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مقدمه
به استناد آئین نامه " تشویق دانشجویان ممتاز ساالنه دانشگاه " مصوب جلسه  785هیآت رئیسه دانشگاه مورخ 1387/07/17و به منظور بازنگری
و اصالح مفاد آئین نامه مسبوق این آئین نامه در تاریخ  .................................تدوین و اصالح گردید.
هدف اصلی از این نظام ،شناسایی و تشویق دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه و ایجاد فضای رقابت علمی سالم با زمینه های آموزشی و پژوهشی
می باشد .در این راستا پایش ساالنه نمرات آموزشی دانشجویان و رصد فعالیت های پژوهشی و کسب افتخارات ارزنده ایشان را می توان از مالک
های ارزیابی علمی دانشجویان تلقی نمود که به عنوان 2محور اصلی آئین نامه مورد مالحظه قرار گرفته است.

ماده  )1تعاریف
برای رعایت اختصار ،تعریف های زیر در این آیین نامه به کار برده می شود:
الف .دانشجوی ممتاز :منظور ،هریک از دانشجویان تعریف شده حائز شرایط ممتازی در بازه زمانی مشخص شده می باشد.
ب .بازه زمانی :منظور ،یک سال تحصیلی با شروع اول مهر تا  31شهریور سال بعد از آن می باشد.
ج .ممتاز آموزشی :منظور دانشجویانی هستند که با مالک آموزشی و پایش نمرات ساالنه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته و ممتاز شده اند.
د .ممتاز پژوهشی :منظور دانشجویانی هستند که با معیار پژوهشی و امتیازات کسب شده از جداول پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفته و ممتاز شده
اند.
چ .جایگاه ممتازی :منظور از جایگاه  ،حداکثر تعداد دانشجوی ممتاز قابل انتخاب با دارا بودن معیار های تعریف شده از جداول ممتازی خواهد
بود.
ه .مقاطع تحصیلی سه گانه :منظور دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه و واحدهای اقماری می باشد.
ن .دوره های تحصیلی :منظور دوره های روزانه ،نوبت دوم ،آموزش الکترونیکی و پردیس دانشگاهی می باشد.

ماده  )2مصادیق
شرایط دانشجویان برگزیده و مرجع تایید ،عنوان و مزایایی که کسب خواهند نمود مطابق پیوست های این آئین نامه خواهد بود.

ماده  )3تعیین جوایز
میزان و نوع جوایز (بسته به مبلغ تعهدات مصوب بودجه دانشگاه) با پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به صورت ساالنه مورد بررسی و
تصویب قرار خواهد گرفت.
لوح های تقدیر از ممتازین به امضای شخص رئیس دانشگاه و ممهور به مهر دانشگاه (و قابل ترجمه) به ممتازین منتخب تقدیم خواهد شد.

ماده  )4زمان برگزاری
مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز به صورت ساالنه و با پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تعیین و برگزار خواهد
شد.
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ماده  )5جدول انتخاب ممتازین آموزشی ساالنه
مرجع
شرایط دانشجوی برگزیده

ردیف

بررسی و

مرجع تایید

معرفی

عنوان
ممتازی

مقطع کارشناسی :
حداکثر  3جایگاه ،1شامل نفرات اول تا سوم در هر رشته و گرایش
1

(سالهای اول ،دوم و سوم تحصیل به تفکیک) با شرط گذراندن
حداقل  34واحد درسی با حداقل معدل  16در سال تحصیلی مورد
نظر

