
)نخبه( آیین نامه  تسهیالت رفاهی دانشجویان برتر علمی و ورزشی

:مقدمه

به منظور ارتقا انگیزه و ترغیب دانشجویان نخبه و کمک به رفع بخشی از مشکالت مالی این دانشجویان و در راستاي 
معاونت دانشجویی دانشگاه با همکاري و مساعدت ،افتخار آفرینی براي دانشگاه و کمک به امور رفاهی و معیشتی آنان

نسبت به اعمال تخفیف در پرداخت هزینه خوابگاه دانشجویان نخبه به شرحی که خواهد آمد ،معاونت آموزشی و پژوهشی
.اقدام خواهد نمود

داشتن تمام شرایط می توانند از مزایاي این آیین نامه استفاده نمایند که عالوه بر دانشجویانی خاطرنشان می گردد، 
.عمومی، حداقل واجد یکی از شرایط اختصاصی نیز باشند

شرایط عمومی: 1ماده 

. از نظر آموزشی دانشجوي تمام وقت یکی از دانشکده هاي دانشگاه باشد،اده از تخفیففموقع است)  1-1

.کمتر نباشد15میبایست ازدر موقع استفاده از تخفیف ) 6-2الی ) 3-2حداقل معدل دانشجویان بند )  1-2

.نداشتن پرونده انضباطی دانشجوي استفاده کننده از این تسهیالت در کمیته انضباطی دانشگاه)  1-3

شرایط اختصاصی: 2ماده 

به باال5/18دانشجویان داراي معدل ) 2-1

ارشد و دکتريدو رقمی و کارشناسی نفرات داراي رتبه سه رقمی کنکور ) 2-2

استانی و کشوري علمیدانشجویان عضو تیمهاي ورزشی و المپیادي) 2-3

نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین دانشکده هاي دانشگاه ) 2-4

نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی استانی و کشوري ) 2-5

تخصصی و دانشجویان دوره ارشد و دکتريِ پدیده آورنده -پدید آورنده مقاالت علمیکارشناسیدانشجویان) 2-6
در نشریات معتبر داخلی و خارجی پژوهشی -ترویجی و علمی-مقاالت علمی

جزء و کل قرآن کریم20و10و 5حافظان) 2-7



شرایط استفاده از تسهیالت: 3ماده 

درصد60مشمول 5/19الی 01/19تخفیف و معدل درصد 30مشمول19الی 5/18دانشجویان داراي معدل) 3-1
.تخفیف خوابگاه در ترم بعد می گردنددرصد90به باال مشمول 51/19تخفیف و معدل 

درسال اول تخفیف خوابگاه درصد90مشمول)  2-2دانشجویان ممتاز کنکورهاي سراسري مذکور در بند) 3-2
.تحصیلی می گردند

و درصد50مشمول استانیتیمهاي ورزشی و درصد 90مشمول کشوريدانشجویان عضو تیمهاي ورزشی) 3-3
تحصیلیمتوالیدر دوترمتخفیفدرصد 50مشمول المپیاد علمی استانیو درصد90مشمول کشوريعلمیالمپیادي

.می گردند

تخفیفدرصد50و 75و 90مشمول به ترتیب نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین دانشکده هاي دانشگاه ) 3-4
.می گردندتحصیلیمتوالی در دو ترم خوابگاه

درصد تخفیف در طول یک ترم60و 70و 80مشمولبه ترتیب نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی استانی) 3-5
.می گردندتحصیلیمتوالیخوابگاه در دو ترمتخفیف درصد70و 80و 90مشمولبه ترتیبوکشوري

درصد تخفیف خوابگاه در طول 90و 75و 50و25و کل قرآن به ترتیب مشمولجزء20و 10و5حافظان ) 3-6
.تحصیل می گردند

.باشنداز مراکز معتبرمی بایست داراي مدرك رسمی حفظ قرآن) 6-3مشمولین بند: 1تبصره

و درصد 50در نشریات معتبر داخلی مشمول تخصصی-پدید آورنده مقاالت علمیکارشناسی دانشجویان ) 3-7
در نشریات ترویجی و علمی پژوهشی-تخصصی و علمی-پدید آورندگان مقاالت علمیدانشجویان ارشد و دکتري ِ 

.می گردنددو ترم تحصیلی برايدرصد تخفیف 90و 70و 50مشمول و خارجی به ترتیبمعتبر داخلی

بیشترین بندي که شامل د از مزایاي نن بند این آیین نامه می گردند فقط می تواندانشجویانی که شامل چندی: 2تبصره
.استفاده نمایند ،گرددتخفیف

.قابل اجرا می باشد1394/7/1رسیده و ازتاریخ به تصویب و دو تبصره بند 17ماده و 3این آئین نامه در


