
 باسمه تعالی                                   

 نحوه استخراج ممتازین آموزشی و پژوهشیطالعیه ا

1399-1400مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی   

 

 

، معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد تا مراسم مربوط به سال آموزشی و پژوهشی تقدیر از دانشجویان ممتاز مراسمنه نظر به برگزاری ساال

 برگزار نماید. 1399ماه بهمن  13را در 1399-1400تحصیلی 

دفتر ، توسط شرایط مطابق با آیین نامه مربوطه، استخراج اسامی واجدین (98-99گذشته )تحصیلی سال ثبت کلیه نمرات  وصول و به با توجه

 مکانیزه گلستان صورت می پذیرد. سامانههای  استناد به گزارش و با استعدادهای درخشان

 :باشد زیر میشرح به  آموزشی ممتازیننحوه استخراج ، در این راستا و جهت اطالع دانشجویان گرامی

  مقطع کارشناسی

نفاار  3 حااداک ر و 89و  79، 69یعناای هااای سااه سااال اول تحصاای   بااه ورودیمربااوط  کارشناساایانتخااام ممتااازین باارای مقطاا   *   

 .خواهد بود گرایش -رشته اول هر

در سااال باارای دو نیمسااال  16حاادا   معاادل بااا  واحااد  43حاادا   حااد نصااام هااای الز  باارای مقطاا  کارشناساای گذراناادن  *   

 است. 97-98تحصیلی 

داشااته انااد، در صااورت احااراز شاارایط، در گااروه  تغییررر رشررتهآن دسااته از دانشااجویان مقطاا  کارشناساای کااه در سااال جاااری  *   

 رشته  بلی سنجیده می شوند.

* دانشجویانی کاه باه دلیا  محادویت هاای شایوع کروناا در نیمساال دو  ساال تحصایلی گذشاته حاذ  واحاد داشاته اناد، شارط 

  اب  کاهش می باشد.   واحد 4حداک ر تا و  به میزانی که حذ  واحد داشته اندحدا   واحد گذرانده 

 ارشدمقطع کارشناسی 

دانشااگاهی و  پااردی  و  ، مجااازینوباات دو  ،روزانااهدانشااجویان  شااام  98هااای مهاار  ورودی فقااط  ،کارشناساای ارشااد مقطاا در  *   

 گردند . میگرایش منظور -اول هر رشته  فرن 3  حداک ر

، نفارات ممتاازی باا کسا  پاذیرش داشاته اناد  97دانشاکده هاایی کاه ورودی بهمان یاا دوره هاای مجاازی، پاردی   خصوصدر  *   

 انتخام می شوند. 98با ورودی مهر  دو نیمسال اول تحصی   در عملکرد آموزشی های الز حد نصام

-99 سال تحصیلی دربرای دو نیمسال  17حدا   معدل با  واحد 20حدا   های الز  برای مقط  کارشناسی ارشد گذراندن  حد نصام *   

 .است 98

هاای  مقطا  کارشناسای ارشاد محاسابه نمای گردناد،  لاذا کسا  حاد نصاامشاده دروس جبرانی در معادل و واحادهای گذراناده  *   

 دروس جبرانی می باشد.الز  برای ممتازی بدون مالحظه 

ارائااه نشااده باشااد، نفاارات ممتاااز بااا شاارط واحااد   20 باارای هاار دوره حاادا   مقطاا  کارشناساای ارشااد، دردر دانشااکده هااایی کااه  *   

 واحد بررسی خواهند شد. 20از و با کمتر  17کس  معدل باالی 

* دانشجویانی کاه باه دلیا  محادویت هاای شایوع کروناا در نیمساال دو  ساال تحصایلی گذشاته حاذ  واحاد داشاته اناد، شارط 

  اب  کاهش می باشد.   واحد 3حداک ر تا و  به میزانی که حذ  واحد داشته اندحدا   واحد گذرانده 

 

 

 



 دکتریمقطع 

و ثباات آن در سااامانه  موضااوع رسااالهتصااوی   ری بااه شاارط  بااولی در امتحااان جااام ،ممتاااز دکتاادانشااجویان اسااتخراج اسااامی   *    

هار دانشاکده صاورت خواهاد  97ورودی در باین دانشاجویان دکتاری ( 18)باا حادا   معادل و کسا  بااالترین معادل گلستان 

 سنجیده می شوند. 97ر با مه 96های بهمن  ورودی گرفت.

 

 ، اطالع رسانی خواهد شد.اولین فرصت دراسامی ممتازین طبق شرایط فوق و با بررسی نهائی 

  

 ممتازین پژوهشی  بررسی شرایط

طبااق جاادول مناادرج در آیااین فعالیاات هااای پژوهشاای ا اادا  بااه  (98-99)آن دسااته از دانشااجویان گراماای کااه طاای سااال تحصاایلی 

)غیار  91/10/99تااری  تاا حاداک ر مای توانناد نماوده اناد،   ممتراز سراهنه دانشر اه انیدانشرجو قیانتخرا  و تشرونامه جدید 

فار  مساتندات  و ماذکورپیوسات  فار  اطالعاات پژوهشایضامن تکمیا  جهات شارکت در بخاش ممتاازین پژوهشای   اب  تمدیاد(

  بارگذاری نمایند.  https://golestan.iust.ac.irبه آدرس:  گلستان  سامانهموجود از طریق 

برین نوینرندنان المامری مری  مرراه نراا اسرتاد راهنمرا و جای راه رررد دره ارائه صفحه اول مقاله به تذکر مهم و اجباری:

 باشد.

الزامای  ماذکوردر خصاوص مقااالت علمای و پژوهشای کاه ناماه پاذیرش دارناد، تاییاد اساتاد راهنماا بار روی ناماه  ،ا به ذکر استهز

در و  معااذور اساات جااداً ،ری کااه در ساانوات گذشااته امتیااازدهی شااده باشااندمقاااالت تکاارا  بااولاز دفتاار اسااتعداد درخشااان اساات. 

 شد. حذ  خواهدخبین تمن، نا  فرد از فهرست مشاهده مرات ، حتی در صورت کس  امتیازصورت 

پاذیرش  طعای تااری  در صاورتی کاه مای باشاد.  99شاهریور  31تاا  98 مهار 1از فقاط دساتاوردهای پژوهشای  پاذیرشهمچنین بازه 

 .باشد 99مهر  1حتماً  ب  از آن تاری  سابمیت  بایستی ب  از مهلت بارگزرای مستندات باشد، دستاورد 

               

 معاونت آموزشی دانش اه                                                                                                                                              

                استعدادهای درخشاندرتر                                                                                                                                              

 


