
 

 بسمه تعالی

 2813/98شماره: 

 02/06/98تاریخ: 

 گناباد یممتاز مجتمع آموزش عال انیدانشجو التیتسه ینامه نییآ

 
هدایت  یشورا 15/11/77مصوبه جلسه مورخ آیین نامه تسهیالت آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز  2ماده  2بند  در راستای اجرای

مجتمع آموزش عالی گناباد، این آیین نامه تدوین و به  و به منظور برقراری تسهیالت برای دانشجویان ممتاز استعدادهای درخشان

 شود.تدوین میاجرا گذاشته 

 : هدف1ماده 

مجتمع آموزش  در تعالی با اهداف ارتقای علمیدانشجویان مستعد جهت  از مادی و معنوی حمایتهدف از تدوین این آیین نامه، 

 است. عالی گناباد

 

 : تعاریف2ماده 

 باشد.می “گناباد آموزش عالیمجتمع ”منظورمجتمع: 

ممتاز مجتمع آموزش  انیدانشجو ییشناسا ینامه نییآشرایط مندرج در دانشجو یا دانشجویانی که دارای  دانشجوی ممتاز)برتر(:

 باشند.مجتمع  ی محترمهیأت رئیسه 02/06/98تاریخ ی مصوب جلسه گناباد یعال

 

 داشته باشد. دریافت تسهیالت، تقاضای ممتازیسال تحصیلی همان تواند برای فقط می ،حال تحصیلدانشجوی در : 3ماده 

شود و در صورت نیاز، به واحدهای مربوطه، جهت بررسی می درخشان یاستعدادها یشورادرخواست دانشجو، ابتدا توسط : 4ماده 

 گردد.بررسی موارد اعالم شده از سوی دانشجو ارسال می

 .باشدمی 1های ممتازی و مطابق جدول تسهیالت قابل دریافت توسط دانشجوی ممتاز، براساس تعداد سال: 5ماده 

 تواند برگزیند.مورد را می 3، حدأکثر 1سال به عنوان دانشجوی ممتاز برگزیده شده باشد، از سبد  1چنانچه دانشجو، : 1تبصره 

 تواند برگزیند.مورد را می 5، حدأکثر 2ممتاز برگزیده شده باشد، از سبد  سال به عنوان دانشجوی 2چنانچه دانشجو، : 2تبصره 

 تواند برگزیند.مورد را می 8، حدأکثر 3سال به عنوان دانشجوی ممتاز برگزیده شده باشد، از سبد  3چنانچه دانشجو، : 3تبصره 

 تواند برگزیند.مورد را می 6، حدأکثر 4سال به عنوان دانشجوی ممتاز برگزیده شده باشد، از سبد  4چنانچه دانشجو، : 4تبصره 

 

 ممتاز یتوسط دانشجو افتیقابل در التیتسه -1جدول 

 تسهیالت
سبد 

1 

سبد 

2 

سبد 

3 

سبد 

4 

     با ذکر عنوان یفارس گواهی صدور

 ----    خودگردان ی خوابگاهدرصد در هزینه 50تا  پرداخت

 ----   ---- شبانه انیدانشجوی ثابت درصد در شهریه 100تخفیف تا 

 ----    تخصیص خوابگاه به دانشجویان شبانه غیربومی

 ----    افزایش حجم اینترنت تا میزان دو برابر
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 ----   ---- های معتبر تا سقف دو برابری بن کتاب در نمایشگاهارائه

     ایمیل دانشگاهایجاد 

     افزایش مدت زمان نگهداری کتاب به میزان دو برابر

     افزایش تعداد کتاب امانتی، به میزان سه کتاب بیشتر

 ----  ---- ---- ی وام ویژهارائه

     میلیون ریال 3های داخلی)همراه با مقاله( تا سقف حمایت از شرکت در کنفرانس

     میلیون ریال 5های خارجی)همراه با مقاله( تا سقف حمایت از شرکت در کنفرانس

  ----   میلیون ریال 2تا سقف  داخلیهای کنفرانسکمك هزینه یك سفر 

  ---- ---- ---- میلیون ریال 10نامه تا سقف تخصیص اعتبار برای انجام پایان

 ----    فرهنگی و سیاحتیداشتن سهمیه در سفرهای زیارتی، 

های ، نظیر داشتن تخفیف در استفاده از کالسرفاهی اعطای گواهی برای استفاده از تسهیالت مصوّب

 امكانات رفاهی دانشگاه و فوق برنامه
   ---- 

 امكان پذیر است.: تسهیالت رفاهی شامل تخصیص خوابگاه، در صورت تأیید امور دانشجویی مبنی بر وجود اتاق، 5تبصره 

و غیره، در  دانشگاه رفاهی امكانات برنامه، فوق های، نظیر داشتن تخفیف در استفاده از کالسرفاهی تسهیالت مصوّب: 6تبصره 

 صورت تأیید امور دانشجویی مبنی بر وجود، امكان پذیر است.

شورای پژوهشی و نیز تأمین بودجه، امكان  و بن کتاب، در صورت تأیید ها: تسهیالت مادی شامل شرکت در کنفرانس7تبصره 

 پذیر است.

های مرتبط نامه، پس از تأیید استاد راهنما، تصویب پروپوزال، ارائه فاکتورهای هزینه: تخصیص اعتبار برای انجام پایان8تبصره 

 باشد.مینامه در داخل و خارج دانشگاه، تأیید شورای پژوهشی و نیز تأمین بودجه قابل پرداخت با پایان

 : تسهیالت فرهنگی شامل اردوها، در صورت تأیید شورای فرهنگی امكان پذیر است.9تبصره 

 ی مسئول و دانشجوی متقاضی، مجتمع باشد.: مقاله با همكاری یكی از اعضای هیأت علمی مجتمع و آدرس نویسنده10تبصره 

 شود.ی مجتمع مشخص میتحصیلی، توسط هیأت رئیسهمبلغ وام ویژه و نیز سایر تسهیالت مادی، در هر سال  :7ماده 

های دانشجویی مجتمع، چند اتاق در ها، در آغاز هر سال تحصیلی و در خوابگاهخوابگاهامور در صورت امكان و مشارکت : 8ماده 

 شود که دانشجویان ممتاز در آن جا اسكان یابند.کنار یكدیگر برگزیده می

ی نیمسال دانش آموخته گردد، در صورت ثبت نام در آزمون ارشد، تأیید خانواده 7چهارم که در مدت دانشجوی ممتاز سال  :9ماده 

درخواست خوابگاه دهد که در صورت تأیید امور دانشجویی مبنی بر  8تواند برای ترم دانشجو و تأیید گروه آموزشی می

 وجود اتاق، به ایشان تعلق گیرد.

م امور مربوط به فارغ التحصیلی خود باشد، بعلت تسویه حساب با واحدهای اچنانچه متقاضی انجی مجتمع دانش آموخته :10ماده 

 مجتمع، امكان استفاده از خوابگاه و کتابخانه را نخواهد داشت.
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تفسیر  است و نظارت بر اجرا و معاونت آموزشیی مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی بر عهده: 11ماده 

 باشد.ی شورای استعدادهای درخشان مجتمع میمفاد آن بر عهده

مجتمع ی محترم رئیسه هیأت به تصویب 02/06/98ی تاریخ تبصره در جلسه 10ماده و  12این آیین نامه در یك مقدمه، : 12ماده 

 .پس از دو سال بازنگری خواهد گردید ،و در صورت لزوم باشدقابل اجرا می 1398-99رسید و از سال تحصیلی 


