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  مقدمه
بازنگري به منظور و 17/07/1387هيĤت رئيسه دانشگاه  مورخ  785مصوب جلسه  "تشويق دانشجويان  ممتاز ساالنه دانشگاه  "به استناد آئين نامه 

  تدوين و اصالح گرديد. اين آئين نامه در تاريخ ................................. و اصالح مفاد آئين نامه مسبوق

ي شهدف اصلي از اين نظام، شناسايي و تشويق دانشجويان مستعد و ممتاز دانشگاه و ايجاد فضاي رقابت علمي سالم با زمينه هاي آموزشي و پژوه
ايشان را مي توان از مالك  و كسب افتخارات ارزندهفعاليت هاي پژوهشي رصد و  آموزشي دانشجويان نمراتپايش ساالنه مي باشد. در اين راستا 

  محور اصلي آئين نامه مورد مالحظه قرار گرفته است.2عنوان ه هاي ارزيابي علمي دانشجويان تلقي نمود كه ب

  تعاريف) 1ماده 
  مي شود:به كار برده نامه  آيينزير در اين تعريف هاي براي رعايت اختصار، 

  در بازه زماني مشخص شده مي باشد.منظور، هريك از دانشجويان تعريف شده حائز شرايط ممتازي  :ي ممتازدانشجو الف.
  شهريور سال بعد از آن مي باشد. 31منظور، يك سال تحصيلي با شروع اول مهر تا  بازه زماني: ب.
  آموزشي مورد ارزيابي قرار گرفته و ممتاز شده اند.ساالنه منظور دانشجوياني هستند كه با مالك آموزشي و پايش نمرات  آموزشي: ممتاز ج.
منظور دانشجوياني هستند كه با معيار پژوهشي و امتيازات كسب شده از جداول پژوهشي مورد ارزيابي قرار گرفته و ممتاز شده  پژوهشي:ممتاز  د.

  اند.
 انتخاب با دارا  بودن معيار هاي تعريف شده از جداول ممتازي خواهدقابل  دانشجوي ممتازحداكثر تعداد منظور از جايگاه ،  جايگاه ممتازي: چ.

  بود.
  منظور دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي دانشگاه و واحدهاي اقماري مي باشد.مقاطع تحصيلي سه گانه: ه.  
  : منظور دوره هاي روزانه، نوبت دوم، آموزش الكترونيكي و پرديس دانشگاهي مي باشد.دوره هاي تحصيلي ن.
  

  مصاديق )2ماده 
  اين آئين نامه خواهد بود.كسب خواهند نمود مطابق پيوست هاي ييد، عنوان و مزايايي كه مرجع تاشرايط دانشجويان برگزيده و 

  تعيين جوايز )3ماده 
ررسي و بصورت ساالنه مورد ه ب دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهپيشنهاد (بسته به مبلغ تعهدات مصوب بودجه دانشگاه) با نوع جوايز  ميزان و

  تصويب قرار خواهد گرفت.
  شخص رئيس دانشگاه و ممهور به مهر دانشگاه (و قابل ترجمه)  به ممتازين منتخب تقديم خواهد شد. يتقدير از ممتازين به امضا لوح هاي

  
  زمان برگزاري )4ماده 

درخشان و تصويب هيئت رئيسه دانشگاه تعيين و برگزار خواهد صورت ساالنه و با پيشنهاد دفتر استعدادهاي ه مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز ب
  شد.
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  ساالنه جدول انتخاب ممتازين آموزشي) 5ماده 
  شرايط دانشجوي برگزيده رديف

مرجع 
و  بررسي
  معرفي

عنوان   مرجع تاييد
  مزايا و جوايز  ممتازي

1  

  : مقطع كارشناسي
(سالهاي  دانشكدهدر هر نفرات اول تا سوم شامل  ،1جايگاه 3اكثر حد
 34 گذراندن حداقل  شرطبا ، دوم و سوم تحصيل به تفكيك) اول

  در سال تحصيلي مورد نظر 16با حداقل معدل واحد درسي 
  

  دانشكده ها
دفتر 

استعدادهاي 
  درخشان

ممتاز 
  آموزشي

صدور لوح  -
ممتازي رياست 

  دانشگاه
معرفي در  -

مراسم جشن 
  ممتازين

  دريافت جايزه-
امتياز در -

ارشد  يكارشناس
  بدون آزمون

2  

  مقطع كارشناسي ارشد:
(سال  دانشكدهدر هر  تا سوم، شامل نفرات اول 1جايگاه 3حداكثر 

واحد درسي با حداقل  20گذراندن حداقل  با شرط اول تحصيل) 
  در سال تحصيلي مورد نظر 17معدل 

