
  بسمه تعالي

  

 هاي اول تا سومرتبهدانشجويان  به 972بگاه و تغذيه در نيمسال رساند تسهيالت خوابدينوسيله به اطالع مي
هاي اول مقطع كارشناسي ارشد و رتبه، و همچنين روزانهورودي در دوره -هر رشته پيوسته كارشناسي

تعلق خواهد گرفت. لذا از  962تا پايان نيمسال معدل كلورودي بر اساس -هر رشته دكتراي تخصصي
نسبت به تعيين نوع  97ماه دي 12تا  حداكثر شودتقاضا مي 96و  95، 94 دانشجويان واجد شرايط ورودي

عدم مراجعه به دفتر  بديهي است تسهيالت از طريق دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه اقدام نمايند.
موارد زير جهت استعدادهاي درخشان تا پايان موعد مقرر به منزله انصراف از دريافت تسهيالت است. 

  رسد:استحضار به اطالع دانشجويان واجد شرايط مي

از دو نوع تسهيالت (خوابگاه و تغذيه+اياب و ذهاب)، تنها يك مورد براي هر دانشجو قابل درخواست  -
 خواهد بود.

شهريه خوابگاه و براي دانشجويان بومي  تخفيف دربراي دانشجويان مقيم در خوابگاه، تسهيالت  -
 تسهيالت تغذيه و اياب و ذهاب در نظر گرفته شده است.

 است. مندي تسهيالتدرخواست به منزله انصراف از بهره نامه و عدم تحويلعدم تعيين نوع تسهيالت  -

 واگذاري به دانشجوي ديگري نخواهد بود.تسهيالت استعدادهاي درخشان قابل  -

جايگزيني امكان تغذيه،  ها وامور خوابگاه مديريت محترم امور دانشجويي، نظر به معرفي دانشجويان به -
 .وجود نداردمبالغ نقدي  هب يا تبديل آن تسهيالت

يان نيمسال نشجويان واجد شرايط، معدل كل و تعداد واحد گذارنده تا پاجهت ارزيابي دااصلي معيار  -
  باشد.مي 962

 تاريخ ديماه تحويل مديريت محترم دانشجويي شده و پس از آن 12ليست نهايي دانشجويان در تاريخ  -
 امكان جايگزيني و تغيير در ليست وجود ندارد.

  
  سارنگ كاظمي نيا

  ي درخشانرئيس گروه استعدادها
17/09/97  
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 ...... و شماره دانشجويي........................ به كد ملي ..............................اينجانب ...........
 رشته ...................................................... ...................... دانشجوي مقطع ........................................

رتبه ............. را در بين  962كل .............. تا پايان نيمسال با كسب معدلدوره ..................... 
  ساير دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود كسب نموده و تقاضاي استفاده از تسهيالت:

  شهريه خوابگاه    ⃝
  اياب و ذهاب و تغذيه    ⃝

به شخص شوم از واگذاري اين تسهيالت متعهد مي دارم. همچنين 972را براي نيمسال 
  ديگر خودداري نمايم.
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