
  بسمه تعالي  

  »و فرهنگي قهرمانان ورزشي ،تاز علمي متخفيف شهريه دانشجويان م«

  

اي و حمايت و ايجاد انگيزه در دانشجويان ممتاز علمي و قهرمانان ورزشي كه در مسابقات ورزشي منطقهمقرر شد به منظور تشويق، 

به ) ات آسيايي، جهاني، كشورهاي اسالمي و يا چند كشورياعم از مسابق(المللي سراسري دانشجويي، مسابقات كشوري، مسابقات بين

  :رسند به تناسب رتبه و امتياز و عنوان قهرماني، تخفيف شهريه به شرح ذيل تعلق گيردمرحله قهرماني مي

  دانشجويان ممتاز علمي: الف

موفق به كسب رتبه اول تا ال تحصيلي س كه در هر نيمو دكتري كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد  دانشجويان مقاطع كارشناسي،

به ) سال تحصيلي كسب رتبه در نيم( به شرط رعايت حداقل واحد آن مقطع تحصيليتوانند شوند ميسوم در هر رشته ورودي مي

 از ي به مرحله نهايي كشوري رسيده انديالمپيادي ها .درصدي شهريه در نيمسال بعدي برخوردار شوند 10و30،20ترتيب از تخفيف

  .درصد تخفيف ارائه خواهد شد 50كشوري را كسب كرده اند  15تا  1 درصدي و المپيادي هايي  كه رتبه 40 تخفيف 

       4جويان مقطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد تا نيمسال دانشجويان مقطع كارشناسي تا نيمسال هفتم و دانش: 1تبصره

  .دتوانند از تخفيف مذكور استفاده نماينمي

تر الباو  17طع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته و و باالتر در مقا 16شرط احراز رتبه براي دانشجويان، اكتساب ميانگين نمرات : 2تبصره

   .باشدمي دكتري هجده و باالتر و در مقطع در مقطع كارشناسي ارشد

را كه به امضاء معاون آموزشي دانشكده رسيده است، به  ييد شده رتبهتي گواهي تأدانشجويان جهت برقراري تخفيف رتبه بايس:3تبصره

  .ارائه نمايندمديريت امور آموزشي دانشگاه 

  دانشجويان قهرمان ورزشي :ب

  :توانند از تخفيف شهريه برخوردار شونددانشجويان قهرمان ورزشي با توجه به جدول ذيل مي

  ميزان تخفيف شهريه  سطح قهرماني  رديف

  سوم            دوم            اول             

  %10              %15            %20                 قهرماني مناطق  1  

  %20              %25            %30                 قهرماني كشوري  2  

قهرماني آسيايي و چندكشوري و كشورهاي   3  

  اسالمي

              40%            35%              30%  

  %40               %50            %60                قهرماني جهاني و المپيك  4  

  



و مربيان اعزامي كه در ) هاي اول، دوم و سومتيم(هاي تيمي به همه دانشجويان قهرمان الذكر در رشتههاي فوقتخفيف -1

  .گيرددانشگاه محقق اردبيلي به تحصيل اشتغال داشته باشند، تعلق مي

شود و چنانچه دانشجويي سال تحصيلي انجام مي بار و در يك نيمهاي مورد نظر براي يكبعد از كسب عنوان قهرماني اعمال تخفيف -2

مند خواهد شد در طول دوره تحصيلي خود به دفعات موفق به كسب عناوين قهرماني شود، براي هر بار موفقيت از تخفيف مورد نظر بهره

  .شودبار مشمول تخفيف نميسال بيش از يكنيم و در هر صورت در يك

  .گيردالمللي، براي دو نيمسال متوالي انجام مياعمال تخفيف براي دانشجويان قهرمان در سطح بين -3

 سال سپري نشده 2حكم قهرماني آنان بيش از المللي در بدو ورود به دانشگاه، مشروط بر آن كه از تاريخ صدور نان بيناكليه قهرم-4

  .شوندباشد، مشمول تخفيف مي

بدني جمهوري اسالمي ايران و المللي، مشروط به تاييد سازمان تربيتاعطاي تخفيف شهريه به دانشجويان قهرمان در سطوح بين -5

  .باشدارائه حكم قهرماني قابل اجرا مي

افي و يا جريمه اخذ درس تكراري به صورت تخفيف شهريه دانشجويان قهرمان ورزشي دوره روزانه مقاطع مختلف براي سنوات اض - 6

و دانشجويان قهرمان در  مي شوددرصد تخفيف اعمال  50و  30اي و كشوري به ترتيب دانشجويان قهرمان منطقه. مي شودذيل اجرا 

  . مي شوندالمللي از پرداخت هرگونه شهريه و جريمه معاف سطح بين

بندي         نان در رويدادهاي ورزشي سطحآ د و با گواهي وزارت ورزش و جوانان داوريباشنالمللي ميداوراني كه داراي درجه بين -7

 .شوندتوانند از تخفيف شهريه برخوردار ، با نظر معاونت آموزشي ميمي شود

  فرهنگيممتاز دانشجويان : ج

  دانشجوياني كه در مسابقات قرآني 

حائز رتبه ) همه دانشگاههاي كشور(و ملي ) دانشگاههاي دولتي(كشوري  منطقه اي، لدانشجوياني كه در مسابقات قرآني در مراح

براي مرحله ملي از تخفيف برخوردار درصد  30براي مرحله كشوري، درصد  25براي مرحله منطقه اي، درصد  10اند به ترتيب  شده

  .خواهد شد

ا كه به امضاء معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه رسيده دانشجويان جهت برقراري تخفيف رتبه بايستي گواهي تأييد شده رتبه ر:1تبصره

  .است، به دانشگاه ارائه نمايند

  

  

  


