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 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 حیدریهتربتنامه شناسایی و توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه آیین

 

 

 مقدمه: 1 ماده

فراهم آوردن امکانات و  منظوربهو  تحصیلیی، حمایت و توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه در مقاطع مختلف یدر راستای شناسا
نامه مطابق مواد زیر تدوین این آئین ،تسهیالت آموزشی و فناوری، پژوهشی و فرهنگی برای هدایت هدفمند دانشجویان ممتاز دانشگاه

 .گرددمی

 

 اختصارات :2ماده 

 :شودنامه رعایت میهای زیر در این آئینبرای رعایت اختصار، تعریف

 .است حیدریهتربتالف. دانشگاه: منظور دانشگاه 

 .دانشگاه است پژوهشی. معاونت: منظور معاونت آموزشی و ب

 .یقات و فناوری استقد. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تح

  ت.اس حیدریهتربتآموزشی و مشغول به تحصیل در دانشگاه  ازنظره. دانشجو: منظور دانشجوی فعال 

و معاونت آموزشی دانشگاه  آموزشیگروه  تائیدکه مورد  علمی دانشجویی معتبر یهاجشنوارهو. رویدادهای علمی: منظور مسابقات و 
 .باشدو پژوهشی 

 .باشد المللیینبداشته باشد و دارای فراخوان  کنندهشرکت کشور 3حداقل از المللی: مسابقات بین

 .داشته باشد و دارای فراخوان ملی باشد کنندهشرکتدانشگاه  5مسابقات ملی: حداقل از 

 .استان فراخوان داشته باشد 3: حداقل در یامنطقهمسابقات 

 .دانشگاه استان فراخوان داشته باشد 2مسابقات استانی: حداقل در 

 

 معیارهای شناسایی دانشجویان ممتاز :3ماده 

شرایط خود را بررسی نمایند و در صورت دارا بودن حداقل شرایط در  نامهینآئبر اساس جداول این  توانندیمدانشجویان تمامی مقاطع 
های ممتازی، حداقل امتیازات الزم در جدول امتیازات نمایند. دانشجویانی که بر اساس جداول فعالیت نامثبتابتدای هرسال تحصیلی 

بر اساس مقطع تحصیلی خود  شدهیینتع)جدول ج( از جوایز  شدهمشخصتوانند به میزان درصدهای )جدول ب( را احراز نمایند، می
 .مند شوندبهره

 

 جوایز تحصیلی: 4ماده 

های ممتاز آموزشی است )دانشجوی با باالترین امتیاز خوشه یک موفق مربوط به فعالیت :باس کریمیعمهندس  جایزه آموزش

 .(گرددبه دریافت جایزه می
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های ممتاز پژوهشی است )دانشجوی با باالترین امتیاز مربوط به فعالیت :باس کریمیعمهندس  جایزه پژوهش و فناوری

 .(گرددیمخوشه یک موفق به دریافت جایزه 
 

است )دانشجوی با باالترین امتیاز خوشه یک موفق  فرهنگیممتاز  هاییتفعالمربوط به  :باس کریمیعمهندس  جایزه فرهنگ

 .(گرددبه دریافت جایزه می
 
 

 المللیو بین ملیهای ممتاز فعالیت
 
 
 
 
 

ها و رویدادهای علمی )المپیادها، جشنواره
 (مسابقات علمی

 800-1000 المللیرتبه اول بین

 700-900 المللیرتبه دوم بین

 600-800 المللیرتبه سوم بین

 800-500 رتبه اول ملی

 600-400 رتبه دوم ملی

 500-300 رتبه سوم ملی

 300 ایمنطقه -رتبه اول

 200 ایمنطقه -رتبه دوم

 100 ایمنطقه -رتبه سوم

 150 رتبه اول استانی

 50 رتبه اول دانشگاهی

 یسراسرکشوری آزمون  99رتبه یک تا 
 ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی

