قابل توجه همکاران شاغل و بازنشسته
با سالم و احترام
در راستای اجرای دستورالعمل تشویق دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ،ضوابط و شرایط ارائه مستندات مربوط
به موارد فوق به شرح جدول و بندهای ذیل به حضور اعالم میگردد ،لطفاً همکاران شاغل و بازنشسته ذینفع،
مدارک خود را حداکثر تا روز شنبه مورخ  1400/09/06به کارشناس مربوطه آقای غیابی -امور کارکنان و رفاه
ارائه فرمائید.
ردیف

مقطع تحصیلی

شرط حداقل معدل

1

اول و دوم ابتدایی

20

2

سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی

19/5

3

راهنمایی

18/5

4

دبیرستان و پیشدانشگاهی

18

5

کاردانی

17/5

6

کارشناسی

16/5

7

کارشناسیارشد

16

مالحضات

به شرط گذراندن  34واحد درسی در طی دو ترم
متوالی و طی  30واحد در سال اول ورود
به شرط گذراندن  34واحد درسی در طی دو ترم
متوالی و طی  30واحد در سال اول ورود

سایر شرایط الزامی:
 دانشآموزان مرکز استعدادهای درخشان (تیزهوشان) مشمول شرط حداقل معدل نبوده و صرفاً گواهی ثبتنام راارائه نمایند.
 دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه گواهی ثبتنام در دانشگاه مربوطه را ارائه نمایند (برای سال جاری) دانشآموزان پیشدانشگاهی شرکتکننده در کالسهای تقویتی با ذکر تعداد و نام دروش شرکتشده گواهیمربوطه را از مراکز معتبر ارائه نمایند(گواهی رسید فیش واریزی الزامی است)
 دانشآموز یا هنرجویی که در پایان مقطه تحصیلی دیپلم در رشتة تحصیلی خود رتبه اول تا سوم را در سطح استانکسب نمودهاند گواهی مربوطه را ارائه نمایند.
 دانشجویان و دانشآموزانی که در امتحانات المپیادهای علمی و سایر مسابقات علمی مشابه مورد تأیید وزارتعلوم در سطح کشوری یا جهانی رتبه اول تا سوم را کسب نمودهاند ،گواهی مربوطه را ارائه نمایند.

 به فرزندان دانشآموزان یا هنرجویی که طرح ابتکاری آنان در جشنواره خوارزمی جزء ده طرح نهایی جهتمعرفی به ریاست جمهوری برگزیده شدهاند ،گواهی مربوطه را ارائه نمایند.
 پاداش تحصیلی موضوع این دستورالعمل فقط برای هر سال تحصیلی قابل پرداخت بوده و عطفبهماسبق نمیشود. استفاده از امتیازات موضوع این دستورالعمل حسب مورد ،منوط به ارائه گواهی رسمی یا کارنامه تحصلیتأییدشده از مدرسه یا اداره کل آموزش و پروش یا دانشگاه محل تحصیلی میباشد.
تبصره:کلیه فرزندان دانشآموز و دانشجوی کارکنان تا سقف سنی  26سال تمام در شمول دستورالعمل میباشند.

