
 
 

 

  
 

. داوشجًي ممتاس بايذ حائش يني اس شزايط سيز باشذ 

بزگشيذگان رتبٍ ايل تا سًم مىنًر سزاسزي - 1

بزگشيذگان المپياد علمي داوش آمًسي - 2

بزگشيذگان جشىًارٌ خًارسمي - 3

داوشجًي ومًوٍ مشًري ، داوشجًيي است طبك شيًٌ وامٍ تشًيك داوشجًيان داوشگاَُاي علًم پششني تًسط ستاد تشًيك  : دانشجوي نموهن

. داوشجًي ومًوٍ يسارت متبًع بٍ طًرت مشًري اوتخاب ي َز سالٍ معزفي مي شًد 

مطابك دستًرالعمل اجزايي استفادٌ اس يام َا   :شرايط آموزشي 

 در سمان ارائٍ درخًاست يام بزاي داوشجًيان ممتاس 17داشته معذل - 

. داوشجًيان ممتاس بعذ اس يل ويمسال تحظيلي مي تًاوىذ در خًاست يام ومايىذ - 

مبلغ و نوع و نحوه رپداخت تسهيالت رافهي  

 بزابز سقف مجاس بٍ داوشجًيان  3: يام تحظيلي  (الف 

 بزابز سقف مجاس بٍ داوشجًيان  3: يام ضزيري  (ب 

دستورالعمل اعطاي كمك خاص هب دانشجويان   

حادثٍ ي بيماري دچار  (... سيل ، سلشلٍ ي  )بٍ مىظًر ممل بٍ تاميه بخشي اس َشيىٍ َاي تحظيلي ي معيشتي داوشجًياوي مٍ در اثز بالياي طبيعي 

. خسارت ي مشنالتي مي گزدوذ ي يا حائش شزايط خاص مي باشىذ بظًرت بال عًع پزداخت مي شًد 

: ممل مذمًر بٍ داوشجًيان حايش شزايط سيز تعلك مي گيزد 

... ( سيل ، سلشلٍ ي ) داوشجًيان حادثٍ ديذٌ در بالياي طبيعي  (الف 

داوشجًيان حادثٍ ديذٌ در سًاوح ي حًادث  (ب 

داوشجًيان مبتال بٍ بيماريُاي خاص ي پزَشيىٍ  (ج 

سايز مًارد مشابٍ بٍ تشخيض طىذيق رفاٌ يسارت بُذاشت ي درمان   (د 

ميسان كمك  

.  ميليًن ريال ممل بالعًع تعلك ميگيزد 3بٍ داوشجًيان فًق الذمز يل وًبت حذامثز بٍ ميشان 

 : روش رپداخت 

ارائٍ درخًاست ي مذارك تًسط داوشجً بٍ ادارٌ رفاٌ ي تعاين داوشجًيان  - 

ارسال درخًاست ي مذارك بٍ طىذيق رفاٌ تُزان تًسط ادارٌ رفاٌ ي تعاين داوشجًيان  - 

  بزرسي مذارك در طىذيق ي ياريش يجٍ بحساب داوشجً - 

  دستورالعمل اعطايي تسهيالت رافهي هب دانشجويان ممتاز و نموهن  


