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سراسری مقطع  کنکور شدگانپذیرفته ،به بعد 1401، از سال هیئت محترم رئیسۀ دانشگاه اراکطبق مصوبۀ 

 3 منطقۀ در ۱000 تر ازکم و ،2 منطقۀ در 2000تر از کم ،۱ منطقۀ در 3000 تر ازکم رتبۀ دارای کارشناسی

تسهیالت تشویقی و  امتیازها و مشمولهنگام تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه اراک  (سهمیه اعمال بدون)

های کشور شاهد شکوفایی امید است که با تکریم و حمایت استعدادهای درخشان دانشگاه .شوندحمایتی زیر می

 هرچه بیشتر ایشان و، در نتیجه، ایران اسالمی باشیم.

 

 های معاونت مالی، پشتیبانی، و منابع انسانیحمایتالف( 

ورودی، -در رشته 3تا  1 میلیون ریال )در صورت کسب رتبۀ 3هزینۀ تحصیلی ماهیانه به مبلغ پرداخت کمک( 1

 میلیون ریال افزایش خواهد یافت( 5مبلغ مذکور تا سقف 

 در آن برقرار است و تمدید سال یک )تخفیف مذکور به مدت در شهریۀ دانشجویان دورۀ شبانه %50( تخفیف 2

 (خواهد بود ورودی-رشته در 3تا  1 رتبۀ کسب به منوط بعد هایسال

 های معتبر شهر اراکفروشیکتابخرید کتاب از  بن اعطای( 3

 ده میلیون ریال به مبلغ فرزندآوری و/یاازدواج  هدیۀ( 4

 ایوحرفهفنی ، وکارآفرینی ،مهارت کسب هایدوره در شرکت ۀهزیناز  %50 پرداخت( 5

 دانشگاه انتشارات در صفحه 500 ساالنه حق تکثیر رایگان( 6

 

 فرهنگیهای معاونت دانشجویی و حمایتب( 

 با اولویت ویژه برابر دانشجویان عادی 2ویژه تا سقف هزینۀ تحصیلی کمکاعطای وام ( 1

)تخفیف مذکور  در شهریۀ خوابگاه %50اول با تخفیف  سالنیم با کیفیت برتر از دولتی خوابگاه برخورداری از( 2

خواهد  ورودی-رشته در 3تا  1 رتبۀ کسب به منوط بعد هایسال در آن برقرار است و تمدید سال یک به مدت

 (بود

 منوط بعد هایسال در این تخفیف )تمدید سال یک به مدت تغذیه روزانۀ وعدۀ سه هر هزینۀ در %50 تخفیف( 3

 (خواهد بود ورودی-رشته در 3تا  1 رتبۀ کسب به

 به منوط بعد هایسال در )تمدید این تخفیف سال یک به مدت دانشگاه بلیت استخر بهای در %50 تخفیف( 4

 (ورودی خواهد بود-رشته در 3 تا 1 رتبۀ کسب
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 سیاحتی زیر نظر مدیریت امور فرهنگی دانشگاه-تفریحی یا زیارتی-( شرکت رایگان در یک اردوی علمی5

 کار دانشجویی تخصیص در اولویت( 6

 

 های معاونت پژوهشی و فناوریحمایت (پ

 علمیِ ملی برای ارائۀ مقاله هایهمایشهزینۀ شرکت در ( کمک1

 (و مدیریت امور پژوهشی دانشگاه مربوط پژوهشی )با تأیید شورای گروه آموزشی هایطرح هزینۀ تأمین( 2

پژوهشی )در صورت اخذ گواهی پذیرش قطعی از مجالت معتبر مورد تأیید -( پرداخت پاداش تألیف مقالۀ علمی3

 (فناوری، تحقیقات، و وزارت علوم

 دانشگاه در حد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خانۀ مرکزیکتاب امکانات از ویژه استفادۀ( 4

 های دانشگاهویژه برای استفاده از آزمایشگاه تسهیالت( 5

 برابر 2اینترنت دانشگاه به میزان  از ( افزایش حجم استفاده6

 (araku.ac.ir@---( تخصیص ایمیل با پسوند دانشگاه اراک )7

فناوری استان برای استفاده  و های علمیپارک و دانشگاهی رشد نخبگان استان مرکزی و مراکز بنیاد به ( معرفی8

 ها )در صورت احراز شرایط هنگام تحصیل(از تسهیالت آن سازمان

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی هایحمایتت( 

 )با صدور گواهی معتبر( %50دانشگاه با تخفیف و مجازی های آزاد های تخصصی مرکز آموزش( شرکت در دوره1

 )با صدور گواهی معتبر( انگلیسی دانشگاه زبان آموزش هایدوره ( شرکت رایگان در2

 دانشجویی )در صورت احراز شرایط(-علمی ۀ شرکت در المپیاد غیرمتمرکزهزین پرداخت( 3

 ترین اساتید دانشگاه اراکمندی رایگان از خدمات مشاورۀ علمی و تحصیلی با مجرببهره( 4

 

 با آرزوی توفیق الهی