  

  دانشكده ها
دفتر 

استعدادهاي 
  درخشان

ممتاز 
  آموزشي

صدور لوح  -
ممتازي رياست 

  دانشگاه
معرفي در  -

مراسم جشن 
  ممتازين

  دريافت جايزه -
امتياز در دكتري -

  بدون آزمون
  

3  

  مقطع دكتري:
 ، شامل باالترين معدل آموزشي دكتري در هر1جايگاه 3حداكثر

ثبت نمره امتحان جامع،  با شرط (مورد بررسي) دانشكده و ورودي
ا ثر تكحداه گلستان در سامان(تصويب و ثبت موضوع پايان نامه 

   18با حداقل معدل كل ) ثبت نام داوطلبان ريخ مجازتا
  

  دانشكده ها
تحصيالت 
تكميلي 
  دانشگاه

ممتاز 
  آموزشي

صدور لوح  -
ممتازي رياست 

  دانشگاه
معرفي در  -

مراسم جشن 
  ممتازين

  دريافت جايزه -

                                                            
ختالف ميانگين معدل در رشته تعداد جايگاه هاي ممتاز آموزشي بر اساس تعداد ورودي هاي هر مقطع در دانشكده مورد نظر محاسبه مي شود. همچنين براي لحاظ نمودن اثر ا ١

  گرايش هاي مختلف، معدل دانشجو بر ميانگين معدل رشته گرايش او تقسيم و به اين صورت نرمال خواهد شد.
  تعداد جايگاه هاي ممتاز آموزشي:

 جايگاه 3نفر به باال  801جايگاه و  2نفر  800تا  401جايگاه،  1نفر  400تا  سال اخير) 4(جمعيت ورودي  در مقطع كارشناسي  
  جايگاه 3باال نفر به  501جايگاه و  2نفر  500تا  251جايگاه،  1نفر  200تا  15سال اخير)  2(جمعيت ورودي در مقطع كارشناسي ارشد  
  جايگاه 3نفر به باال  200جايگاه و  2نفر  199تا  100جايگاه،  1نفر  99تا  5سال اخير)  4در مقطع دكتري (جمعيت ورودي  
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سراسري  آزمون در 10000نفر اول كه داراي تراز باالتر از   5  4
ورودي   آموزش كل  آموزش كل  باشندهاي مقطع كارشناسي  ورودي

  ممتاز

صدور لوح  -
ممتازي رياست 

  دانشگاه
معرفي در  -

مراسم جشن 
  ممتازين

  دريافت جايزه -

 تحصيالت  آزمون سراسري ورودي مقطع كارشناسي ارشد 5تا  1رتبه هاي   5
  تكميلي

 تحصيالت
  تكميلي

ورودي 
  ممتاز

 لوح صدور -
 رياست ممتازي
  دانشگاه

 در معرفي -
 جشن مراسم

  ممتازين
  جايزه دريافت -

ابي و ارزيمورد نظر،  سال تحصيلي در، با لحاظ دروس گذرانده تغيير رشته در مقطع كارشناسيدانشجويان با وضعيت * 
هاي زوج، با توجه به غير قابل مقايسه بودن شرايط  نيمسالدرلذا در صورت ثبت تغيير رشته  ،تعيين وضعيت خواهند شد

  از رديف مقايسه حذف خواهندگرديد. ،ممتازي

(بهمن ماه)، مالك مقايسه ممتازين در همه پايه ها، با ورودي مهر سال  هاي داراي ورودي نيمسال دوم ** در رشته و گرايش
  .پذيردبعد صورت مي 
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  ساالنه افتخار آفرينانجدول انتخاب ) 6ماده 

مرجع  شرايط دانشجوي برگزيده  رديف
  معرفي

مرجع 
  تاييد

عنوان 
  مزايا و جوايز  ممتازي

1  
در جشنواره بين المللي  3تا  1 هاي سب رتبهك

(با ارائه گواهي نامه خوارزمي خوارزمي يا جوان 
  جشنواره يا لوح رياست جمهوري)

دانشجوي 
متقاضي يا 
دانشكده 
  مربوطه

دفتر 
استعداد 
  درخشان

 افتخار آفرين

 رياست ممتازي لوح صدور -
  دانشگاه

 جشن مراسم در معرفي -
  ممتازين

  جايزه دريافت -

2  

در (يا مدال طال، نقره و برنز)  3تا  1 هاي كسب رتبه
مسابقات علمي معتبر كشوري يا بين المللي كه با نام 

ربوكاپ، "دانشگاه شركت كرده باشند از جمله 
  "...مسابقات جهاني اختراعات حوزه انرژي و  سيمان،

 يمعاونت پژوهشبه تاييد  ي(* اعتبار مسابقه بايست
  دانشگاه رسيده باشد.)

