
 

 )) كارشناسي ارشد مقطع ممتاز دانشجويان انتخاب نامه ئينآ(( 

 

 
 

 مقدمه ) 1ماده
 درسي ترم هر در زير شرايط طبق دانشجويان آموزش، براي بيشتر انگيزه و علمي نشاط و تحرك سالم، رقابت ايجاد منظور به

 .يرندگمي قرار تشويق مورد و شوندمي شناخته ممتاز
 

 ممتاز دانشجويان شرايط)  2ماده
 سال هر براي و ترم هر در درسي نمرات ميانگين نظر از رشته هر اول نفر از عبارتند ارشد كارشناسي مقطع در ممتاز دانشجوي -1

 )دوم و اول نيمسال( ورودي
 .) نگردد لحاظ جبراني( باشد واحد 8 حداقل بايد ترم در دانشجو شده گذرانده واحد ميزان -2
 . باشدمي 17 دانشجو براي ترم معدل حداقل -3
 .باشد خود رشته هم دانشجويان ميان در بايد ممتاز دانشجوي -4
 .نمايد استفاده بخشنامه اين از تواندمي نفر يك تنها رشته هر از و ترم هر در -5
 كل تعداد سپس و كل معدل اساس بر رتبه حائز نفر تعيين رتبه، يك در بيشتر يا نفر دو ترم معدل بودن يكسان صورت در -6

 .گيردمي صورت گذرانده واحد
 .شود شناخته ممتاز تواندمي ترم 3 در تنها ارشد كارشناسي دانشجوي هر -7
 .نيست نامه آيين اين مشمول آمده مهمان و رفته مهمان دانشجوي -8
 .باشند انضباطي كميته خصوص به مؤسسه مسئولين تأييد مورد اخالقي لحاظ از بايد شرايط واجد افراد -9

 .بود خواهد دانشجويي امور معاونت و آموزشي معاونت مؤسسه، رئيس عهده بر نامه آيين اين اجراي بر نظارت -10
 
 ممتاز دانشجويان تشويق نحوه)  3ماده

 .باشد مي ترم همان متغير شهريه درصد 25اول نفر براي شهريه تخفيف ميزان -1
 .شد خواهند معرفي مؤسسه در مناسبي نحو به منتخب نفرات -2
 با دانشجو تبادل جهت مؤسسه المللبين دفتر و دانشجوييامور تأييد و گزينش مصاحبه، مراحل انجام از پس ممتاز دانشجويان -3

 .شوندمي معرفي كارآموزي هايدوره براي كشور از خارج
 
 تصويب)  4 ماده
 .رسيد مؤسسه آموزشي شوراي تصويب به ،بند 13 و ماده 4در نامه آيين اين

 .باشدمي مؤسسه آموزشي معاونت و مؤسسه رئيس عهده بر نامه آيين اين مفاد در تفسير هرگونه


