آیین نامه تشویق دانشجویان برتر
به منظور حمایت از دانشجوویا بترجت دجتدیو گجودنتدا بجسیل

ج ه شجتای

نوجوب بتگجوردارز از

رشویقات به شتح زیت اعالم می نتدد:
 -1رشویقات صتفاً جهت دانشوویا مقطع دکتتز حتفه از ر دز  11به بعس می باشس.
 -2مججالب بترججتز دانشججوو معججسل ن ج ل ججال رو ج ی بججودب کججه داراز حججسا

 11احججس در ججی

باشس.
 -3در س رطب قی م هما

دایا نامه در موا به معسل ن ل ال تار نمی ن تنس.

 -1ن ل ال رابستانی ن ل ال آگت رو

ی مشمول ایل آی ل نامه نمی باشس.

 -5ا امی دانشجوویا مشجمول رشجوی مجی بایسجتی حجساکرت رجا  2هفتجه بعجس از ارمجام امتوانجات
نهایی شس نمتب ک دانشوویا رو

ادارب آموزش دانشگاب رای س اعالم نتدد.

 -6دانشوویانی که حائز شتای د ش نفجت بجودب معجسل نج ل جال رو ج ی آنهجا حجسا

 11مجی

باشس مشمول دب درصس رخف ف در شجهتیه همجا نج ل جال بجودب کجه صجتفاً در زمجا دتداگجت
شهتیه ن ل ال بعس اب موا به بودب از طتی بتنامه شهتیه ما اعمال گواهس شس.
 -1بازاء هت یک دهل که معجسل نج ل جال دانشجوو از  11ب شجتت شجود (معجسل نجتد شجسب ریاضجی)
یک درصس به م زا رخف ف شهتیه بنس ب اضافه گواهس شس.
 -8آیجج ل نامججه رشججوی دانشججوویا بترججت از نجج ل ججال رو جج ی ا ل ( 15-16مهججت  )15اجججتا
مالب عم می باشس.
 -1رشویقات موضوع ایل آی ل نامه کجه بجه شجت رخف جف در شجهتیه نج ل جال دانشجوویا اعمجال
گواهس شس مستق از ایت رخف فات هماننس فتزنس کارمنس دانشگاب یا جانباز می باشس.
 -11دانشوویا م هما مشمول ایل آی ل نامه نمی باشنس.
 -11د رب کجار رزز رشججته دزشججتی مشججمول رشجوی نبججودب در د رب کججارآموزز معججسل کج د رب
کارآموزز مالب موا به بودب رخف ف شهتیه منو تاً شام د رب کارآموزز می باشس.