 دانشجوي
متقاضي يا 
دانشكده 
 مربوطه

 دفتر
 استعداد
 درخشان

آفرين افتخار

 رياست ممتازي لوح صدور -
  دانشگاه

 جشن مراسم در معرفي -
  ممتازين

  جايزه دريافت -

كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري در دو سطح    3
  تحقيقات و فناوريدانشگاه يا وزارت علوم، 

دانشجوي 
متقاضي يا 

دفتر 
استعدادهاي 

  درخشان

 دفتر
 استعداد
  درخشان

 آفرين افتخار

 رياست ممتازي لوح صدور -
  دانشگاه

 جشن مراسم در معرفي -
  ممتازين

  جايزه دريافت -

المپياد علمي دانشجويي  10تا  1كسب رتبه هاي   4
  كشور

سازمان 
  سنجش

 دفتر
 استعداد
  درخشان

 آفرين افتخار

 رياست ممتازي لوح صدور -
  دانشگاه

 جشن مراسم در معرفي -
  ممتازين

  جايزه دريافت -

 

   



  6              آيين نامه انتخاب و تشويق دانشجويان ممتاز ساالنه دانشگاه
 

  جدول انتخاب ممتاز پژوهشي ساالنه) 7ماده 

مرجع  شرايط دانشجوي برگزيده  رديف
عنوان   مرجع تاييد  معرفي

  مزايا و جوايز  ممتازي

1  

 (بر اساس جمعيت دانشكده) جايگاه ممتازي 3حداكثر -
از هر دانشكده (از بين تمامي  كارشناسي،مقطع در

حداقل هاي مجاز به تحصيل) مشروط به كسب  ورودي
جدول امتيازات تعريف شده از  امتياز پژوهشي 70

در بازه زماني تعريف  امتياز مقاالت(  مقاالت پژوهشي
  محسوب مي گردد.) مورد بررسي شده سال تحصيلي

علم وصنعت به  * مقاالت مي بايست با نام دانشگاه
  ثبت رسيده باشد.

از راهنما يا مشاور  * مقاالت بدون قيد نام استاد
  ، مورد پذيرش نمي باشد.دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشجوي 
  متقاضي

دفتراستعدادهاي 
  درخشان

ممتاز 
  پژوهشي

 ممتازي لوح صدور -
  دانشگاه رياست

 جشن مراسم در معرفي -
  ممتازين

  جايزه دريافت -

2  

 (بر اساس جمعيت دانشكده)جايگاه ممتازي  3حداكثر -
از هر دانشكده (از بين  كارشناسي ارشد،مقطع در

هاي مجاز به تحصيل) مشروط به كسب  تمامي ورودي
تعريف شده از جدول  امتياز پژوهشي 120حداقل 

از آن بايد امتي 70حداقل  كهامتيازات مقاالت پژوهشي
از مقاالت در بازه زماني (امتي .باشد 3تا  1از بندهاي 

تحصيلي مورد بررسي محسوب مي تعريف شده سال 
  .)گردد

صنعت به ثبت  با نام دانشگاه علم و بايد* مقاالت 
و مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد رسيده 

  .دانشجو باشد 
* مقاالت بدون قيد نام استاد راهنما يا مشاور از 

 پذيرش نمي باشد.دانشگاه علم و صنعت ايران، مورد

دانشجوي 
  متقاضي

دفتراستعدادهاي 
  درخشان

ممتاز 
  پژوهشي

 ممتازي لوح صدور -
  دانشگاه رياست

 جشن مراسم در معرفي -
  ممتازين

  جايزه دريافت -

3  

 (بر اساس جمعيت دانشكده)جايگاه ممتازي  3حداكثر -
از بين تمامي  از هر دانشكده ( دكتري، مقطع در

حداقل هاي مجاز به تحصيل) مشروط به كسب  ورودي
تعريف شده از جدول امتيازات  امتياز پژوهشي 250

امتياز آن بايد از  100حداقل كهمقاالت پژوهشي
( امتياز مقاالت در بازه زماني  .باشد 2و  1بندهاي 

تعريف شده سال تحصيلي مورد بررسي محسوب مي 
  گردد.)

