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87مهر 



  دانشجويان ممتاز تشويقآئين نامه 
  

  اهداف : 1ماده 
آئين نامه تشويق دانشجويان ممتاز دانشگاه علم و صنعت ايران ي كيفي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه  ارتقا در راستاي ايجاد رقابت علمي سالم، وتشويق دانشجويان ممتاز وبه منظور شناسايي

  .به شرح زير تدوين و اجرا مي گردد
  

  اديق مص : 2ماده 
  .اين آئين نامه خواهد بود  عنوان و مزايايي كه كسب خواهند نمود مطابق پيوست الف،ييدأشرايط دانشجوي برگزيده و مرجع ت

  
   دانشجويان ممتازانتخابنحوه  : 3ماده 

دانشگاه مورد بررسي قرار معاونت پژوهشي نامه پيوست  ب  اين آئين نامه در  معاونت آموزشي دانشگاه و سوابق پژوهشي دانشجويان از طريق تكميل پرسشسامانهسوابق تحصيلي آموزشي از طريق 
  .به اطالع دانشجويان خواهد رسيدان ممتاز از طريق دفتر خالقيتهاي علمي دانشجويان پس از ارزيابي و تأييد كميته داوري دانشجويگيرد و فهرست دانشجويان واجد شرايط در دو زمينه مذكور  مي
  

  :تبصره
  .كميته داوري متشكل از نمايندگان شوراي آموزشي و شوراي پژوهشي و تحت نظارت معاونين آموزشي، پژوهشي و دانشجويي هر ساله تعيين مي گردد

  
  تعيين جوايز  : 4ماده 

  .در شوراي هادي خالقيت هاي علمي دانشجويان بصورت ساالنه مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفتدفتر خالقيتهاي علمي دانشجويان ه پيشنهاد ميزان و نوع جوايز ب
 

 زمان برگزاري  : 5ماده 
  .گردد برگزار مي در نيمه اول آذر ماههر ساله ممتاز مراسم تقدير از دانشجويان 

  
  تاريخ تصويب   :6ماده 

  .ي باشدم ءجرااالتصويب و از تاريخ تصويب الزم  17/7/1387  مورخهيأت رئيسه دانشگاه 785 شماره  دو پيوست در جلسه يك تبصره و ماده و6اين آئين نامه در 



 
 

  
  

  دانشجويان ممتاز  و تشويقانتخابآئين نامه 
  )پيوست الف( 

  )شرايط و عناوين دانشجويان ممتاز(
  

 87رمه



  
 دانشجوي ممتاز آموزشي

  رديف شرايط دانشجوي برگزيده يدأيمرجع ت عنوان **مزايائي كه كسب خواهد نمود

تـابلو   جوايز ـ اعـالم در    لوح ومعرفي در مراسم و دريافت
  دانشكده  اعالنات 

  معاونت آموزشي   ممتاز رتبه اول

 واحـد درسـي گذرانـده    30با حـداقل  ( در هر دوره ورودي *نفر اول بر حسب معدل سال تحصيلي در هر رشته يا گرايش            
  )شده در هر سال تحصيلي در مقطع كارشناسي

هـاي سـال قبـل بـا      ارشـد بـراي ورودي   نفر اول بر حسب معدل سال تحصيلي در هر رشته يا گرايش در مقطع كارشناسي        
  )  واحد درسي گذرانده شده21حداقل 

1  

  ي معاونت آموزش  ممتاز رتبه دوم  جوايزلوح ومعرفي در مراسم و دريافت  
 واحد درسـي گذرانـده      30با حداقل   (  در هر دوره ورودي      * نفر دوم بر حسب  معدل سال تحصيلي در هر رشته يا گرايش            

  )شده در هر سال تحصيلي در مقطع كارشناسي
  . باشد16انتخاب نفر دوم در دانشكده اي بررسي مي شود كه معدل نفر دوم باالتر از : تبصره

2  

  ورودي ممتاز  جوايزمعرفي در مراسم و دريافت 
تحصيالت تكميلي 

  دانشگاه 
در صورت كسب رتبه اول تا پـنجم  ( قبولي دانشجويان كارشناسي  دانشگاه علم و صنعت  ايران در مقطع كارشناسي ارشد   

