موزون تر بورس تحصیلی پروفسور نبیلی برای دنیایی
(برگه درخواست)

بورس تحصیلی پروفسور نبیلی برای دنیایی موزون تر به قصد تهیه کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویی مشغول
به تحصیل در دانشگاه عالمه طباطبایی با توانایی تحصیلی عالی که با مشکالت مالی جدی روبرو است در نظر
گرفته شده است.
~~~
امکان درخواست این بورس تحصیلی برای هر دو گروه دانشجویان فعلی و آینده دانشگاه عالمه طباطبایی وجود دارد
~~~
درخواست تکمیل شده و مدارک مورد نیاز باید به ایمیل آدرس
 info@amorebalancedworld.orgفرستاده شوند .عنوان ایمیل ارسالی جمله زیر انتخاب شود.
”“Application for Ostad Nabili Scholarship for A More Balanced World

شرایط پذیرش
درخواست کننده باید:
 )۱ثابت کند که از نظر مالی به این بورس نیازمند است
 )۲معدل ترم های گذشته و یا معدل دیپلم وی بیشتر از شانزده باشد
 )۳در دانشگاه عالمه طباطبایی پذیرفته شده باشد

مدارک مورد نیاز
 )۱برگه درخواست تکمیل شده
 )۲تصویر کارت ملی و شناسنامه
 )۳کارنامه و ریز نمرات
 )۴شرح وضعیت زندگی شخصی
 )۵برگه اعالم شرایط اقتصادی
 )۶توصیه نامه
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زمانبندی تقاضا
 )۱مرداد :برگه درخواست و سایر مدارک مورد نیاز گردآوری می شود
 )۲شهریور :درخواست کنندگان از پذیرش و یا رد درخواست خود مطلع خواهند شد
 )۳مهر :اولین قسط از مبلغ بورس به فرد پذیرفته شده پرداخت خواهد شد
 )۴بهمن :دومین قسط از مبلغ بورس به فرد پذیرفته شده پرداخت خواهد شد

لطفا تمامی قسمت های خالی را با دقت و به درستی تکمیل نمایید به برگه های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
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اطالعات شخصی
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
جنسیت
آدرس محل سکونت
تلفن منزل
تلفن همراه
آدرس ایمیل
مناسب ترین روش برای تماس با شما
پدر
مادر
با چه شخصی زندگی می کنید؟
اگر با شخص دیگری زندگی می کنید نسبت خود را بیان کنید
خیر
بله
آیا شاغل هستید
در صورت اشتغال حرفه
خود را ذکر کنید
بله
آیا ازدواج کرده اید
اگر ازدواج کرده اید شغل همسر شما
چیست؟
بله
آیا وابستگانی دارید؟
اگر بله چند نفر هستند
نام پدر
شغل پدر
نام مادر
شغل مادر

سابقه تحصیلی
نام آخرین محل تحصیل
آدرس آخرین محل تدریس
معدل آخرین مقطع تحصیل
اگر دانشجو هستید رشته تحصیلی شما چیست؟
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خواهر

برادر

تمام وقت
خیر
خیر

همسر

دیگر
پاره وقت

لطفا فعالیت های فوق برنامه و فعالیت های اجتماعی خود را شرح دهید

زمان ثبت نام
رشته تحصیلی
اگر شما از بورس و یا وام و یا کمک تحصیلی دیگری استفاده می کنید لطفا مرجع ارایه دهنده آن و مبلغ آن را
بنویسید (دریافت کمک از مراجع دیگر باعث حذف درخواست کننده از بورس دکتر نبیلی نخواهد شد)
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شرح وضعیت اقتصادی
لطفا تمامی قسمت های خالی را با دقت و به درستی تکمیل نمایید به برگه های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
لطفا تمامی قسمت های خالی را با دقت و به درستی تکمیل نمایید .به برگه های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
اطالعات شخصی
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
جنسیت
آدرس محل سکونت
تلفن منزل
تلفن همراه
آدرس ایمیل
مناسب ترین روش برای تماس با شما
پدر
مادر
با چه شخصی زندگی می کنید؟
اگر با شخص دیگری زندگی می کنید نسبت خود را بیان کنید
خیر
بله
آیا شاغل هستید
در صورت اشتغال حرفه
خود را ذکر کنید
بله
آیا ازدواج کرده اید
اگر ازدواج کرده اید شغل همسر شما
چیست؟
بله
آیا وابستگانی دارید؟
اگر بله چند نفر هستند
نام پدر
شغل پدر
نام مادر
شغل مادر

مبلغ

خواهر

برادر

همسر

تمام وقت
خیر
خیر

درآمد اعضای خانواده در طول یک سال به تومان
توضیحات

پدر
مادر
خود فرد
دیگران
(لطفا مشخص شود)
جمع
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دیگر
پاره وقت

در این قسمت هر موضوع مالی که فکر می کنید ممکن است بر تصمیم کمیته انتخاب دانشجو در پذیرش درخواست
شما تاثیرگزار باشد را بنویسید.

در حدود  ۵۰۰کلمه از تجربه زندگی خود و شخصیت و وضعیت فعلی و نقشه ها و برنامه هایتان برای آینده بنویسد.
همچنین بفرمایید چرا فکر می کنید شما برای دریافت این بورس تحصیلی مناسب هستید؟

چگونه از این بورس مطلع شدید؟
امضا درخواست کننده ............................................تاریخ............................
امضا سرپرست /والدین  .........................................تاریخ............................
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