با نام دانشگاه علم وصنعت به ثبت  بايد* مقاالت 
  ي دكتري دانشجو باشد.و مستخرج از رسالهرسيده 

از  راهنما يا مشاور* مقاالت بدون قيد نام استاد 
  دانشگاه علم و صنعت ايران ، مورد پذيرش نمي باشد.

دانشجوي 
  متقاضي

دفتراستعدادهاي 
  درخشان

ممتاز 
  پژوهشي

 ممتازي لوح صدور -
  دانشگاه رياست

 جشن مراسم در معرفي -
  ممتازين

  جايزه دريافت -

  پژوهشي فعاليت هاي  امتيازات جدول) 8ماده 
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  امتيازحداكثر   تاييد نهايي  مرجع تاييد كننده مرجع بررسي كننده  2فعاليتنوع  رديف

مجالت معتبر علمي بين   1
 ISIالمللي

  دانشكده متقاضي
مجالت معتبر معرفي شده 
در سايت معاونت پژوهشي 

  در سال مورد نظر

دفتر استعداد 
  هاي درخشان

مطابق جدول صفحه 
 بعد

 ISCسايت  دانشكده متقاضي  ISCمجالت   2
دفتر استعداد 
  هاي درخشان

مطابق جدول صفحه 
 بعد

مجالت معتبر علمي و   3
 دانشكده متقاضي  پژوهشي

مجالت معتبر معرفي شده 
در سايت معاونت پژوهشي 

  در سال مورد نظر

استعداد دفتر 
  هاي درخشان

مطابق جدول صفحه 
 بعد

مجالت معتبر علمي   4
 دانشكده متقاضي  ترويجي

مجالت معتبر معرفي شده 
در سايت معاونت پژوهشي 

  در سال مورد نظر

دفتر استعداد 
  هاي درخشان

مطابق جدول صفحه 
 بعد

5  

 المللي بين اختراع ثبت -
 انسازم تاييد به كه ملي يا

 و علمي  هاي پژوهش
 .دباش رسيده ايران صنعتي

 از نامه گواهي ارائه(
پژوهش ها الزامي  سازمان

  مي باشد.)

دفتر استعداد   معاونت پژوهشي دانشكده متقاضي
  هاي درخشان

ثبت اختراع بين المللي 
  امتياز 150تا 

تا  ثبت اختراع داخلي
  امتياز 25

6  

مقاالت كنفرانسي، همايش 
  ها

مقاله در يك  3(حداكثر 
  كنفرانس)

 دانشكده متقاضي

مجالت معتبر معرفي شده 
در سايت معاونت پژوهشي 

  در سال مورد نظر

دفتر استعداد 
  هاي درخشان

مطابق جدول صفحه 
  بعد

انجام طرح هاي پژوهشي   7
دفتر استعداد   معاونت پژوهشي دانشكده متقاضي   3دانشجوئي

  هاي درخشان

 50به ازاي هر طرح تا 
ساعت  10(هر  امتياز

  امتياز) 1همكاري 

دفتر استعداد   معاونت پژوهشي  دانشكده متقاضي TRL4ارائه محصول با   8
  امتياز 200تا  هاي درخشان

9  
همكاري در طرح صنعتي 
(مرتبط با پايان نامه يا 

  رساله)
دفتر استعداد   معاونت پژوهشي  دانشكده متقاضي

  هاي درخشان
  امتياز 100طرح كوچك: تا 
  امتياز 170طرح متوسط: تا 

  230طرح باالتر از متوسط: تا 

تاليف كتاب مرتبط با   10
 استعداد دفتر  پژوهشي معاونت دانشكده متقاضي  رشته تحصيلي

  امتياز 60تا   درخشان هاي

 با مرتبط ترجمه كتاب  11
 استعداد دفتر  پژوهشي معاونت دانشكده متقاضي  تحصيلي رشته

  امتياز 40تا   درخشان هاي

بديع در ارائه اثر ارزنده و   12
 استعداد دفتر  پژوهشي معاونت دانشكده متقاضي  حوزه طراحي

  درخشان هاي
  امتياز 55سطح ملي: 

  امتياز 35سطح استاني: 

                                                            
يد در دانشگاه يا مراجع بين كه در صفحه بعد آمده است و كتب تاليفي يا ترجمه نيز با باشد يم يعلم اتيه ينامه ارتقاء اعضا نييآ ازاتيمقاالت طبق جدول امت ازيامت ٢

  امتياز داده مي شود. Q2له المللي داوري شده باشند و به هر فصل كتاب بين المللي چاپ شده در انتشارات معتبر مورد تاييد معاونت پژوهشي نيز حداكثر معادل يك مقا
 احمدي روشن در بنياد ملي نخبگانمنظور طرح هايي است كه توسط گروه هاي دانشجويي انجام مي شود؛ مانند طرح شهيد  ٣



