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  دستورالعمل نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي «
  »در دانشگاه علم و صنعت ايران

  
  :مقدمه 

آئين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جـشنواره هـا و مـسابقات علمـي در      «۱در راستاي اجراي بند ب از ماده  
رت علـوم، تحقيقـات و     شـوراي هـدايت اسـتعداد درخـشان وزا         ۱/۵/۱۳۸۰دوره هاي آموزش عالي، مـصوب       

در دانشگاه علم و صنعت ايران، دستورالعمل اجرايي نحوه پذيرش، به شرح زير تدوين و ابـالغ مـي           » فنآوري
  .گردد

در اين دستورالعمل، دانشگاه علم و صنعت ايران به اختصار، دانشگاه و آئين نامه فوق الذكر به اختصار، آئين 
  .نامه وزارت ناميده مي شود

  
  نحوه پذيرش تقاضا: ۱ماده 

درخواست متقاضيان شامل تقاضانامه و مدارك معتبر ، به دبيرخانه شوراي هادي خالقيت هاي علمي 
اين دبيرخانه شرايط عمومي متقاضيان را بررسي و در صورت وجود شرايط براي . دانشگاه، ارائه مي گردد

  .مراحل بعدي اقدام مي نمايد
  

  شرايط عمومي داوطلبان: ۲ماده 
از جشنواره ها هاي خوارزمي، جوان  كسب رتبه اول تا سوم انفرادي يا رتبه اول تيمي در يكي ـ۱

معاونت آموزشي كه اعتبار آن به تائيد حوزه(خوارزمي، رازي و يا ساير مسابقات علمي بين المللي 
و با ارائه گواهي معتبر، براي داوطلبان ورود به مقطع كارشناسي ) وزارت متبوع رسيده باشد

  .كارشناسي ارشد
 از المپيادهاي علمي دانشجوئي كشور براي داوطلبان ورود به مقطع وم سـ كسب رتبه اول تا۲

  .دكتري
  . كسب هر امتياز فقط موجب پذيرش در يك مقطع مي باشد:تبصره 

 يا باالتر در مقطع پيش دانشگاهي براي داوطلبان ورود به مقطع ۱۸ـ كسب معدل كتبي ۳
  .كارشناسي

 يا باالتر در مقطع كارشناسي براي داوطلبان ورود به مقطع كارشناسي ۱۶سب معدل كل ـ ك۴
  .ارشد

  . يا باالتر در مقطع كارشناسي ارشد براي داوطلبان ورود به مقطع دكتري۱۸ـ كسب معدل كل ۵
 مقاله در ۲ مقاله تخصصي در مجالت معتبر علمي يا ۱دكتري حداقل ـ داوطلبان ورود به مقطع ۶

  .عه مقاالت كنفرانسهاي معتبر علمي به چاپ رسانده باشدمجمو
  ـ داشتن شرايط عمومي داوطلبان ورود به دانشگاه، مطابق ضوابط جاري آموزش عالي۷

 براي متقاضيان ورود به مقطع دكتري عالوه بر شرايط مذكور، شركت در آزمون دكتري دانشگاه  :۱تبصرة 
  .شته مربوطه الزامي استنمره آزمون كتبي در ر% ۸۰و كسب حداقل 
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آثار ) رشته طراحي صنعتي، معماري و شهرسازي( در مورد داوطلبان رشته معماري و شهرسازي  :۲تبصرة 
رتبه اول تا سوم را آورده ) طبق تائيد وزارت علوم (برجسته معماري و طراحي كه در مسابقات معتبر علمي 

  .باشند مورد پذيرش است
  

  وميكنترل شرايط عم : ۳ماده 
دبيرخانه موظف است حداكثر يك هفته پس از دريافت درخواست و تائيد شرايط عمومي داوطلب،  سوابق 