دانشکده ها

دفتر
استعدادهای
درخشان

ممتاز
آموزشی

مقطع کارشناسی ارشد:
حداکثر  3جایگاه ،1شامل نفرات اول تا سوم در هر رشته و گرایش
2

(سال اول تحصیل) با شرط گذراندن حداقل  20واحد درسی با

دانشکده ها

حداقل معدل  17در سال تحصیلی مورد نظر

دفتر
استعدادهای
درخشان

ممتاز
آموزشی

مقطع دکتری:
حداکثر 3جایگاه ،1شامل باالترین معدل آموزشی دکتری در هر
3

4

دانشکده و ورودی (مورد بررسی) با شرط ثبت نمره امتحان جامع،
تصویب و ثبت موضوع پایان نامه (در سامانه گلستان حداکثر تا
تاریخ مجاز ثبت نام داوطلبان) با حداقل معدل کل 18

 5نفر اول که دارای تراز باالتر از  10000در آزمون سراسری
ورودی های مقطع کارشناسی باشند

دانشکده ها

تحصیالت
تکمیلی
دانشگاه

آموزش کل

آموزش کل

ممتاز
آموزشی

ورودی
ممتاز

مزایا و جوایز
 صدور لوحممتازی ریاست
دانشگاه
 معرفی درمراسم جشن
ممتازین
-دریافت جایزه

 صدور لوحممتازی ریاست
دانشگاه
 معرفی درمراسم جشن
ممتازین
 -دریافت جایزه

 صدور لوحممتازی ریاست
دانشگاه
 معرفی درمراسم جشن
ممتازین
 -دریافت جایزه

 صدور لوحممتازی ریاست
دانشگاه
 معرفی درمراسم جشن
ممتازین
 -دریافت جایزه

ال ممکن است همزمان
 1از  5تا  15نفر  1جایگاه ،از  16تا  30نفر  2جایگاه و از  31به باال  3جایگاه (توضیح :تعداد جایگاه ها بدون در نظر گرفتن رتبه های تکراری می باشد ،مث ً
دو نفر رتبه اول و یک نفر رتبه  2و یک نفر رتبه  3شود و تعداد ورودی های نیز  31به باال باشد ،در این صورت  4نفر انتخاب خواهند شد؛  2نفر برای جایگاه اول ،یک نفر برای
جایگاه دوم و یک نفر هم برای جایگاه سوم)
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*

رتبه های  1تا  5آزمون سراسری ورودی مقطع کارشناسی ارشد

تحصیالت
تکمیلی

تحصیالت
تکمیلی

ورودی
ممتاز

 صدور لوحممتازی ریاست
دانشگاه
 معرفی درمراسم جشن
ممتازین
 -دریافت جایزه

دانشجویان با وضعیت تغییر رشته در مقطع کارشناسی ،با لحاظ دروس گذرانده در سال تحصیلی مورد نظر ،ارزیابی و

تعیین وضعیت خواهند شد ،لذا در صورت ثبت تغییر رشته درنیمسال های زوج ،با توجه به غیر قابل مقایسه بودن شرایط
ممتازی ،از ردیف مقایسه حذف خواهندگردید.
** در رشته و گرایش های دارای ورودی نیمسال دوم (بهمن ماه) ،مالک مقایسه ممتازین در همه پایه ها ،با ورودی مهر سال
بعد صورت می پذیرد.
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ماده  )6جدول انتخاب افتخار آفرینان ساالنه
مرجع

مرجع

عنوان

معرفی

تایید

ممتازی

1

کسب رتبه های  1تا  3در جشنواره بین المللی
خوارزمی یا جوان خوارزمی (با ارائه گواهی نامه
جشنواره یا لوح ریاست جمهوری)

دانشجوی
متقاضی یا
دانشکده
مربوطه

دفتر
استعداد
درخشان

2

کسب رتبه های  1تا ( 3یا مدال طال ،نقره و برنز) در
مسابقات علمی معتبر کشوری یا بین المللی که با نام
دانشگاه شرکت کرده باشند از جمله "ربوکاپ،
سیمان ،مسابقات جهانی اختراعات حوزه انرژی و "...
(* اعتبار مسابقه بایستی به تایید معاونت پژوهشی
دانشگاه رسیده باشد).

