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 1401در سال بازنشستگان پاداش تحصیلی فرزندان ممتاز  طالعیها

(1400-1401)ویژه سال تحصیلی   

مقررات اداری و  و هماهنگی کل تدویناعالم شده از سوی اداره  هضابطنرخ و ، رساندمحترم می و بازماندگان واجد شرایط به اطالع بازنشستگان

که در این اطالعیه آورده  میزان پاداش تحصیلی، مدارک مورد نیاز و سایر شرایط، ممتاز هایرتبه نیحائز طیشراشامل وزارت نفت، استخدامی 

توانند در صورت احراز شرایط و با در دست داشتن مستندات مربوطه، حضوراً به نمایندگی متبوع خود مراجعه و یا باشد؛ لذا متقاضیان میشده می

 یق سامانه سما نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.رأساً به صورت غیرحضوری از طر

 های ممتاز:شرایط حائزین رتبه

یک درس  حداکثرو  در نوبت دوم برای همه دروس« خیلی خوب»با باالترین ارزیابی توصیفی  ابتدایی تا ششم اولآموزان دانش -1

 به شرط باالترین رتبه در نوبت دوم و موفق به ارتقاء به پایه باالتر در خرداد  «خوب»با ارزیابی 

 ( با معدل: دو نمره کمتر از عادی()سمپاد استعدادهای درخشان) 75/18کالس هفتم با معدل کل  /اول همتوسط آموزاندانش -2

 نمره کمتر از عادی(سمپاد با معدل: دو ) 5/18کالس هشتم با معدل کل  /اول همتوسط آموزاندانش -3

 سمپاد با معدل: دو نمره کمتر از عادی( ) 25/18 کل کالس نهم با معدل /اول همتوسط آموزاندانش -4

 سمپاد با معدل: دو نمره کمتر از عادی() 18کالس دهم و یازدهم با معدل کل  /دوم همتوسط آموزاندانش -5

 با معدل: دو نمره کمتر از عادی( )سمپاد 5/17 / کالس دوازدهم با معدل کل دوم همتوسط آموزاندانش -6

 پذیرفته شده در امتحانات ورودی مراکز سمپاد دوم همتوسطو  اول همتوسط آموزاندانش -7

  )میانگین دو ترم متوالی( 15 معدلبا  دولتیهای دانشگاهدر  های دولتی سراسریدانشگاهدانشجویان  -8

 )میانگین دو ترم متوالی( 5/16 های آزاد و سایردانشگاهدانشجویان  -9

 )برای دانشجویان خارج از کشور فقط مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری( ها و مراکز آموزش عالیر دانشگاهشدگان دپذیرفته -10

 ها از طریق کنکور سراسریدانشگاه، راه یافته به المللیرگزیدگان اول تا سوم المپیادهای علمی سطح استانی، کشوری و بینب -11

                                                             المللیهای کشوری و بینو جشنوارهبرگزیدگان اول تا سوم مسابقات علمی  -12

 سایر شرایط و استثنائات:

دانشگاهی )با تأیید سازمان بهزیستی کشور(، بدون رعایت شرط و همین افراد در مقاطع  آموزان مدارس استثناییدانش :1 تبصره

 گیرند.معدل، در صورت قبولی، حسب مقطع تحصیلی مورد تشویق قرار می

خارج از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد  شهرهاینمره کمتر از حد نصاب معدل برای همه مقاطع تحصیلی در  5/0 :2 تبصره

 .1عالوه بر بند « خوب»ان ارفاق حداکثر یک درس آموزو برای دانش و تبریز

نمره کمتر از حد نصاب معدل در تمامی مقاطع برای  ایثارگران )فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان، رزمندگان با حداقل  5/0 :3 تبصره

 1عالوه بر بند « خوب»درسکثر یک آموزان ارفاق حداو برای دانش به مدت نه ماه متوالی شش ماه متوالی یا حضور داوطلبانه در جبهه

 .2و تبصره 
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واحد را گذرانده باشند، واجد  36چنانچه طی دو نیمسال تحصیلی متوالی حداقل  کاردانی و کارشناسیدانشجویان مقاطع  :4تبصره 

دو نیمسال( حسب شرایط دریافت پاداش مذکور خواهند بود، اما در صورتیکه امکان ارائه واحدهای درسی در طول یک سال تحصیلی )

واحد باشد و مراتب مورد تأیید مرکز آموزشی مربوط قرار گیرد،  36ضوابط و مقررات مرکز آموزشی/ دانشگاه/ دانشکده ذیربط کمتر از 

با رعایت معدل و بدون الزام به  کارشناسی ارشدپرداخت پاداش تحصیلی به این گروه از دانشجویان بالمانع است و دانشجویان مقطع 

بدون الزام به ارائه معدل ساالنه، و عدم الزام به رعایت حد نصاب واحد  دانشجویان دکترییت حد نصاب واحد درسی و همچنین رعا

 باشند.آمیز دوره در آن سال مشمول پاداش میدرسی صرفاٌ با ارائه گواهی دانشگاه مبنی بر تأیید موفقیت

