
 دستورالعمل
 وسسهکارشناسی ارشد م های تحصیلیدر رشتهشدگان با رتبه برتربه پذیرفته تحصیلی هزینهکمکپرداخت  نحوه

 

 

های ویت اهداف و مأموریتدر راستای تق ،علمیکیفی ارتقا سطح  منظوربهجذب استعدادهای خالق و برتر  باهدفنامه این آئینمقدمه: 

 تدوین گردیده است.موسسه 

 هدف: 1ماده 

بیت های آموزشی موسسه و ترارتقاء سطح کیفی فعالیت باهدفهای کارشناسی ارشد و های برتر در دورهجذب داوطلبان با رتبه منظوربه

رتر آزمون شاادگان دارای رتبه بنامه به پذیرفتهتحصاایلی ماهیانه مطابب با مفاد این آیین هزینهکمکنیروی انسااانی مسااتعد و توانمند، 

 راسری پرداخت خواهد شد.س

 تحصیلی هزینهکمکمشموالن دریافت : 2ماده 

و کمتر در رشته  011های مختلف موسسه که دارای رتبه کل )بدون در نظر گرفتن سهمیه( شادگان کارشاناسی ارشد رشته  کلیه پذیرفته

 نامه برخوردار خواهند شد.مندرج در این آیین هزینهکمکدر موسسه هستند از  شدهپذیرفته

 دمنبهره هزینهکمکدر نیمسال سوم و چهارم از این  توانندمینیز بر اساس عملکرد دو نیمسال اول،  011تا  010بین  هایرتبهتبصاره   

 شوند.

 تحصیلی هزینهکمکمبلغ : 3ماده 

زیر  به شرح 011تا  00و رتبه  01ر گرفتن سهمیه( در دو گروه رتبه کمتر از حائز رتبه برتر آزمون سراسری )بدون در نظ شادگان پذیرفته

 تحصیلی برخوردار خواهند شد  هزینهکمکماهیانه از  صورتبهو 

01های کمتر از ماهیانه به رتبه هزینهکمک=  1.0حکم استادیار پایه یک*   

011تا  00 هایماهیانه به رتبه هزینهکمک=  1.0حکم استادیار پایه یک *   

110تا  010های ماهیانه به رتبه هزینهکمک=  0.1حکم استادیار پایه یک *  ( 0بر اساس تبصره ماده  ) 

110تا  010های ماهیانه به رتبه هزینهکمک=  00.1حکم استادیار پایه یک *  ( 0بر اساس تبصره ماده  ) 

 

 

 



 تحصیلی هزینهکمکمدت و شرایط ادامه پرداخت : 4ماده 

 پرداخت خواهد شد،( 011زیر )شدگان با رتبه برتر اول تحصایلی و به مدت یک ساال به پذیرفته   نیمساال تحصایلی در دو   هزینهکمک

 به است منوط  011زیر  هایرتبهبرای  هزینهکمکادامه پرداخت این 

 ؛01اول باالتر از  نیمسالکسب معدل کل دو -4-1

 ؛از وضعیت تحصیلی دانشجو هاعالم رضایت گروه آموزشی مربوط -4-2

در  ( پرداخت خواهد شد وترمحذفتحصیلی دانشجو )با احتساب مرخصی و چهارم تحصایلی حداکرر تا پایان نیمسال   هزینهکمک -4-3

 ؛یا مرخصی تحصیلی قابل پرداخت نخواهد بود ترمحذفیک از شرایط هیچ

در نیم سال سوم و چهارم تحصیلی منوط است  اندداشته 011 تا 010ین ی بهایرتبهبرای دانشجویانی که  هزینهکمکشروع پرداخت  

 به 

 ؛01اول باالتر از  نیمسالکسب معدل کل دو  -4-4

 ؛از وضعیت تحصیلی دانشجو هاعالم رضایت گروه آموزشی مربوط -4-5

در  ( پرداخت خواهد شد وترمحذفتحصیلی دانشجو )با احتساب مرخصی و چهارم تحصایلی حداکرر تا پایان نیمسال   هزینهکمک -4-6

 ؛یا مرخصی تحصیلی قابل پرداخت نخواهد بود ترمحذفیک از شرایط هیچ

 تحصیلی هزینهکمکتعهدات دانشجو در ازای دریافت : 5ماده 

 نمایند که شدگان تعهد میرفتهتحصیلی، پذی هزینهکمکدر ازای دریافت 

 تأیید. بدیهی اساات که پرداخت ماهیانه با باشااندگروه آموزشاای مربوطه ر اختیار ، د0و با ثبت ورود و خروج وقتتمام صااورتبه -5-1

 معاونت آموزشی و دانشجویی انجام خواهد پذیرفت.

 د.نماین شود شرکتکه توسط معاونت آموزشی و دانشجویی تعیین می ایبرنامهفوقهای ، در دورههای رسمیه بر کالسعالو -5-2 

 نمایند. فعالیت گرددمیتحقیقاتی یک یا چند تن از اساتید گروه که در شورای گروه مصوب دستیار  عنوانبه در صورت تمایل -5-3

-0011شدگان سال تحصیلی پذیرفتهبه تصاویب هیات رئیساه موساسه رسید و     01/10/99 مورخدر  ماده 6در  نامهآییناین  :6ماده 

 را شامل خواهد شد. ازآنپسو  0099

 

 

                                                           
 تواند در خصوص حضور فیزیکی این دانشجویان در محل موسسه تجدیدنظر نماید.کرونا، موسسه می پاندمیدر شرایط خاص همچون وضعیت  0