دانشجوی
متقاضی یا
دانشکده
مربوطه

دفتر
استعداد
درخشان

3

کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری در دو سطح
دانشگاه یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشجوی
متقاضی یا
دفتر
استعدادهای
درخشان

دفتر
استعداد
درخشان

سازمان
سنجش

دفتر
استعداد
درخشان

ردیف

4

شرایط دانشجوی برگزیده

کسب رتبه های  1تا  10المپیاد علمی دانشجویی
کشور

مزایا و جوایز

 صدور لوح ممتازی ریاستدانشگاه
 معرفی در مراسم جشنافتخار آفرین
ممتازین
 دریافت جایزه صدور لوح ممتازی ریاستدانشگاه
 معرفی در مراسم جشنافتخار آفرین
ممتازین
 دریافت جایزه صدور لوح ممتازی ریاستدانشگاه
 معرفی در مراسم جشنافتخار آفرین
ممتازین
 دریافت جایزه صدور لوح ممتازی ریاستدانشگاه
 معرفی در مراسم جشنافتخار آفرین
ممتازین
 -دریافت جایزه
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ماده  )7جدول انتخاب ممتاز پژوهشی ساالنه
شرایط دانشجوی برگزیده

ردیف

مرجع
معرفی

مرجع تایید

عنوان
ممتازی

مزایا و جوایز

حداکثر  1جایگاه ممتازی:
در مقطعکارشناسی ،از هر دانشکده (از بین تمامی
ورودی های مجاز به تحصیل) مشروط به کسب حداقل
 70امتیاز پژوهشی تعریف شده از جدول امتیازات
1

مقاالت پژوهشی ( امتیاز مقاالت در بازه زمانی تعریف
شده سال تحصیلی مورد بررسی محسوب می گردد).




دانشجوی
متقاضی

دفتراستعدادهای
درخشان

ممتاز
پژوهشی

مقاالت می بایست با نام دانشگاه علم وصنعت به ثبت
رسیده باشد.

 صدور لوح ممتازیریاست دانشگاه
 معرفی در مراسم جشنممتازین
 -دریافت جایزه

مقاالت بدون قید نام استاد راهنما یا مشاور از دانشگاه

علم و صنعت ایران ،مورد پذیرش نمی باشد.
حداکثر  3جایگاه ممتازی (بسته به جمعیت مقطع ارشد
دانشکده)
در مقطعکارشناسی ارشد ،از هر دانشکده (از بین تمامی
ورودی های مجاز به تحصیل) مشروط به کسب حداقل 120

2

امتیاز پژوهشی تعریف شده از جدول امتیازات مقاالت
پژوهشیکه حداقل  70امتیاز آن باید از بندهای  1تا 3
باشد( .امتیاز مقاالت در بازه زمانی تعریف شده سال
تحصیلی مورد بررسی محسوب می گردد).

دانشجوی
متقاضی

دفتراستعدادهای
درخشان

ممتاز
پژوهشی

 مقاالت باید با نام دانشگاه علم و صنعت به ثبت رسیده
و مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو باشد.

 صدور لوح ممتازیریاست دانشگاه
 معرفی در مراسم جشنممتازین
 -دریافت جایزه

 مقاالت بدون قید نام استاد راهنما یا مشاور از دانشگاه

علم و صنعت ایران ،مورد پذیرش نمی باشد.
حداکثر  3جایگاه ممتازی (بسته به جمعیت مقطع
دکتری دانشکده)
در مقطع دکتری ،از هر دانشکده ( از بین تمامی ورودی
های مجاز به تحصیل) مشروط به کسب حداقل  250امتیاز

3

پژوهشی تعریف شده از جدول امتیازات مقاالت پژوهشیکه
حداقل 100امتیاز آن باید از بندهای  1و  2باشد ( .امتیاز
مقاالت در بازه زمانی تعریف شده سال تحصیلی مورد
بررسی محسوب می گردد).
 مقاالت باید با نام دانشگاه علم وصنعت به ثبت رسیده
و مستخرج از رسالهی دکتری دانشجو باشد.

