
 (99آموزان و دانشجویان مشغول به تحصیل )سال میزان پاداش تحصیلی دانش

 ضریب معدل مقطع دوره تحصیلی / مرکز آموزش
 میزان پاداش )ریال(
X=32/220/000 

 400/255/2 07/0 باالترین ارزیابی توصیفی اول، دوم و سوم ابتدایی

 600/577/2 08/0 باالترین ارزیابی توصیفی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی

 متوسط اول )راهنمایی(

 900/060/3 095/0 75/18 هفتم

 200/544/3 11/0 5/18 هشتم

 600/188/4 13/0 25/18 نهم

 متوسط دوم )راهنمایی(

 000/833/4 15/0 18 دهم

 400/477/5 17/0 18 یازدهم

 800/121/6 19/0 5/17 دوازدهم

 مرکز استعدادهای درخشان )سمپاد(
 400/477/5 17/0 نمره کمتر از عادی 2 اول )راهنمایی( متوسط

 000/444/6 2/0 نمره کمتر از عادی 2 متوسط دوم )راهنمایی(

های آزاد اسالمی، ای زیر نظر وزارت آموزش و پرورش دانشگاههای فنی و حرفههای دولتی و آموزشکدهدانشگاه

تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیام نور، سراسری جامع علمی کاربردی و سایر مراکز آموزش عالی مورد 

 های علوم نظامی)فراگیر در صورت قبولی و ثبت نام در دوره تحصیلی دانشگاهی( و دانشگاه

 15دولتی: 
26/0 200/377/8 

 5/16آزاد و سایر: 

 



(99ها و مراکز آموزش عالی )سال شدگان در دانشگاهمیزان پاداش تحصیلی پذیرفته  

 میزان پاداش )ریال(
X=32/220/000 

 مقطع مراکز آموزش عالی ضریب

 های سراسریها و مراکز آموزش عالی به شرط شرکت و قبولی در آزموندانشگاه 33/0 600/632/10

 کاردانی
800/343/9 29/0 

بهداشت و ها و مراکز آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات فناوری / شدگان دانشگاهپذیرفته

 درمان

 9تا  1رتبه  1 000/220/32

 هاشدگان آزمونپذیرفته
های کارشناسی شامل کلیه رشته

ورودی )اعم از ریاضی و فنی، 

علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و 

 زبان های خارجی(

 99تا  10رتبه  9/0 000/998/28

 999تا  100رتبه  77/0 400/809/24

 3000تا  1000 رتبه 63/0 600/298/20

 و باالتر 3001رتبه  45/0 000/499/14

 ها و مراکز آموزش عالیشدگان بدون آزمون در کلیه دانشگاهپذیرفته 33/0 600/632/10

000/499/14 45/0 
دانشگاه و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم و فناوری به شرط شرکت و قبولی در کنکور 

 ناپیوستهکارشناسی  سراسری

 هاشدگان بدون آزمون در کلیه دانشگاهپذیرفته 33/0 600/632/10

 دانشگاه دولتی، آزاد و سایر مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1 000/220/32

کارشناسی ارشد و دکتری 

تخصصی پیوسته / ناپیوسته در 

 کلیه رشته ها

 


