
 باسمه تعالی                                   

 نحوه استخراج ممتازین آموزشی طالعیه ا

99-79مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی   

 

گاه در نظر دارد تا مراسم مربوط به سال ، معاونت آموزشی دانشآموزشی و پژوهشی تقدیر از دانشجویان ممتاز مراسمنه نظر به برگزاری ساال

 برگزار نماید. 7997ماه سال  دیسوم را در  99-79تحصیلی 

دفتر ، توسط شرایط مطابق با آیین نامه مربوطه، استخراج اسامی واجدین (99-97گذشته )تحصیلی سال وصول وثبت کلیه نمرات  به با توجه

 سیستم مکانیزه گلستان صورت می پذیرد.و با استناد به گزارشهای  استعدادهای درخشان

 :باشد زیر میشرح به  آموزشی ممتازیننحوه استخراج ، در این راستا و جهت اطالع دانشجویان گرامی

  مقطع کارشناسی

   و 49،59،99 ورودی هااای یعناایبااه ورودیهااای سااه سااال اول تحصاای   مربااوط  کارشناساایانتخااام ممتااازین باارای مقطاا 

 .خواهد بود گرایش -شتهر نفر اول هر 3 حداکثر

        تحصایلی  بارای دو نیمساال    69حادال  معادل   باا   واحاد   33حادال   حد نصاام هاای الزب بارای مقطا  کارشناسای گذرانادن

 است. 97-99

      داشاته اناد، در صاورت احاراز شارایط، در گاروه        تغییرر رشرته  آن دسته از دانشجویان مقط  کارشناسای کاه در ساال جااری

 رشته لبلی سنجیده می شوند.

 مقطع کارشناسی ارشد

  دانشااگاهی  ، مجااازی، پااردی  و نوباات دوب روزانااهدانشااجویان  شااام  99ورودیهااای مهاار  فقااط ، کارشناساای ارشااد مقطاا در

 گردند . میگرایش منظور -هر رشته  فر اولن 2  حداکثرو 

  نفارات ممتاازی باا کسا  حاد      داشاته اناد   95دانشاکده هاایی کاه ورودی بهمان     یاا  دوره هاای مجاازی، پاردی      خصوصدر ،

 می شوند.بررسی  99با ورودی مهر  دو نیمسال اول تحصی ب در عملکرد آموزشی نصابهای الز

 باارای دو نیمسااال   67حاادال  معاادل  بااا  واحااد 26حاادال  های الزب باارای مقطاا  کارشناساای ارشااد گذراناادن   حااد نصاااب

 .است 99-97تحصیلی 

      مقطا  کارشناسای ارشاد محاسابه نمای گردناد،  لاذا کسا  حاد نصااام         شاده  دروس جبرانای در معادل و واحادهای گذراناده 

 دروس جبرانی می باشد.های الزب برای ممتازی بدون مالحظه 

  ارائااه نشااده باشااد، نفاارات ممتاااز بااا واحااد   26 باارای هاار دوره حاادال  مقطاا  کارشناساای ارشااد، دردر دانشااکده هااایی کااه

 واحد بررسی خواهند شد. 26از و با کمتر  67شرط کس  معدل باالی 

 مقطع دکتری

  و ثباات آن در  موضااوع رسااالهتصااوی   ری بااه شاارط لبااولی در امتحااان جااام ،  ممتاااز دکتاادانشااجویان اسااتخراج اسااامی

هاار دانشااکده  95ورودی ن دانشااجویان دکتااری در باای( 61)بااا حاادال  معاادل  و کساا  باااالترین معاادل  سااامانه گلسااتان 

 سنجیده می شوند. 95ر با مه 99ورودیهای بهمن  صورت خواهد گرفت.

 اسامی ممتازین آموزشی طبق شرایط فوق و با بررسی نهائی دراولین فرصت، اطالع رسانی خواهد شد.

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                          

                استعدادهای درخشاندفتر                                                                                                                                              