 مقاالت بدون قید نام استاد راهنما یا مشاور از دانشگاه
علم و صنعت ایران  ،مورد پذیرش نمی باشد.

دانشجوی
متقاضی

دفتراستعدادهای
درخشان

ممتاز
پژوهشی

 صدور لوح ممتازیریاست دانشگاه
 معرفی در مراسم جشنممتازین
 -دریافت جایزه
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ماده  )8جدول امتیازات فعالیت های پژوهشی
ردیف

نوع

فعالیت2

مرجع بررسی کننده

مرجع تایید کننده

تایید نهایی

امتیاز

1

مجالت معتبر علمی بین
المللیISI

دانشکده متقاضی

مجالت معتبر معرفی شده
در سایت معاونت پژوهشی
در سال مورد نظر

دفتر استعداد
های درخشان

مطابق جدول صفحه
بعد

2

مجالت ISC

دانشکده متقاضی

سایت ISC

دفتر استعداد
های درخشان

مطابق جدول صفحه
بعد

3

مجالت معتبر علمی و
پژوهشی

دانشکده متقاضی

مجالت معتبر معرفی شده
در سایت معاونت پژوهشی
در سال مورد نظر

دفتر استعداد
های درخشان

مطابق جدول صفحه
بعد

4

مجالت معتبر علمی
ترویجی

دانشکده متقاضی

مجالت معتبر معرفی شده
در سایت معاونت پژوهشی
در سال مورد نظر

دفتر استعداد
های درخشان

مطابق جدول صفحه
بعد

5

 ثبت اختراع بین المللییا ملی که به تایید سازمان
پژوهش های علمی و
صنعتی ایران رسیده باشد.
(ارائه گواهی نامه از
سازمان پژوهش ها الزامی
می باشد).

دانشکده متقاضی

6

ثبت اختراع بین المللی
تا  150امتیاز
ثبت اختراع داخلی تا
 25امتیاز

معاونت پژوهشی

دفتر استعداد
های درخشان

مقاالت کنفرانسی ،همایش
ها
(حداکثر  3مقاله در یک
کنفرانس)

دانشکده متقاضی

مجالت معتبر معرفی شده
در سایت معاونت پژوهشی
در سال مورد نظر

دفتر استعداد
های درخشان

مطابق جدول صفحه
بعد

7

انجام طرح های پژوهشی
دانشجوئی3

دانشکده متقاضی

معاونت پژوهشی

دفتر استعداد
های درخشان

به ازای هر طرح تا 50
امتیاز (هر  10ساعت
همکاری  1امتیاز)

8

تالیف کتاب مرتبط با
رشته تحصیلی

دانشکده متقاضی

معاونت پژوهشی

دفتر استعداد
های درخشان

تا  60امتیاز

9

ترجمه کتاب مرتبط با
رشته تحصیلی

دانشکده متقاضی

معاونت پژوهشی

دفتر استعداد
های درخشان

تا  40امتیاز

10

ارائه اثر ارزنده و بدیع در
حوزه طراحی

دانشکده متقاضی

معاونت پژوهشی

دفتر استعداد
های درخشان

سطح ملی 55 :امتیاز
سطح استانی 35 :امتیاز

 2امتیاز مقاالت طبق جدول امتیازات آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی می باشد که در صفحه بعد آمده است و کتب تالیفی یا ترجمه نیز باید در دانشگاه یا مراجع بین
المللی داوری شده باشند و به هر فصل کتاب بین المللی چاپ شده در انتشارات معتبر مورد تایید معاونت پژوهشی نیز حداکثر معادل یک مقاله  Q2امتیاز داده می شود.
 3منظور طرح هایی است که ت وسط گروه های دانشجویی انجام می شود؛ مانند طرح شهید احمدی روشن در بنیاد ملی نخبگان

جدول محاسبه امتیازات مقاالت چاپ شده در مجالت و همایش ها:
مالحظات

حداکثر امتیاز

نوع مجله

امتیاز این مقاالت استثناء می باشد.

