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 5931سال  برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه در

روز سه شنبه را در  "59-59مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی "دفتر استعدادهای درخشان با حمایت معاونت آموزشی دانشگاه 

دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می نماید. بهرامی لن شهیددر سا 5931بهمن  53مورخ   

ه، به شرح ، فهرست اسامی دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی مطابق آیین نامه های مربوطاین مراسم بدینوسیله ضمن تبریک به منتخبین

.جداول پیوست اعالم می گردد.  

:اعالم می گرددزیر شرح به   ممتازینتخراج نحوه اس ، در این راستا و جهت اطالع دانشجویان گرامی  

  مقطع کارشناسی

 میباشد. گرایش_رشته نفر اول هر 9و  59،59،59یعنی به ورودیهای سه سال اول تحصیل مربوط  کارشناسیانتخاب ممتازین برای مقطع  *        

اشته اند، در صورت احراز شرایط، در گروه رشته قبلی سنجیده د تغییر رشتهآن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که در سال جاری  *        

 .و اعالم شده اند

 بوده است. 59-59در سال تحصیلی  61واحد با حداقل معدل   93حد نصاب های الزم برای مقطع کارشناسی گذراندن حداقل  *        

 مقطع کارشناسی ارشد

گردیده گرایش منظور _فر اول هر رشته ن 9، ، شبانه، مجازی، پردیس دو()روزانهشامل 59 ورودیهای مهر فقط کارشناسی ارشدمقطع  در*         

  . اند

م ، نفرات ممتازی با کسب حد نصابهای الزپذیرش داشته اند59دانشکده هایی که ورودی بهمن یا در خصوص دوره های مجازی، پردیس  *         

 شده اند.انتخاب بررسی و  59قایسه با ورودی مهر و در م دو نیمسال اول تحصیلدر عملکرد آموزشی 

 .است 59-59در سال تحصیلی  61حداقل معدل با واحد  96های الزم برای مقطع کارشناسی ارشد گذراندن حداقل حد نصاب *         

دروس جبرانی در معدل و واحدهای گذرانده مقطع کارشناسی ارشد محاسبه نمی گردند،  لذا کسب حد نصاب های الزم برای ممتازی  *         

 بدون مالحضه دروس جبرانی می باشد.

با شرط کسب معدل  ارائه نشده باشد، نفرات ممتازواحد   96 برای هر دوره حداقل مقطع کارشناسی ارشد، دردر دانشکده هایی که  *         

 .انتخاب گردیدندواحد  96از و با کمتر  (61)باالی 

 مقطع دکتری

و کسب باالترین معدل در بین دانشجویان تصویب پایان نامه  ری به شرط قبولی در امتحان جامع،ممتاز دکتدانشجویان استخراج اسامی   *         

  سنجیده می شوند.(59با مهر 59ورودیهای بهمن ) .گرفته است( صورت  59دکتری هر دانشکده )ورودیهای 

 

 

 

 

 



 

 

 ممتازین پژوهشی  بررسی شرایط

هر دانشکده با شرط کسب حد نصاب های تعریف شده در آئین نامه  ،در هر مقطع باالترین امتیاز پژوهشیبرگزیدگان بخش پژوهشی ، شامل 

 مربوطه، انتخاب و اعالم شده اند.

 

به دانشکده های مربوطه ارسال  سالن شهید بهرامی ( – 56/66/59شنبه سه جهت شرکت در مراسم )روز خب منتعزیزان  دعوت نامههمچنین 

تا به دست ایشان برسد.)ضمنا بدلیل محدودیت مکان فقط خود مدعوین با همراه داشتن کارت دعوت پذیرفته میشوند.(از همکاری خواهد شد 

 عزیزان کمال تشکر را دارد.
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