  )  در دوره كارشناسي 16آزمون كارشناسي ارشد در هر گروه آزمايشي كارشناسي ارشد و داشتن معدل باالي 
3  

  4  100برگزيدگان آزمون سراسري در مقطع كارشناسي با رتبه زير  معاونت آموزشي  ورودي ممتاز  اسم و دريافت جوايزمعرفي در مر

  5  )سهميه شاهد و ايثارگران (10برگزيدگان آزمون سراسري در مقطع كارشناسي با رتبه زير  معاونت آموزشي  ورودي ممتاز  معرفي در مراسم و دريافت جوايز

  6  برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي  معاونت آموزشي  ممتاز  م و دريافت جوايزمعرفي در مراس

 
      .)هايي كه از ابتدا داراي گرايش نيستند البته براي رشته (گردد ميبراي دانشجويان  سالهاي اول و دوم رشته و براي سالهاي سوم گرايش در هر دوره ورودي منظور *

  .ميزان و نوع جوايز به پيشنهاد معاونت آموزشي در شوراي هادي خالقيت هاي علمي دانشجويان تصويب خواهد شد



 پژوهشيبر اساس فعاليت هاي  دانشجوي ممتاز
رديف مزايايي كه كسب خواهد 

 نمود
  شرايط دانشجوي برگزيده يدأيمرجع ت عنوان

 رديف   

   معاونت پژوهشي  افتخار آفرين  معرفي در مراسم و اعطاي جوايز

  
 كشوري و بين مسابقات علميجشنواره خوارزمي و جوان خوارزمي و رتبه اول در كسب رتبه اول تا سوم در 

  المللي كه با نام دانشگاه شركت كرده باشند
  .)اعتبار مسابقه بايستي به تأييد شوراي هادي خالقيتهاي علمي دانشجويان دانشگاه برسد(

  

1  

  معاونت پژوهشي  مبتكر نمونه  معرفي در مراسم و اعطاي جوايز
  

   با تأييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايرانثبت اختراع
  .)بار ثبت اختراع بايد به تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه برسداعت(

  

2  

  3  دانشجوي نمونه كشوري  معاونت پژوهشي  افتخار آفرين  معرفي در مراسم

  معاونت پژوهشي  ممتاز پژوهشگر معرفي در مراسم
   پيوست الف3 مطابق جدول امتيازات صفحة 3و2و1كسب حداقل امتياز از بندهاي 

  )اوريبا نظر كميته د (
4  

 



 پژوهشي در مقاطع مختلف بر حسب امتيازبر اساس فعاليت هاي جدول كسب امتياز دانشجوي ممتاز 
 

 . امتياز راكسب نمايند 70ـ دانشجويان كارشناسي مي بايست حداقل1
. باشد2و1 هاي  از بند  امتياز آن بايد 70كه حداقل  امتياز راكسب نمايند 120دانشجويان كارشناسي ارشد مي بايست حداقل   ـ 2 

   باشد 1بند  امتياز آن از 100  امتياز را كسب نمايند كه250ـ دانشجويان دكتري ميبايست حداقل 3
 

  رديف شرايط دانشجوي برگزيده يدأيمرجع ت امتياز

ISIبه ازاي هر مقاله    ISI  1 مقاله با اسم دانشگاه در سال گذشته در مجله علمي پذيرش  معاونت پژوهشي  امتياز100 تا 

  2   مقاله با اسم دانشگاه در سال گذشته در مجله علمي پژوهشيپذيرش  معاونت پژوهشي  امتياز70به ازاي هر مقاله علمي پژوهشي تا 

يمعاونت پژوهش  امتياز25 تا به ازاي هر مقاله علمي ترويجي   3  )فقط براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد ( مقاله با اسم دانشگاه در مجله علمي ترويجيپذيرش 

