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 استعدادهاي درخشان(آموزان ممتاز )دانش

از ميانگين نمرات در نمره انحراف معيار باالتر  5/2رقمي كنكور كارشناسي با رقمي و سهرقمي، دوهاي تكرتبه (1

 گروه آموزشي

 با معرفي وزارت آموزش و پرورشكشوري آموزي برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش (2

 صنعتي ايران هاي علمي وبرگزيدگان جشنواره خوارزمي با معرفي سازمان پژوهش (3

  تسهيالت اعطايي به پذيرفته شدگان ممتاز كنكور سراسري كارشناسيالف( 

 كشوري 100 هاي زيره رتبهبدوره كارشناسي  ميليون ريال طي 10تحصيلي ماهيانه اعطاي كمك هزينه  -

نمره انحراف  5/2رقمي كنكور كارشناسي با رقمي و سهرقمي، دوهاي تككمك هزينه تحصيلي به رتبهاعطاي  -

 هزار تومان 350معيار باالتر از ميانگين نمرات در گروه آموزشي به ترتيب 

 سال ار تومان در هر ماه به مدت يكهز 250هزار تومان و  300 

قمي ر آموزان داراي رتبه سهاي دانشم با تغيير رشته به دانشگاه صنعتي اصفهان برأل توامكان انتقال يا انتقا -

 يا معادل تراز آن در ساير مناطق 1در منطقه 

 17سال تحصيلي با معدل كل باالي گذراندن حداقل دو نيم پس از تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي -

 مومي بدون حضور در كالسسي عواحد در 6امكان گذراندن  -

 استفاده از خوابگاه اختصاصي دو نفره -

 اعطاي پست الكترونيك اختصاصي دانشگاه -

 استفاده رايگان از استخر دانشگاه به مدت يك سال  -

 امانت گرفتن كتاب تا سقف دو برابر ساير دانشجويان  -

 موزش آزاد آهاي شركت در كالس درصد تخفيف شهريه 50 -

 قف سه برابر ساير دانشجويانوام ويژه تا س -

  كشوري آموزيالمپيادهاي علمي دانش تسهيالت اعطايي به برگزيدگانب( 

 مدت يك سال هزارتومان در هر ماه به 200مبلغ اعطاي كمك هزينه تحصيلي به -

پس از گذراندن آموزي گان مدال طالي المپياد علمي دانشزمان در دو رشته تحصيلي ويژه دارندتحصيل هم -

 17حداقل دو نيمسال تحصيلي با معدل كل باالي 

 واحد درسي عمومي بدون حضور در كالس 6امكان گذراندن   -
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 استفاده از خوابگاه اختصاصي دو نفره -

 اعطاي پست الكترونيك اختصاصي دانشگاه -

 استفاده رايگان از استخر دانشگاه به مدت يك سال  -

 يان امانت گرفتن كتاب تا سقف دو برابر ساير دانشجو -

 موزش آزاد آهاي درصد تخفيف شهريه، شركت در كالس 50 -

 وام ويژه تا سقف سه برابر ساير دانشجويان -

 جشنواره خوارزمي تسهيالت اعطايي به برگزيدگانج( 

 17سال تحصيلي با معدل كل باالي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي پس ازگذراندن حداقل دو نيم -

 عمومي بدون حضور در كالسواحد درسي  6امكان گذراندن  -

 تفاده از خوابگاه اختصاصي دو نفرهاس -

 ست الكترونيك اختصاصي دانشگااي پاعط -

 از استخر دانشگاه به مدت يك سال استفاده رايگان -

 تا سقف دو برابر ساير دانشجويان امانت گرفتن كتاب -

 موزش آزادهاي آشركت در كالس درصد تخفيف شهريه  50 -

 ف سه برابر ساير دانشجويانوام ويژه تا سق -

 

 


