
 های ممتازجدول شرایط حائزین رتبه

 )حداکثر یک مورد خوب مورد قبول است.( –آموزان کالس اول، دوم و سوم ابتدایی با باالترین ارزیابی توصیفی )خیلی خوب( در نوبت دو دانش -1

)حداکثر یک مورد خوب مورد قبول  –آموزان کالس چهارم، پنجم و ششم ابتدایی با باالترین ارزیابی توصیفی )خیلی خوب( در نوبت دوم دانش -2

 است(

 75/18با معدل کل  کالس هفتمآموزان متوسطه اول / دانش -3

 5/18با معدل کل  کالس هشتمآموزان متوسطه اول / دانش -4

 25/18با معدل کل  کالس نهمآموزان متوسطه اول / دانش -5

 18و یازدهم با معدل کل  کالس دهمآموزان متوسطه دوم / دانش -6

 5/17با معدل کل  کالس دوازدهمآموزان متوسطه دوم / دانش -7

 با معدل: دو نمره کمتر از عادی )دوره راهنمایی( استعدادهای درخشان )سمپاد(آموزان متوسطه اول دانش -8

 با معدل: دو نمره کمتر از عادی )دوره دبیرستان( استعدادهای درخشان )سمپاد(آموزان متوسطه دوم دانش -9

 ه اول )راهنمایی( و متوسطه دوم )دبیرستان( پذیرفته شده در امتحانات ورودی مراکز استعدادهای درخشان )سمپاد(آموزان متوسطدانش -10

 واحد در دو ترم 36با شرط الزام گذراندن حداقل  –)میانگین دو ترم متوالی(  15های دولتی سراسری با معدل دانشجویان دانشگاه -11

 واحد در دو ترم 36با شرط الزام گذراندن حداقل  –)میانگین دو ترم متوالی(  5/16ها با معدل هدانشجویان دانشگاه آزاد و سایر دانشگا -12

 ها و مراکز آموزش عالیشدگان در دانشگاهپذیرفته -13

 المللیبرگزیدگان اول تا سوم المپیادهای علمی سطح استانی، کشوری و بین -14

 المللیی و بینهای کشوربرگزیدگان اول تا سوم مسابقات علمی و جشنواره -15

 

باشند، بدون رعایت شرط معدل در فرزندانی که در مدارس استثنایی آموزش و پرورش )کم توان ذهنی و ...( مشغول به تحصیل می (:1تبصره ) -

 توانند اقدام به تکمیل فرم و ارسال مدارک نمایند.صورت قبولی حسب مقطع تحصیلی می

شرط معدل برای فرزندان ممتاز کارکنان در کلیه مقاطع تحصیلی برای شاغلین به تحصیل در مراکز آموزشی واقع در مناطق خارج از  (:2تبصره ) -

نمره کمتر مورد محسابه  5/0محدوده شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز )مالک گواهی صادره از منطقه آموزش و پرورش مربوط( با 

 گیرد.قرار می

ماه متناوب حضور داوطلبانه در جبهه  9ماه متوالی یا  6برای فرزندان کارکنان ایثارگر )شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان با حداقل  (:3تبصره ) -

 نمره کمتر مالک محاسبه است. 5/0و کارکنان فرزند شاهد(، حد نصاب معدل برای تمامی مقاطع تحصیلی با 

 شوند.تدایی مشمول ارزیابی توصیفی )دوره ابتدایی( عالوه بر ارفاق یک مورد خوب، طبق جدول ذیل شامل ارفاق میآموزان ابدانش (:4تبصره ) -

 میزان ارفاق در ارزیابی کارنامه نوبت دوم های ابتداییشرط ارفاق برای پایه

 یک مورد خوب 2مشمولین تبصره 

 یک مورد خوب 3مشمولین تبصره 

 شدگان دوره کارشناسی دانشگاه های دولتی الزم است رتبه کشوری را به صورت مستند ارائه نمایند.پذیرفته (:5تبصره ) -

و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته، الزامی برای  98-99التحصیلی در سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی فارغ (:6تبصره ) -

 است باید مراتب مذکور در ردیف مربوطه در فرم، مورد تایید مراکز آموزشی قرار گیرد.واحد وجود ندارد. بدیهی  36گذراندن حداقل 

واحد باشد و این موضوع با توجه به مقدورات آن  36چنانچه واحدهای گذرانده شده دانشجو در یک سال تحصیلی )دو ترم( کمتر از  (:7تبصره ) -

 دانشجو ارائه شود، باید ردیف مربوطه در فرم، مورد تایید مرکز آموزشی قرار گیرد. دانشگاه/ دانشکده بوده و بیش از آن واحدی نبوده که به

 

 

 آموزانمدارک مورد نیاز دانش: 

 اصل کارنامه ممهور به مهر مرکز آموزشی -

 تکمیل فرم ثبت نام پاداش تحصیلی -

  جویان:مدارک مورد نیاز دانش 

کسب ارائه گواهی تحصیلی ثبت نام در دانشگاه با ذکر رتبه  -

 شده )ویژه دانشجویان ورودی(

 تکمیل فرم قبت نام پاداش تحصیلی -

 