500

مجالت  Natureو Science

250

مقاالت در مجالت  %1برتر

مقاالت چاپ شده در مجالت  ٪۱برتر در هر حوزه موضوعی
که بر اساس دستهبندي  JCRمنتشر می شود.
مقاالت چاپ شده در مجالت  %۱0برتر در هر حوزه
موضوعی که بر اساس دستهبندي  JCRمنتشر می شود.
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مقاالت در مجالت  %10برتر

Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago

150

ISI + Q1

100

ISI + Q2

بر اساس سایت
بر اساس سایت
Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago

IF 1
IF < 1
مجالت علمی پژوهشی معتبر که در وزارتین
نمایه شده باشد.
مجالت علمی پژوهشی معتبر وزارتین که در
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سایر مقاالت ISI

60
فارسی = 45
انگلیسی = 50
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 SCOPUSنمایه شده باشد.
بر اساس عناوین پیشنهاد شده از طرف
دانشکده یا گروه ها در حوزه های معماری،
هنر و علوم انسانی و تایید معاونت پژوهشی
دانشگاه

50

مجالت معتبر علمی پژوهشی غیر
( ISCدر زمینه های خاص)

مقاالت کامل داوری شده
مقاالت کامل داوری شده
مقاالت کامل داوری شده
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سایر مجالت معتبر علمی
همایش های بین المللی
همایش ملی

خالصه مقاالت
خالصه مقاالت

20
10

همایش های معتبر بین المللی
همایش معتبر ملی

توضیح مهم:

 -1همایش های داخلی و بین المللی باید مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه باشند و سقف امتیاز مقاالت کنفرانسی  70می باشد.
 -2ضریب اعمالی به فعالیت های پژوهشی بدبن صورت می باشد:
دانشجویان دکتری 3 :سال اول :ضریب  ، 1/1سال چهارم :ضریب  1و سال پنجم :ضریب 0/9
داشنجویان ارشد :دو سال اول :ضریب  ،1/1نیمسال پنجم :ضریب  1و نیمسال ششم :ضریب 0/9

9

آیین نامه انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز ساالنه دانشگاه

جدول تعیین سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
ستون ()1
تعداد

همکاران*

ستون ()3

ستون ()2
سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

مجموع ضرایب
اول

بقیه همکاران

1

100%

___________

2

90%

60%

150%

3

80%

50%

180%

4

70%

40%

190%

5

60%

30%

180%

 6و باالتر

50%

≥ 25%

175%

* در محاسبه تعداد همکاران ،استادان راهنما و مشاور حذف می شوند و سایر افراد محاسبه می شوند.

ماده  )9انتخاب فعاالن برتر در حوزه کارآفرینی
جهت تقدیر از دانشجویان فعال در حوزه های کارآفرینی ،حداکثر تا  5نفر از فعاالن به انتخاب معاونت پژوهشی معرفی و تقدیر خواهند شد.
مزایا و جوایز :صدور لوح ممتازی ریاست دانشگاه ،معرفی در مراسم جشن ممتازین و دریافت جایزه
ماده  )10انتخاب کارآموز برتر
جهت تقدیر از دانشجویان کارآموز برتر ،حداکثر تا  3نفر به انتخاب معاونت پژوهشی معرفی و تقدیر خواهند شد.
مزایا و جوایز :صدور لوح ممتازی ریاست دانشگاه ،معرفی در مراسم جشن ممتازین و دریافت جایزه

ماده  )11تاریخ تصویب
این آئین نامه در  11ماده در جلسه  .................هیئت رئیسه دانشگاه مورخ ......................تصویب و از تاریخ تصویب الزم االجرا خواهد بود.