  ها: همايشجدول محاسبه امتيازات مقاالت چاپ شده در مجالت و 
  نوع مجله  حداكثر امتياز  مالحظات

 Scienceو  Natureمجالت   500 امتياز اين مقاالت استثناء مي باشد.
برتر در هر حوزه موضوعي   ٪1مقاالت چاپ شده در مجالت 

 برتر %1 در مجالت مقاالت  250 منتشر مي شود.    JCRبندي كه بر اساس دسته
برتر در هر حوزه  %10مقاالت چاپ شده در مجالت 
 منتشر مي شود.    JCRبندي موضوعي كه بر اساس دسته

 برتر %10مقاالت در مجالت   200
  بر اساس سايت

Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago 150  ISI + Q1 
  بر اساس سايت

Scientific Journal Ranking (SJR) -Scimago 100  ISI + Q2  
IF 1 80   ساير مقاالتISI 
IF < 1  60  

مجالت علمي پژوهشي معتبر كه در وزارتين 
  45فارسي =   شده باشد. نمايه

مجالت علمي پژوهشي معتبر وزارتين كه در  ISC  50انگليسي = 
SCOPUS  شده باشد. نمايه  

بر اساس عناوين پيشنهاد شده از طرف 
دانشكده يا گروه ها در حوزه هاي معماري، 

و تاييد معاونت پژوهشي  انسانيهنر و علوم 
 دانشگاه

مجالت معتبر علمي پژوهشي غير   50
ISC )در زمينه هاي خاص(  

  مقاالت كامل داوري شده
  مقاالت كامل داوري شده
 مقاالت كامل داوري شده

35  
25  
20  

  مجالت معتبر علمي ساير 
   همايش هاي بين المللي

   همايش ملي
  خالصه مقاالت
  خالصه مقاالت

20  
10 

 همايش هاي معتبر بين المللي
   همايش معتبر ملي

 
  :مهم توضيح

  مي باشد. 70و سقف امتياز مقاالت كنفرانسي   همايش هاي داخلي و بين المللي بايد مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه باشند  -1
  ضريب اعمالي به فعاليت هاي پژوهشي بدبن  صورت مي باشد:  -2

  9/0ضريب  :و سال پنجم 1ضريب  :، سال چهارم 1/1ضريب  :سال اول 3دانشجويان دكتري:   
  9/0ضريب  :و  نيمسال ششم 1ضريب  :، نيمسال پنجم1/1ضريب  :داشنجويان ارشد: دو سال اول

  
  
  
  
 

 

   



  9              آيين نامه انتخاب و تشويق دانشجويان ممتاز ساالنه دانشگاه
 

  از همكاران از امتياز مربوطه هر يكجدول تعيين سهم 
  

  )3ستون (  )2ستون (  )1ستون (

  *تعداد همكاران
  سهم هر يك از همكاران از امتياز مربوط

  مجموع ضرايب
  بقيه همكاران  اول

1  100%  ___________    

2  90%  60%  150%  

3  80%  50%  180%  

4  70%  40%  190%  

5  60%  30%  180%  

  %175  ≥ %25  %50  و باالتر 6
  استادان راهنما و مشاور حذف مي شوند و ساير افراد محاسبه مي شوند. ،در محاسبه تعداد همكاران *
  

  در حوزه كارآفرينيبرتر ) انتخاب فعاالن 9ماده 
  معرفي و تقدير خواهند شد.  نفر از فعاالن به انتخاب معاونت پژوهشي 5 تا حداكثر، جهت تقدير از دانشجويان فعال در حوزه هاي كارآفريني

  زهيجا افتيدر و نيدر مراسم جشن ممتاز يمعرف، دانشگاه استير يصدور لوح ممتازمزايا و جوايز: 
  

  ) انتخاب كارآموز برتر10ماده 
  نفر به انتخاب معاونت پژوهشي معرفي و تقدير خواهند شد. 3جهت تقدير از دانشجويان كارآموز برتر، حداكثر تا 

  زهيجا افتيدر و نيدر مراسم جشن ممتاز يمعرف، دانشگاه استير يصدور لوح ممتازمزايا و جوايز: 
  

  ) تاريخ تصويب11ماده 
  ماده در جلسه ................. هيئت رئيسه دانشگاه مورخ...................... تصويب و از تاريخ تصويب الزم االجرا خواهد بود.  11اين آئين نامه در 

  
  