 شود.کامل پرداخت می ،گردندالتحصیل میآمیز یک ترم فارغتحصیلی با طی موفقیتپاداش دانشجویانی که در یک سال  :5تبصره 

 گیرد.پاداش تحصیلی به خواهر، برادر، نوه، نوادگان تحت تکفل بازنشسته تعلق می :6تبصره 

ل )عدم پوشش برای فرزندان پسر واجد شرایط که از کفالت خارج شده اما همچنان مجرد و فاقد شغل و درآمد مستق :7 تبصره

کز آموزش عالی، در ارها و متحصیلی پذیرش در دانشگاه باشند، پاداشری( میشستگی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکهای بازنبیمه

سالگی قابل پرداخت  30اند و نیز المپیادها و مسابقات علمی تا سن مقاطع تحصیلی باالتر که به صورت متوالی ادامه تحصیل داده

 باشد.می

 :مدارک مورد نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :آموزانمدارک مورد نیاز دانش    

 مدرسهاصل کارنامه ممهور به مهر  •

 درخواستتکمیل فرم  •

 کارت ملی •

 مدارک مورد نیاز دانشجویان:   

 اصل کارنامه ممهور به مهر دانشگاه •

 درخواستتکمیل فرم  •

 کارت ملی •

 :عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در شدگانپذیرفتهدانشجویان  نیاز مدارک مورد    

 سازمان سنجش یا دانشگاه ممهور به مهر تأیید رتبه کشوری •

 ممهور به مهر دانشگاه گواهی اشتغال به تحصیل •

 کارت ملی •

•  

 :المپیاد یا مسابقات/ کشوری شدگانپذیرفته نیاز مدارک مورد     •

 سند قبولی در المپیاد یا مسابقات/ کشوری •

 کارت ملی •

 :)سمپاد( استعداد درخشانآزمون  شدگانپذیرفته نیاز مدارک مورد    

 فرم ثبت نام در مرکز آموزشی سمپاد •

 کارت ملی •
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 تحصیل به مشغول دانشجویان و آموزاندانش تحصیلی پاداش میزان

 ضریب معدل مقطع دوره تحصیلی
 )ریال( میزان پاداش

X= 000،397،46  

 ییابتدا
07/0 یفیتوص یابیارز نیباالتر وسوماول، دوم   3،247،790 

08/0 یفیتوص یابیارز نیباالتر پنجم و ششم چهارم،  3،711،760 

 متوسطه اول

 4،407،715 0/095 18/75 هفتم

 5،103،670 0/11 18/5 هشتم

 6،031،610 0/13 18/25 نهم

 متوسطه دوم

 6،959،550 0/15 18 دهم

 7،887،490 0/17 18 یازدهم

 8،815،430 0/19 17/5 دوازدهم

درخشان  یمرکز استعدادها

 )سمپاد(

 7،887،490 0/17 نمره کمتر از عادی 2 متوسطه اول

 9،279،400 0/2 نمره کمتر از عادی 2 متوسطه دوم

دانشگاه های دولتی و آموزشگاه 

زیر نظر وزارت ) های فنی و حرفه ای

، اسالمی دانشگاه آزاد ،آموزش و پرورش

مراکز علمی کاربردی و سایر جامع 

آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، پیام نور سراسری 

نام در )فراگیر در صورت قبولی و ثبت

های علوم دوره دانشگاهی( و دانشگاه

 نظامی

- 

 15دولتی: 

 5/16 سایر: آزاد و
0/26 12،063،220 



4 
 

 عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در شدگانپذیرفته تحصیلی پاداش میزان

 ضریب یمراکز آموزش عال مقطع
 میزان پاداش)ریال(

X= 000،397،46  

 کاردانی

ها و مراکز آموزش عالی به شرط شرکت و قبولی در دانشگاه

 15،311،010 0/33 آزمون های سراسری

عالی زیر نظر وزارت ها و مراکز پذیرفته شدگان دانشگاه

  علوم، تحقیقات و فناوری/ بهداشت و درمان
0/29 13،455،130 

شامل کلیه رشته  کارشناسی

های ورودی )اعم از ریاضی و 

فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، 

 هنر و زبان های خارجی(

 شدگان آزمونپذیرفته

 هاسراسری دانشگاه

 46،397،000 1 9تا  1رتبه 

 41،757،300 0/9 99تا  10رتبه 

 35،725،690 0/77 999تا  100رتبه 

 29،230،110 0/63 3000تا  1000رتبه 

 20،878،650 0/45 باالتر 3001رتبه 

ها و مراکز پذیرفته شدگان بدون آزمون در کلیه دانشگاه

 15،311،010 0/33 آموزش عالی

 کارشناسی ناپیوسته

ها و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، نشگاه دا

تحقیقات و فناوری به شرط شرکت و قبولی در کنکور 

 سراسری

0/45 20،878،650 

ها و مراکز شدگان بدون آزمون در کلیه دانشگاهپذیرفته

 آموزش عالی
0/33 15،311،010 

کارشناسی ارشد و دکتری 

تخصصی پیوسته/ ناپیوسته در 

 کلیه رشته ها

یید وآزاد و سایر مراکز آموزش عالی تأهای دولتی دانشگاه

 46،397،000 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 