 امتياز 10براي كارشناسي تا ( امتياز 25به ازاي هر مقاله كنفرانس تا 

) امتياز25و براي كارشناسي ارشد و دكتري تا   

نفرانس ك در يكحداكثر سه مقاله  
يمعاونت پژوهش   4  )همه مقاطع تحصيلي (ارائه مقاله در كنفرانس 

يمعاونت پژوهش  امتياز50طرح تا به ازاي هر    5   دانشجوئيپژوهشي  طرحهاي انجام 

يمعاونت پژوهش  امتياز60تا    6  ليف كتاب مرتبط با رشته تحصيليأت 

يمعاونت پژوهش  امتياز40تا    7  حصيليترجمه كتاب مرتبط با رشته ت 
  



  دانش آموختگان ممتاز جهت معرفي در جشن دانش آموختگان
 

  رديف  شرايط دانشجوي برگزيده يدأيمرجع ت عنوان مزايائي كه كسب خواهد نمود

تابلو  جوايز ـ اعالم در  لوح ومعرفي در مراسم و دريافت
  دانشكدهاعالنات 

  معاونت آموزشي   ممتاز رتبه اول
ارشد  شناسيكه مدرك كارشناسي و كار در هر دوره ورودي * در هر رشته يا گرايش كلنفر اول بر حسب معدل 

  اند   سال پس از ورود به دانشگاه كسب نموده2 سال و حداكثر 4خود را به ترتيب در مدت حداكثر 
1  

  معاونت آموزشي   ممتاز رتبه دوم  جوايزلوح ومعرفي در مراسم و دريافت 
 كه مدرك كارشناسي و در هر دوره ورودي *نفر دوم بر حسب  معدل سال تحصيلي در هر رشته يا گرايش

  اند  سال پس از ورود به دانشگاه كسب نموده2 سال و حداكثر 4ارشد خود را به ترتيب در مدت حداكثر  كارشناسي
2  

  3   ) در بين هم ورودي هاي خود در هر مقطعدانشكدهدر هر (باالترين معدل كل در سال فارغ التحصيلي  معاونت آموزشي  برترين ممتاز معرفي در جلسه فارغ التحصيالن

  



 

  

  آئين نامه رتبه بندي و تشويق
   دانشجويان ممتاز 

  )پيوست ب(
  

  ) تحقيقاتي ـ پژوهشي دانشجويان پرسشنامه فعاليت هاي(
  

  شماره تماس  شماره دانشجويي  رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي  نام و نام خانوادگي

          
 

    امتياز كسب شده  عنوان
      1_افتخارآفرين مطابق بند ب
      2_مبتكر نمونه مطابق بند ب

      ممتاز پژوهشگر مطابق بندهاي ج و د
  
  87شهريور

 : شماره پرونده 



   :الف ـ مشخصات فردي 
   محل صدور                     شماره شناسنامه                     تاريخ تولد                            نام پدر                               نام خانوادگي        و نام
  

                                      شماره دانشجويي                            مقطع تحصيلي                         دانشكده                         رشته تحصيلي     
   

  معدل كل                    تعداد واحدهاي گذرانده 
  

  ماستلفن ت                                                                                                                                                                     آدرس دقيق محل سكونت
  

  ) گذاشتشماره قابل دسترس كه بتوان بسرعت از آن طريق براي شما پيغام(تلفن تماس ضروري 
  

  (email) نشاني پست الكترونيكي
 

  
  : )در سال گذشته تحصيلي(افتخارات كسب شده   ـب

  .در صورت مثبت بودن عنوان مسابقه و رتبه كسب شده را ذكر كنيد ايد؟  شركت كرده باشيد كسب كردهام دانشگاهبا نبين المللي كه يا رتبه اول تا سوم در مسابقات علمي كشوري و درسال گذشته تحصيلي آيا   ـ1ب ـ
  رديف   مسابقه عنوان  برگزاريمحل   زاريگبرتاريخ   رتبه كسب شده

        
  1  

        
  2  

        
  3  

  

