
 

 

 

 شرکت مهندسان مشاور آبارفراخوان اعطای بورس تحصیلی  چهارمین

 به دانشجویان برتر معماری
طرر   اهداف  رساند شرکت مهندسان مشاور آبار در راستای نیل به با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطالع می

اعطرای بررسریه تیلری ی     فراخوان چهارمینشناسایی، جذب و پرورش استعدادهای برتر معماری در نظر دارد 

مین کمر  هزینره تیلری ی    رایط مط رب برای ادامه تیلیل و تر  ش ایجاداین دوره به منظرر  .آبار را برگزار نماید

ت مین نیروی متخلص طرا  معماری شررکت  دانشجریان برتر مقطع کارشناسی ارشد معماری و همچنین تربیت و 

 .باشدمهندسان مشاور آبار می

از استان خراسران رورری در مره ره اول ، ده نحرر هرایز       ینداوط ب کلاز مجمرع ( 3131سال )در فراخران نخست 

  از ی ارزشیابی بررس پس از بررسی ،هیچگروه .  شدند ( آزمرن طراهی) امتیاز الزم برای راهیابی به مره ه دوم

 .   ندانست( ملاهبه ) هضرر در مره ه سرم شرایط این افراد را هایز 

پرس از طری همره    .مراجره شرد   داوط بران   اسرتقبال گسرترده   برا  بررس تیلی ی(3135) و سرم(3131) فراخران دوم

دانشرااه   از از داوط بین، ی  دانشجر( ارزشیابی اولیه ، آزمرن طراهی ، ملاهبه ع می و عمرمی) مراهل سه گانه

دانشااه ع م و صنعت برای فراخران سرم به عنران بررسیه شده آبرار    از فردوسی برای فراخران دوم و ی  دانشجر

 .انتخاب شدند

 معمراری مهندسی  در رشته 3136از ک یه دانشجریان جدید کارشناسی ارشد ورودی  چهارمدر ادامه و در فراخران 

نامره اعطرای   آیرین "در داوط بران  اطالعات مررد نیاز ک یه  .ن شرکت نمایندآید تا در این فراخرادعرت به عمل می

 .ذکر شده است "بررس تیلی ی آبار به دانشجریان برتر 

 1316ظرفیت اختصاصی فراخوان سال . 1

که تا ی  برابرر ظرفیرت پرذیرش در     ،نحر در نظر گرفته شده دو 3136برای سال تیلی ی بررس تیلی ی ظرفیت 

 .گرددسال تیلی ی به عنران افراد ذخیره اعالم می این

 تسهیالت و امتیازات بورس تحصیلی. 2

 لپرداخت مقرری ماهانه در طرل دوره هین تیلی.   2-3            

 لپرداخت کم  هزینه تیلی ی در طرل دوره هین تیلی.   2-2  

 اشتغال پاره وقت در دوره ومن خدمت همراه با هقرق .  2-1 

 استحاده از خدمات مشاوره تیلی ی آبار در دوره هین تیلیل.   2-1           

، بیمره و مزایرای   همراه با هقررق ( تیلیل پس از فراغت از)اشتغال تمام وقت در آبار در دوره تعهد بررس .  2-5         

 قانرنی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 .مراجعه نمایید "نامه اعطای بررس آبار به دانشجریان برترآیین "برای اطالع از شر  کامل تسهیالت و امتیازات به

   1316شرایط اختصاصی فراخوان سال. 3

 ( گرایش معماری)معماری  مهندسی رشته( 3136ورودی )کارشناسی ارشد  ترم ی  یدانشجر -

کارشناسرری )سرری تونرلرررعی معمرراری و یررا مهند( کارشناسرری پیرسررته)معمرراری  مهندسرری التیلرریل رشررتهفرار   -

 .(کاردانی معماری-پیرستهنا

ت دروس طراهری معمراری   ارنممعدل  برده و عالوه بر آن  35بایست هداقل معدل ک یه مقاطع  قبل دانشجر می -

 .باشد 31ید کمتر از مقاطع گذشته نیز نبا

 1316بندی مراحل فراخوان سال زمان.  4

 22/21/36الی  22/26/36 35ثبت نام فراخران 

 21/21/36 اعالم نتایج اولیه

 22/21/36 آزمرن طراهی

 اعالم نتایج آزمرن طراهی و دعرت به ملاهبه

 ملاهبه هضرری 35/2/36تا  3/2/36

 اعالم نتیجه نهایی

 

 

 (ریال)مب غ  تروییات نرع هزینه

 222,352,5 (سال برای دو)مقرری ماهانه  مقرری ماهانه

های کم  هزینه

 جانبی

 9,055,555 خرید کتاب

 3,055,555 نامهپایان

 3,005,555 پذیرش و چاپ مقاالت ع می پژوهشی

 2,785,555 شرکت در سمینارهای داخ ی

 3,705,555 سحر ع می

 4,455,555 خرید تجهیزات تخللی

 ریال151,471,111 جمع کل

 6931هزینه های دوره حین تحصیل بورسیه شونده سال جدول 



 

 

 

 ثبت نامنحوه . 5

و یرا کانرال ت ارامری آبرار بره آدرس       www.abarco.irسایت ترانند به متقاویان استحاده از بررس تیلی ی می

https://telegram.me/abarco درخراسرت و انجرام   مراهل زیر نسربت بره ارا ره     پس از طیو  مراجعه نمرده

 .مراهل با ترجه به ورابط اقدام کنند

 مرحله ابتدایی. 5-1

بره  )@AbarStudioارسرال بره ت اررام      یرا  bourse@abarco.irایمیرل  نام و ارسال آن به تومیل فرم ثبت -

 (ساعت 12همراه دریافت تاییدیه از طرف آبار تا هداکثر 

 اولیه اعالم نتایج -

 دوممرحله . 5-2

 آزمرن طراهی -

 متقاویان برگزیدهاعالم نتایج  -

 مرحله سوم. 5-3

 دعرت متقاویان برگزیده برای ملاهبه هضرری -

 افراد بررسیه شده  اعالم نتایج نهایی -

 مرحله چهارم. 5-4

 بررس تیلی ی و انجام مراهل هقرقی پذیرش مرافقت نامهعقد  -

 

 :تذکر مهم

پری  از    "تحصیلی آبار به دانشجویان برترر نامه اعطای بورس آیین"کلیه متقاضیان موظف به مطالعه 

باشند, که کلیه اطالعات موردنیاز نظیر شرح کامل تسهیالت و امتیرازات برورس تحصریلی,    نام میثبت

 .تعهدات بورس تحصیلی, معیارهای انتخاب بورسیه در آن ذکر شده است

 

 

http://www.abarco.ir/
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