 1000 کشوری 200رتبه صد تا 

 700 کشوری 500تا  201رتبه 

 500 کشوری 1000تا  501رتبه 

 300 کشوری 2500تا  1001رتبه 

 150 کشوری 4500تا  2501رتبه 

برگزیده آزمون ورودی کارشناسی ارشد و 
 دکتری

 های برتررتبه

کشوری )به ازای هر  9رتبه یک تا 
 (شدهیرفتهپذنفر  100

400 

)به ازای هر  تا بیست کشوری 10رتبه 
 (شدهیرفتهپذنفر  100

200 

 500  نبرگزیده بنیاد ملی نخبگا

 100  های مطالعاتی خارج کشورشرکت در فرصت
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 های ممتاز آموزشیفعالیت

 
 
 

 دانشجوی برتر آموزشی

 کل )معدل کارشناسی مقطع در اول کل معدل
 اتمام از بعد کل ارشد )معدل کارشناسی ترم( شش

 دانشکده در آموزشی( واحدهای

200 

ورودی عدل اول کارشناسی )در دو ترم بین هم م
کارشناسی ارشد )بعد از پایان و  (هاایو هم رشته

 (دروس آموزشی

150 

درصد برتر معدل  10 ءجز دانشجوی برگزیده و
 خود هاییوروددر رشته و بین هم 

50 

 
 

 های علمیگواهی

آموزشی مورد  یهاکارگاهها یا شرکت در دوره
 معاونت آموزشی تائید

 امتیاز برای هر دوره  10

 50 بودن مدرک معتبر زبان انگلیسی دارا

مرتبط با رشته  یهامهارتیا  افزارهانرمآشنایی با 
 با ارائه گواهی معتبر

 دورهامتیاز برای هر  10

درخشان  یاستعدادهااستفاده از سهمیه 
 حیدریهتربتبرای ورود به دانشگاه 

 150 نفر اول )با معرفی گروه آموزشی(

 100 آموزشی( نفر دوم )با معرفی گروه
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 پژوهشی ممتازهای فعالیت

   50  کشوری پژوهشگر برتر

 دانشگاهی

 
100 

-علمی هاییهنشرمنتشرشده در  یهامقاله چاپ مقاالت علمی
 پژوهشی

 

ارتقا )هر  نامهیینآبرابر اکتسابی مطابق  20
 (مقاله

با نمایه معتبر  اییهنشردر  منتشرشدهمقاله 
 المللیینب

ارتقا )هر  نامهیینآبرابر اکتسابی مطابق  20
 (مقاله

علمی معتبر  هاییشهمادر  منتشرشدهمقاله 
 (المللیینب)داخلی و 

ارتقا )هر  نامهیینآبرابر اکتسابی مطابق  20
 (است هرسالمقاله در  5مقاله( )سقف 

 500 .اختراعاتی که منجر به محصول تجاری شود اختراعات برگزیده

 یهاپژوهشسازمان  ازنظرسطح یک )معتبر 
 صنعتی ایران(-علمی

 

300 

و در پارک علم  شدهثبتسطح دو )اختراعات 
 (هاشرکتو ثبت  یفناور

 

100 

 یهاشرکتفعالیت در 
دانشگاه و  یانبندانش

 ارائهتخصصی )با  هایینیککل
 (گواهی مرکز فناوری دانشگاه

 فعالیت هرسال بازاریامتیاز  75 
 مراجع ذیصالح( تائید)با 

 تألیف مشارکت در نگارش کتاب

 
 نامهآئینبرابر امتیاز اکتسابی مطابق  20

 (بهر کتاارتقا )

 تصنیف

 
 نامهآئینبرابر امتیاز اکتسابی مطابق  20

 (هر کتابارتقا )

 ترجمه

 
 نامهآئینرابر امتیاز اکتسابی مطابق ب 20

 (هر کتابارتقا )

و  هاپژوهشکدهدر  عضویت
 مراکز رشد

 فعالیت هرسالامتیاز به ازای  100 
 مراجع ذیصالح( تائید)با 

های درون و همکاری در طرح
 برون دانشگاهی

برابر  10درون دانشگاهی  یهاطرح 
 برابر 20ارتقا و برون دانشگاهی  نامهیینآ
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 فرهنگی ممتازهای فعالیت