  
 ؟آيا در سال گذشته تحصيلي ثبت اختراع داشته ايد  ـ2ب ـ

  رديف  عنوان  محل ثبت  تاريخ ثبت  ييدأمرجع ت
        

  1  

        
  2  



  )درسال گذشته تحصيلي ( در مجالت علميچاپ مقاالت ـ 1ج ـ
  

    امتياز100تا                       ISIهر مقاله در مجله  ـ
  امتياز   70تا          ـ هر مقاله در مجله علمي پژوهشي 
  امتياز   30تا            ـ هر مقاله در مجله علمي ترويجي

   امتياز  10تا         دانشجويي  علميهر مقاله در نشريه  ـ                
 

  مجلهنوع 

نشريه علمي  امتياز
 ٭دانشجويي

علمي 
 ترويجي

علمي 
  ISI پژوهشي

 محل انتشار
تاريخ 
 انتشار

 رديف عنوان مقاله

         
  
 

1  

         
 
 

2  

         
  
 

3 

         
 
 

4 

        
  
 

5 

 جمع امتياز 

  



  )درسال گذشته تحصيلي (ها  ارائه مقاله درهمايش ـ2ـ  ج
  

   امتياز30                   بين الملليهر مقاله همايش  ـ
   امتياز20                   هر مقاله همايش كشوري     ـ

   امتياز                                  10                 ـ هر مقاله كنفرانس دانشجويي 
  

 نوع همايش
 امتياز

شماره صفحات در 
  كشوري  بين المللي  ∗دانشجويي مجموعه مقاالت

تاريخ 
 برگزاري

محل 
 برگزاري

 رديف عنوان مقاله نام همايش

          
  

 

 
1 

          
  

 
2 

          
  

 
3 

 جمع امتياز 

  ن مقطع كارشناسي فقط براي دانشجويا∗



  )چاپ شده درسال گذشته تحصيلي(ليف كتاب أت  ـ3ـ  ج
  . امتياز ميباشد60ـ مجموع امتياز اين بند حداكثر 

 .يد شوراي كتاب دانشگاه رسيده وانتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران چاپ شده باشدأيـ كتابها ميبايست به ت
  .ن مستندات ارائه گردديك نمونه از كتاب مي بايست بعنواـ 

  وضعيت انتشار
  چاپ شده  در حال چاپ امتياز

 رديف عنوان كتاب ناشر تاريخ انتشار

      
 

 
 1 

      
 

 
 2 

 جمع امتياز 

  )درسال گذشته تحصيلي (طرحهاي تحقيقاتي ـ 1 ـد
   امتياز50حداكثر  هر طرح .ش نهايي آن به دفتر خالقيتهاي علمي دانشجويان ارسال شده باشدطرحهاي تحقيقاتي دانشجويي مي بايست در سال تحصيلي گذشته اتمام يافته و گزارـ 
  ساعت همكاري400 ازاي امتياز به40حداكثر به ازاي هر طرح  كه. پيوست ب دارد4 مطابق صفحه ثر دانشجوؤ همكاري م ساعتمكاري در طرحهاي تحقيقاتي اساتيد نياز به معرفي نامه كتبي استاد مربوطه با ذكر ميزانـ ه

بر حسب ( همكاريميزان نام مجري طرح نام سرپرست طرح امتياز
 )ساعت در كل طرح

 رديف عنوان طرح اعتبار دهنده

      
 

  
 
 

1 

      
 

  

 
 

2 

      
 

  

 
 

3 

 جمع امتياز 

  )درسال گذشته تحصيلي(فعاليتهاي اجرايي  ـ 2 ـد
  يك دوره دبيري انجمن علمي ـ

  ي همايشهاي علمي               ـ يك دوره دبير
  نشريه  يه ـ يك دوره مديريت هيئت تحرير

                   همكاري مؤثر با دفتر خالقيت هاي علمي دانشجويانـ
  امتياز30 تا مجموعاً

 رديف نوع فعاليت مكاري هتاريخ شروع مدت همكاري امتياز
    

 
 
  
 

1 

    
 

  
 

 2 

    
 

  
 
 

3 

 جمع امتياز 
  موع امتيازات كسب شده از بندهاي ج و دمج 


