باسمه تعالی
اطالعیه مهم دانشجویی
مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 69-69

نظر به برگزاری ساالنه مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز  ،معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد تا مراسم مربوط به سال تحصیلی  69-69را
در دی ماه سال جاری برگزار نماید.
با توجه به وصول وثبت کلیه نمرات سال تحصیلی گذشته ( ،)69-69استخراج اسامی واجدین شرایط مطابق با آیین نامه مربوطه ،توسط دفتر
استعدادهای درخشان و با استناد به گزارشهای سیستم مکانیزه گلستان صورت می پذیرد.
در این راستا و جهت اطالع دانشجویان گرامی ،نحوه استخراج ممتازین آموزشی به شرح زیر می باشد:
مقطع کارشناسی
* انتخااام ممتااازین باارای مقطاا کارشناساای مربااوط بااه ورودیهااای سااه سااال اول تحصاای یعناای  69،69،69و  3نفاار اول هاار
رشته -گرایش خواهد بود.
* حد نصام های الزم برای مقط کارشناسی گذراندن حداق  33واحد با حداق معدل  69در سال تحصیلی  69-69است.
* آن دسااته از دانشااجویان مقط ا کارشناساای کااه در سااال جاااری تغییررر رشررته داشااته انااد ،در صااورت احااراز شاارایط ،در گااروه
رشته قبلی سنجیده می شوند.
مقطع کارشناسی ارشد
* در مقط کارشناسای ارشاد ،فقاط ورودیهاای مهار  69شاام روزاناه ،شابانه ،مجاازی ،پاردیو دو  2نفار اول هار رشاته _گارایش
منظور می گردند .
* در خصااو

دوره هااای مجااازی ،پااردیو یااا دانشااکده هااایی کااه ورودی بهماان 69پااذیرد داشااته انااد ،نفاارات ممتااازی بااا کس ا

حد نصابهای الزم در عملکرد آموزشی دو نیمسال اول تحصی انتخام می شوند.
* حد نصابهای الزم برای مقط کارشناسی ارشد گذراندن حداق  26واحد با حداق معدل  61در سال تحصیلی  69-69است.
* دروس جبراناای در معاادل و واحاادهای گذرانااده مقطا کارشناساای ارشااد محاساابه نماای گردنااد ،لااذا کسا حااد نصااام هااای الزم
برای ممتازی بدون مالحظه دروس جبرانی می باشد.
* در دانشااکده هااایی کااه در مقطا کارشناساای ارشااد ،باارای هاار دوره حااداق  26واحااد ارائااه نشااده باشااد ،نفاارات ممتاااز بااا شاارط
کس معدل (باالی  )61و با کمتر از  26واحد بررسی خواهند شد.
مقطع دکتری
* استخراج اسامی دانشجویان ممتااز دکتاری باه شارط قباولی در امتحاان جاام  ،تصاوی موضاوع رسااله و کسا بااالترین معادل
در بااین دانشااجویان دکتااری هاار دانشااکده (ورودیهااای  )69صااورت خواهااد گرفاات( .ورودیهااای بهماان  69بااا مهاار69ساانجیده
می شوند).
اسامی ممتازین طبق شرایط فوق و با بررسی نهائی دراولین فرصت ،اطالع رسانی خواهد شد.

شرایط بررسی ممتازین پژوهشی
آن دسته از دانشجویان گرامای کاه طای ساال تحصایلی گذشاته ( )69-69اقادام باه پرییر

یرا پرا مقرا ت پژوهشری اعام از

مقاااالت علماای  ، ISIعلماای پهوهشاای ،علماای ترویجاای (امتیاااز مقاااالت علماای – ترویجاای  ،فقااط باارای دانشااجویان کارشناساای و
کارشناسی ارشادمنظور مای گاردد) و ارائاه مقااالت در کنفارانو هاا نماوده انادو یاا حاائز شارایط ساایر معیارهاای منادرج در پیوسات

"م "همین اطالعیه مای باشاند ،مای توانناد تاا تااری ( 69/96/81غیار قابا

تمدیاد) جهات شارکت در بخاش ممتاازین پهوهشای

ضاامن تکمیاا و الصاااق مسااتندات الزم پیوساات مااذکور  ،بااه دفتاار اسااتعدادهای درخشااان معاوناات آموزشاای ،ساارکارخانم فلکیااان
مراجعه و طبق روال سابق عم نمایند.
تیکر مهم و اجباری :ارائه صفحه اول مقالره بره ه مررا نراا اسرتاد راهنمرا و جایفرا رررد دربرین نویضرندیان رروری و
الزامی می باشد.
زا به ذکر اسر  ،دفتار اساتعداد درخشاان از قباول مقااالت تکاراری کاه در سانوات گذشاته امتیاازدهی شاده باشاند ،جادا معاذور
است و در صورت مشاهده مرات  ،حتی در صورت کس امتیاز  ،نام فرد از فهرست حذف خواهد شد.
معاون

آموزشی دانشفا

درتراستعدادهای درخشان

