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  : تخفيف شهريه دانشجويان ممتازانتخاب و  – الف
  مقدمه : -۱ماده 

، دانشـجويان طبـق شـرايط زيـر در هـر تـرم تحصـيلي        انگيـزه بيشـتر   به منظور ايجاد رقابـت سـالم ، تحـرک و نشـاط علمـي و     
  قرار مي گيرند. ممتاز شناخته شده و مورد تشويق

  
  شرايط دانشجويان ممتاز : -۲ماده 
  شته از نظر ميانگين درسي در هر ترم.هر ر اول متاز عبارتند است نفردانشجو  م -۱
  واحد باشد. ۱۶ميزان واحد اخذ شده دانشجو در ترم بايد حداقل  -۲
  مي باشد. ۱۷حداقل معدل برا  هر دانشجو در هر نيمسال تحصيلي  -۳
  .شودمي شناخته  گرفتن ورود در نظر  بدوندر ميان دانشجويان هم رشته دانشجو  ممتاز  -۴
در  تعـداد واحـد   در صورت يکسان بودن معدل ترم دو نفـر يـا بيشـتر در يـک رتبـه، تعيـين نفـر حـائز رتبـه بـر اسـاس            -۵

بـر  مـورد دانشـجويان تـرم اول    مـي باشـد و در    معـدل کـل   و در صـورت برابـر  تعـداد واحـد، بـر اسـاس       همان تـرم 
 رتبه آزمون سراسر  سال ورود صورت مي گيرد.اساس 

 ۷تــرم اول و هـر دانشــجو  کارشناسـي پيوســته تنهــا در    ۳هـر دانشــجو  کـارداني يــا کارشناسـي ناپيوســته تنهـا در      -۶
 ترم اول تحصيلي خود مي تواند ممتاز شناخته شود.

 دانشجويان مهمان رفته و مهمان آمده مشمول اين آئين نامه نيستند. -۷
  افراد واجد شرايط در ترمي که دارا  پرونده در کميته انضباطي هستند، مشمول اين آئين نامه نمي شوند. -۸

  
  ميزان تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز : -۳ماده 

  شهريه ثابت همان ترم مي باشد. درصد ۴۰ميزان تخفيف شهريه برا  نفر اول 
  
  : دارند مؤسسهدر  دانشجو کياز  شيکه ب ييخانواده ها هيشهر فيتخف -ب

ـ   کـه همزمـان دارا   ييخانواده ها  -۴ماده    ۳۰مشـمول   ،باشـند  يمـ  مؤسسـه در  ليشـاغل بـه تحصـ     دانشـجو  کيـ از  شيب
  مي شوند. ا  هر نفرربدرصد تخفيف شهريه ثابت 

 هيشـهر  فيـ تابسـتان تخف  مسـال ين  بـوده و بـرا   يلياول و دوم هـر سـال تحصـ    مسـال ين  فقـط بـرا   هيشـهر  فيـ خفتبصره : ت
  .تعلق نمي گيرد

  
  .به تصويب رسيدهيأت امنا  مؤسسه  ...................................جلسه مورخ در  تبصره ۱ماده و  ۴در  اين آيين نامه


