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 ارتباطات علمی 

 اجرای پایان نامه کارشناسی 

 

 یاری پژوهش 

 ارتباطات علمی 

 کارشناسی ارشد اجرای پایان نامه 

 شرکت در مجامع علمی داخلی 

 مجوز و اعتبار شرکت در مجامع خارجی 

 هسته پژوهشی 
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 ارتباطات علمی 

 اجرای رساله دکتری 

 شرکت در مجامع علمی داخلی 

 مجوز و اعتبار شرکت در مجامع خارجی 

  مطالعاتی داخلیاعزام به فرصت 

  اعزام به فرصت مطالعاتی خارجیمجوز و اعتبار  
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  دانشجوییراتبه 

 بیمه تکمیلی 

  هدیه ازدواج 

 ودیعه اجاره مسکن 

 ها سفرهای زیارتی و گردشگری برنامه 

 راتبه دانشجویی 

 بیمه تکمیلی 

  هدیه ازدواج 

 ودیعه اجاره مسکن 

 ها سفرهای زیارتی و گردشگری برنامه 

 راتبه دانشجویی 

 بیمه تکمیلی 

  هدیه ازدواج 

  مسکنودیعه اجاره 

 ها سفرهای زیارتی و گردشگری برنامه 
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