و  هاجشنوارهبرگزیدگان 
 هنری-مسابقات فرهنگی

 100 لرتبه او دانشگاهی

 200 رتبه اول ملی

 175 رتبه دوم

 150 رتبه سوم

 75 برتر

 400 رتبه اول المللیبین

 350 رتبه دوم

 300 رتبه سوم

 150 برتر

ها و برگزیدگان جشنواره
 هنری-مسابقات فرهنگی

ها، مسئول برگزاری دوره
و اردوهای فرهنگی  هایشهما
 دانشکده تائیدبا 

 

 به ازای هر دوره  10 

علمی و  یهاانجمندبیران  
 دانشجویی دانشگاه یهاکانون

 

 به ازای هر نیمسال 20 

 المللیقهرمانان بین قهرمانان ورزشی

 
 700 طال

 600 نقره

 500 برنز

 کشوری
 

 500 طال

 400 نقره 

 300 برنز 

 300 طال ایمنطقه 

 نقره 

 
200 
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 :1تبصره 
برای المپیادهای علمی دانشجویی  مثالً؛ بهترین امتیاز محاسبه خواهد شد صرفاًهای نخبگانی که در سطوح مختلف امتیاز دارد فعالیت

 .گرددای اگر در هر سطح امتیاز داشته باشد فقط بیشترین امتیاز محاسبه می، ملی و منطقهالمللیینب

 

 :2تبصره 
 یدریهحتربتکه از آن رتبه برای ورود به دانشگاه  گرددیمصورتی محاسبه  امتیازات مربوط به رتبه قبولی ورود به دانشگاه فقط در

 .استفاده گردد

 

 :3تبصره 
 .واحد کمتر باشد 15واحدهای گذرانده شده دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در مقطع کارشناسی نباید از 

 

 :4تبصره 
 .دانشجویان در مقطع کارشناسی تا پایان سال چهارم و کارشناسی ارشد تا پایان سال دوم، مشمول دریافت جوایز خواهند بود

 

 :5تبصره 
 .آدرس داده شود هیدریحتربتپژوهشی باید به نام دانشگاه  یهاتیفعالکلیه 

 

 تحصیلی یهازهیجاجدول ب: حداقل امتیازات الزم برای دریافت 

 1خوشه  2خوشه  3خوشه  4خوشه  5خوشه  خوشهمقطع 

 1300 1000 800 400 200 کارشناسی

 1500 1150 800 450 250 کارشناسی ارشد

 1500 1150 800 450 250 دکتری

 
 

 دریافت جایزه های تحصیل درصدجدول ب: 

 1خوشه  2خوشه  3خوشه  4خوشه  5خوشه  

 100% 90% 80% 70% 60% کارشناسی

 100% 90% 80% 70% 60% ارشدکارشناسی 

 100% 90% 80% 70% 60% دکترا
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تا سقف ریال  25000، 1400-1401مصوب خواهد شد که در سال  هیات رئیسه دانشگاهه در هرسالهر امتیاز معادل ریالی آن 
 گردد.حمایتی به دانشجو ارائه میدر قالب  عالوه بر آن موارد زیر .تعیین شدریال  000/000/30

 

 تسهیالت عمومی 
های زبان انگلیسی ای و مراکز آزاد آموزشی آزاد مرتبط با رشته و کالسحرفههای فنیپرداخت شهریه کالس آموزشی

 ریال با ارائه مدرک 5.000.000تا سقف 

 کارت مقاالت سیویلیکادسترسی رایگان به  پژوهشی

 دسترسی رایگان به سامانه همانندجو

 ریال 5.000.000ها تا سقف همایش کمک هزینه شرکت در

 درصدی هزینه چاپ مقاالت 100پرداخت 

 ویژه )با همکاری خیرین(اعطای وام  رفاهی

 تخفیف هزینه خوابگاه دانشجویی

 
 باشد.االجرا می تاریخ الزم همین ازرئیسه مصوب گردید و در هیات در1401 /07/03 تاریختبصره در  5ماده و  4این دستورالعمل در 

 
 


