 -1هدارک هورد نیاز دانش آهوزاى
( )1-1تِ ّسیک اش فسشًداى کازکٌاى کِ دز هقاطع تحصیلی (اتتدایی  ،زاٌّوایی ٍ دتیسستاى ) پریسفتِ ضًَد تا
ارائه کپی کارنامه تحصیلی ( ممهور به مهر مدرسه ) ٍ یا اصل گَاّی طثق هعدل ذیل پاداش
پسداخت هیگسدد.
هقطع تحصیلی
هعدل

هقطع اتتدایی
اٍل تا سَم چْازم ٍ پٌجن ٍ ضطن
20
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ّفتن ٍ ّطن

دتیسستاى ٍ پیص داًطگاّی

11/5

11

تثصسُ  :1تِ داًص آهَشاى هقطع اتتدایی کِ دز ازشیاتی پایاى تحصیلی آًاى اش زٍش ازشضیاتی
تَصیفی استفادُ هی گسدد ،دستَزالعول تِ ضسح ذیل هعادل ساشی هی گسدد :
 .1ازشضیاتی خیلی خَب (دزجِ اٍل) دز تواهی دروس هعادل هعدل02
 .2ازشضیاتی خَب (دزجِ دٍم) دز یک درس ٍ ازشضیاتی خیلی خَب (دزجِ اٍل) دز سایس دزٍس ،هعادل هعدل 1.91

 .3ازشضیاتی خَب(دزجِ دٍم) دز دو درس ٍ ازشضیاتی خیلی خَب (دزجِ اٍل)دز سایس دزٍس ،هعادل هعدل 1.
 .4ازشضیاتی خَب(دزجِ دٍم) دز سه درس ٍ ازشضیاتی خیلی خَب (دزجِ اٍل)دز سایس دزٍس ،هعادل هعدل 1.91
 .5ازشضیاتی خَب(دزجِ دٍم) دز چهار درس ٍ ازشضیاتی خیلی خَب (دزجِ اٍل)دز سایس دزٍس ،هعادل هعدل 1.

( )1-2تِ فسشًداى داًص آهَش کِ دز امتحانات ورودی تیزهوشان پریسفتِ هی ضًَد تا ازائِ
گَاّی دز هقطع راهنوایی ساالًِ هبلغ  19.229222ریال ٍ دز هقطع دبیرستاى ساالًِ
 090229222ریال پسداخت هی گسدد .

( )1-3تِ فسشًداى داًص آهَش یا ٌّسجَی کازکٌاى کِ دز سال پایاًی هقطع تحصیلی دیپلن دز زضتِ تحصیلی
خَد رتبه اول تا سوم زا دز سطح استاى کسة ًوایٌد هثالغ ذیل ًیص تِ عٌَاى پاداش پسداخت خَاّد ضد .
زتثِ
هثلغ (زیال )

اٍل

دٍم

سَم

2340000

1410000

145000

(ّ )1-4سیک اش فسشًداى داًطجَ  ،داًص آهَش یا ٌّسجَ کِ دز اهتحانات الوپیادهای علوی و سایر هسابقات
علوی هطاتِ هَزد تائید ٍشازت علَم  ،تحقیقات ٍ في آٍزی دز سطوح کشوری و جهانی رتبه های اول تا
سوم زا کسة ًوایٌد تا ازائِ گَاّی ذیستط جَایصی تِ ضسح ذیل تعلق خَاّد گسفت .
رتبه

اول

دوم

سوم

کشور

( 2535000ریال)

(1687500ریال)

(1183000ریال)

جهان

(3510000ریال)

(2400000ریال)

(1700000ریال)

( )1-5تِ فسشًداى داًص آهَش یا ٌّسجَی کازکٌاى کِ طرح ابتکاری یا اختراع آناى در جشنواره
خوارزهی جصء دُ طسح ًْایی جْت هعسفی تِ زیاست جوَْزی تسگصیدُ ضَد هثلغ  0002222ریال پسداخت
خَاّد ضد.

-0هدارک هورد نیاز دانشجویاى:
( ) 2-1تِ ّسیک اش کازکٌاى ٍ فسشًداى آًاى کِ دز کنکورهای سراسری پریسفتِ ضًَد دز صَزت ازائِ گَاّی
هثٌی تس ثثت ًام ٍ پریسش اش طسیق آشهَى سساسسی پاداضی تِ ضسح ذیل تعلق هیگیسد .

مقطع تحصیلی

کاردانی

کاردانی به کارشناسی

کارشناسی

میزان پاداش (ریال )

500.000

750.000

1.000.000

کارشناسی ارشد و
دکتری
1.250.000

( )2-2تِ ّسیک اش کازکٌاى ٍ فسشًداى آًاى کِ رتبه اول  ،دوم و سوم ّسیک اش گسٍّْای تحصیلی کٌکَز
سساسسی داًطگاّْا زا احساش ًوایٌد ٍ تصاٍیس آًاى تعٌَاى ًفسات تسگصیدُ دز جساید کثیساالًتطاز دزج ضَد پاداش
ذیل ًیص تعلق هیگیسد.
رتبه

اول

دوم

سوم

ریال

2800000

2000000

1500000

( )2-3پسداخت پاداش تِ کازکٌاى ٍ فسشًداى داًطجَی آًاى هٌَط تِ گرزاًدى  00واحد درسی طی دو
ترم هتوالی (یک سال تحصیلی ) هی تاضد .
مقطع تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

حداقل معدل

17/5
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کارشناسی ارشد و
دکتری
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 )2-4آًدستِ اش فسشًداى کازکٌاى کِ دز سال آخر هقطع دبیرستاى  ،پیش دانشگاهی و یا هنرستاى
هطغَل تحصیل هی تاضٌد  ،جْت ضسکت دز کالسهای کنکور و یا تقویتی ثثت ًام ًوایٌد تا ازئِ گَاّی ثثت
ًام ٍ زسید ضْسیِ تسای ّس دزس تدٍى تکساز حداکثس  0129222ریال ٍ سقف پسداخت تِ اشاء ّس داًص آهَش
جوعاً  191229222ریال پسداخت هیگسدد.