  .درخواست را جهت بررسي صالحيتهاي علمي به دانشكده مربوطه ارسال نمايد
  

  بررسي سوابق تحصيلي و صالحيتهاي علمي داوطلبان : ۴ماده 
بان، بر حسب رشته مورد درخواست بر عهده دانشكده بررسي سوابق تحصيلي و صالحيتهاي علمي داوطل

  .مربوطه مي باشد
يا شوراي آموزشي و يا تحصيالت تكميلي دانشكده موظف است با طرح درخواست در شوراي گروه ذيربط،

 هفته پس از دريافت درخواست، نظر خود را كتباً به دبيرخانه شوراي هادي خالقيت ۴دانشكده، حداكثر 
  .اه اعالم نمايدهاي علمي دانشگ

 دانشكده موظف است در بررسي هاي خود نسبت به برگزاري جلسه مصاحبه حضوري با  :۳تبصرة 
  . اعضاي هيات علمي گروه مربوطه رسميت مي يابد۳/۲جلسه مصاحبه با حضور . داوطلبان اقدام نمايد

  
  تائيد نهائي پذيرش داوطلب : ۵ماده 

شورا حداكثر تا . شوراي هادي خالقيت هاي علمي دانشگاه مي باشدتائيد نهائي پذيرش داوطلبان بر عهده 
نيمه مرداد ماه هرسال ، اسامي پذيرفته شدگان نهائي ورود به مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد را جهت 

  .ثبت نام رسمي به امور آموزش و يا تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم مي نمايد
همزمان با برنامه زمانبندي پذيرش ساير ( ائي مقطع دكتري ،  اسامي پذيرفته شدگان نه :۴تبصرة 

، تا قبل از بهمن ماه هر سال از سوي شوراي هادي خالقيت هاي علمي به ) دانشجويان دوره دكتري
  .تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم مي گردد

  
  ضوابط و مقررات آموزشي  : ۶ماده 

ه دانشگاه وارد مي شوند در طول دوران تحصيل، به غير از پذيرفته شدگاني كه بر اساس اين دستورالعمل ب
تعيين مي گردد، تابع ضوابط و برخورداري از تسهيالت و امتيازاتي كه براي ايشان از سوي وزارت و دانشگاه 

  .آئين نامه هاي جاري دانشگاه خواهند بود
  

  ارتباطات و گردش كارها و فعاليت هاي ستادي الزم : ۷ماده 
تهاي ستادي الزم از قبيل تشكيل پرونده ، نگهداري سوابق، انجام مكاتبات كلي و موردي با داخل كليه فعالي

و خارج دانشگاه و اعالم نتايج به داوطلبان توسط دبيرخانه شوراي هادي خالقيت هاي علمي دانشگاه انجام 
  .مي گيرد
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عهده دبيرخانه هادي خالقيت هاي تبيين گردش كار فعاليتهاي مربوطه پيش نويس آئين نامه هاي الزم بر 
  .علمي دانشگاه مي باشد كه پس از تصويب به اجرا در خواهد آمد

  
  مدت اجراي دستورالعمل : ۸ماده 

اين دستورالعمل از تاريخ تصويب به مدت يك سال بصورت آزمايشي اجرا مي گردد و پس از انقضاء مدت 
  :يكسال بر اساس 

  مي دانشگاهمصوبات شوراي هادي خالقيت هاي عل
موضوع بند الف از . (متقاضياني كه از طريق سازمان سنجش معرفي مي گردنددستورالعمل اجرائي پذيرش 

  ). آئين نامه وزارت۱ماده 
  .ستادينقطه نظرات واصله از دانشكده ها و بخش هاي 

  .مورد بازنگري و تكميل قرار خواهد گرفت
  
  

  تصويب دستورالعمل : ۹ماده 
 شوراي دانشگاه به تصويب ۲۹/۱۱/۸۰ تبصره در جلسه مورخ ۵ ماده و ۸در يك مقدمه، اين دستورالعمل 

  .رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


