در سال  1400از طریق کنکور سراسري
در دانشگاه  /مرکز آموزش عالی
در مقطع کاردانی
شماره دانشجویی

کارشناسی

در رشته
کارشناسی ارشد
نیمسال اول

دوم

دکترا

بـه عنـوان دانـشـجـو پذیـرفتـه شـده و بـا

سـال تـحصیلـی  1400آغـاز به تحصـیل مینمایند.
نام /نام خانوادگی رئیس گـروه یا اداره آمـوزش
محل مهر و امضاء دانشگاه یا مرکز آموزش عالی

لطفاً مطالب مندرج در پشت این فرم را نیز با دقت مطالعه و رعایت نمایید  .توجه داشته باشید روابط عمومی از پـذیرش مـدارک نـاق
تعیین شده معذور میباشد.

و خـارج از ضـوابط

د  :شرایـط و الـزامـات:

میــزان پــاداش تحصــیلیب بــراي پــذیرش در دانشــگاههاي دولتــیب آزاد اســالمی و غیردولتــی (مــورد تاییــد وزارت علــومب
تحقیقات و فناوري) در صورت ثبت نام براي هر مقطع تحصیلی فقط براي یکبار به شرح جدول ذیل میباشد:
ردیف

مقطع تحصیلی

1

كـارداني

مراکز آموزش عالی
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به شرط
شركت و قبولي در آزمونهاي سراسري

رتبه

مبلغ پاداش (ریال )

___

12.759.141

پذيرفته شدگان دانشگاهها و مراكز عـالي
___

زيـــر نوـــر وزار ،عقوقات و وـــا ،و

11.212.579

فناوري/بهداشت و درمان

پذيرفته شدگان آزمون سراسري

2

كارشناسي شامل كق ه رشـته هـاي
ورودي اعم از گروه رياضي و فني ا

دانشگاهها
(رتبه هاي  1-3000متعقق به دانشگاه

رتبه هاي تك رقمی ()1-9

38.664.000

رتبه هاي دو رقمی ()10-99

34.797.658

رتبه هاي سه رقمی ()100-999

29.771.330

10000-3000

24.358.360

 3001و باالتر

17.398.828

هاي دولتي مي باشد)

عقوق تجربي ا عقوق انساني ا هنر و
زبانهاي خارجي

پذيرفته شدگان بدون آزمون در كق ه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

12.759.141

دانشگاهها و مراكز آمـوزش عـالي مـورد
تاي د وزار ،عقـوق بـه شـرط شـركت و

3

كارشناسي ناپ وسته

قبولي در آزمونهاي سراسري
پذيرفته شـدگان بـدون آزمـون در كق ـه
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

4

___

17.398.828

كارشناســــي ارشــــد و دكتــــري

دولتي و آزاد و ساير مراكز آموزش عالي

تخصصي پ وسـته  /ناپ وسـته در

مــورد تاي ــد وزار ،عقــوق ا ت و وــا ،و

كق ه رشته ها

فناوري

___

12.759.141

___

38.664.000

تبصره  ) 1چنانچه از فرزندان کارکنان مشمول طرح در یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشـور مـورد تيییـد
وزارت علوم ب تحقیقات و فناوري در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر پذیرفته و فـار التحصـیل شـوندب در صـورت
ارایه مدرک تحصیلی ارزشیابی شده اداره کل دانش آموختگان خارج از کشورب بر اساس تاریخ تایید مدرک تحصـیلی توسـط
وزارت علومب تحقیقات و فناوري و صرفاً از مبلغ مندرج در ردیف چهارم جدول فـوق برخـوردار مـیگردنـد و رعایـت شـر
کفالت در زمان فار التحصیلی الزم نمی باشد.
تبصره  ) 2پاداش تحصیلی دانشجویانی که در المپیادهاي علمی حائز رتبه ممتاز گردیده و بدون شرکت در کنکور سراسري بـه
دانشگاه راه یافته اندب براي المپیاد جهانی معادل مبلغ رتبه تك رقمی کنکورب براي المپیاد کشوري معـادل مبلـغ رتبـه دو رقمـی
کنکور و براي المپیاد استانی معادل مبلغ رتبه سه رقمی کنکور قابل پرداخت است.
تبصــره  ) 3کسانی که با داشتن شـرایط ممتـازي یـا رتبـه برتـر دانشـگاهی بـدون شـرکت در ازمـون در مقـاطع تحصـیلی
کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاههاي مورد تایید پذیرفته می شوند پاداش تعلق میگیرد.
تبصــره  ) 4کسانی که بدون آزمون و بر اساس معدل برتر دانشگاهی در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی
دانشگاههاي مورد تایید پذیرفته می شوند پاداش تعلق میگیرد.
تبصــره  )5پرداخت پاداش تحصیلی به فرزندان ممتاز کارکنان اناث که تحت تکفل پدر غیر شرکتی باشندب بالمانع است.

