باسمهتعالی
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه علم و فرهنگ برای پذيرش دانشجو
در دوره کارشناسي سال 1401
شرايط عمومي و اختصاصي
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امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه ،وجود دارد.
دانشجویان این دانشگاه از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز از تسهیالت
صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران (وام ازدواج و وامهای عادی ،ضروری و اضطراری) ،در صورت تأمین اعتبار برخوردار
خواهند شد.
این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد ،اما تالش خود را جهت اسکان دانشجویان در خوابگاههای
خصوصی معتبر و مورد تأیید خواهد داشت.
داوطلبان ممتاز آزمون سراسری سهمیه منطقه  :1در گروه آموزشی هنر با رتبه کمتر از  50و در سایر گروههای آموزشی با
رتبه کمتر از  300که دانشگاه علم و فرهنگ را انتخاب نمایند ،از مزیت تحصیل رایگان برخوردار خواهند بود.
بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه ،به دانشجویان رتبه اول هر رشته ورودی در هر نیمسال تحصیلی تخفیف در شهریه
ثابت تعلق خواهد گرفت.
به دانشجویانی که در مسابقات علمی و فرهنگی و یا ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مقامهای اول تا سوم را
کسب نمایند ،برابر ضوابط و مقررات ،تا سقف  50درصد تخفیف در شهریه ثابت تعلق خواهد گرفت.
دانشجویان این دانشگاه به تناسب رشته تحصیلی و عالقه و توانمندی ،میتوانند در طول تحصیل با پژوهشکدهها ،پژوهشگاهها
و مراکز علمی جهاددانشگاهی در ارتباط باشند و پس از فراغت از تحصیل در اولویت همکاری با مراکز یاد شده قرار خواهند
گرفت.
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