
 
 
 

 سمه تعالیاب

 شناسایی،هدایت و رشد استعدادهای درخشان)شهراد( دانشگاه یزد نامهشیوه

 مقدمه:

ارشد و داار  و به ماظور فراهم دانشتوویی  ممایی دانشای  در مایع  متاف  ایرشایس   ایرشایس  و توانمادستیی  حمییت شتایستی،   در راستای 

 نیمه مطیبق مواد ییر تدوینفرهاا  برا  هدایت هدفماد دانشوویی  ممایی دانشای  این آ،لنو    پژوهش و فایور  آمویش  و تستیلفیت آورد  امکینیت

 گردد.م 

 اختصارات:  1ماده 

 شود:هی  ییر در این آ،لن نیمه رعییت م برا  رعییت اخاصیر  تعری 

 ماظور دانشای  یزد است. . دانشگاه :الف

 ماظور مراز اساعدادهی  درخشی  دانشای  است. . مرکز :ب

 و تحصلفیت تکملف  دانشای  است. معیونت آمویش ماظور  . معاونت :ج

 ماظور ویارت عفوم  تحالایت و فایور  است د. وزارت علوم :

 ماظور ویارت بیداشت  درمی  و آمویش پزشک  است. هـ. وزارت بهداشت :

 : جایزه تحصیلی  2ماده 

 ااد:دساه ییر اعطی م  سههیی  را در یله به تعداد  ای دانشوویی  ممایی دانشای   جییز س مراز هر

 و ایرآفریا  و هدایت دانشوویی  برا  ورود به عرصه آمویش   فایورانه و نوآورانهبی هدف تسیلل مسلر آمویش  : و فناوری الف. جایزه آموزش

 دایت دانشوویی  برا  ورود به عرصه پژوهشبی هدف تسیلل مسلر پژوهش و ه ب. جایزه پژوهش :

 ایران   تاویت هویت مف  و رف  نلییهی  مید  و اجامیع  دانشوویی   –بی هدف ارتای  فرهاگ اسفیم   ج. جایزه فرهنگ :

 : معیارهای شناسایی دانشجویان ممتاز  3ماده 

شرایط خود را بررس  نمییاد و در صورت دارا بود  حداقل شرایط در ابادا  تواناد بر استی  جداو  این آ،لن نیمه افله دانشتوویی  تمیم  مایع  م 

تواناد به نیم نمییاد. دانشتوویین  اه بر اسی  جدو  اال   حداقل امالییات لییم در جدو  ا(  را احرای نمییاد  م ستی  تحصتلف  در ستیمینه   ت هر

 ماد گردند.للن شد  در جداو  اد   اهت  و او  بر اسی  ماط  تحصلف  خود بیر ملزا  درصدهی  مشتص شد  در جدو  اج  ای جوایز تحصلف  تع

 
 
 
 



  

 امتیازات فعالیت های ممتازی  -جدول الف 

 توضیحات حداکثر امتیاز فعالیت های ممتازی

 المپیاد علمی -1

 آموی دانش

 جیین 

   0111 عفی

  011 نار 

  011 برنز

 مف 

  011 عفی

  011 نار 

  011 برنز

 دانشووی  بلن المفف 

  0111 او 

  011 دوم

  011 سوم

 دانشووی  مف 

  011 او 

  011 دوم

  011 سوم

  (رت ه-01)×(001050) +01 چییرم تی س  ام

 ا دانشووی  ماطاه

  501 او 

  511 دوم

  001 سوم

  011 چییرم

  01 پاوم

آزمون سراسری ورود به  -2

 دانشگاه 

برگزید  آیمو  ورود  

 ایرشایس 

  0111 51تی  0رت ه هی  

  (رت ه-01)×(011001) +011 (رت ه-01)×(011001) +011 01تی  51رت ه هی  

  (رت ه-011)×(011001) +011 (رت ه-011)×(011001) +011 011تی  01رت ه هی  

  (رت ه-001)×(011001) +011 (رت ه-001)×(011001) +011 001تی  011رت ه هی  

  (رت ه-511)×(011001) +011 (رت ه-511)×(011001) +011 511تی  001رت ه هی  

 011تی  511رت ه هی  
011+ (5110011)×(011-

 (رت ه
  (رت ه-011)×(5110011) +011

تی  011رت ه هی  

0111 

511+ (5110011)×(0111-

 (رت ه
  (رت ه-0111)×(5110011) +511

تی  0111رت ه هی  

 0011و5111
01+ (00100111)×(5111-

 (رت ه
  (رت ه-0011)×(001/011) +01

برگزید  آیمو  ورود  

 ارشدایرشایس 

  011 * 0سطح 

  011 * 5سطح 

  511 * 0سطح 

  011 * 0سطح 

  01 * 0سطح 

 خواریم  های مورد تأییدجشنواره -3

 آموی دانش

  511 رت ه او 

  011 رت ه دوم

  01 رت ه سوم

دانشووی  و 

 آیاد
  011 رت ه او 



 

 
 

 توضیحات حداکثر امتیاز های ممتازیفعالیت

 های مورد تأییدجشنواره -3

 خواریم 

دانشووی  و 

 آیاد

  511 رت ه دوم

  011 رت ه سوم

 بلن المفف 

  011 رت ه او 

  011 دومرت ه 

  511 رت ه سوم

 فیراب 

 جوا 

  051 رت ه او 

  011 رت ه دوم

  01 رت ه سوم

 بزرگسی 

  001 رت ه او 

  011 رت ه دوم

  501 رت ه سوم

 رای 

 محاق برگزید 

  001 رت ه او 

  011 رت ه دوم

  501 رت ه سوم

  051 محاق جوا 

  011 محاق دانشوو

شلخ 

 بیی، 

  011 فایورا  نوپی

  001 فایورا  در حی  رشد

  511 فایورا  رشد ییفاه

برگزیده هنری / ادبی /  -4

 فرهنگی

  011 مف 

  011 بلن المفف 

 اختراعات برگزیده -5

  511 0اخاراع سطح 

  001 5اخاراع سطح 

  01 0اخاراع سطح 

 های آموزشیفعالیت -6

  011 نمونه اشور دانشوو  

  001 رت ه او  دیپفم اسای 

رت ه او  ایرشایس  در ماط  ق ل در رشاه خود در 

 دانشای 
001  

رت ه او  ایرشایس  ارشد در ماط  ق ل در رشاه خود در 

 دانشای 
001  

رت ه او  سی  ق ل در رشاه و ورود  خود در یمی  اعفیم 

 فراخوا 
01  

  011×ملینالن  -00ا ماوسطهملینالن ال ماط  

  011×ملینالن  -00ا ملینالن ال دانش آموخاا  ایرشایس 

  00×ملینالن  -00ا ملینالن ال دانش آموخاا  ایرشایس  ارشد

  01×ملینالن  -00ا ملینالن ال در حلن تحصلل

تدریس دور  هی  آمویش  ای عرف انومن هی  عفم  

 دانشای 
  01× سیعاه تعداد دور   00احداقل 



 

 

 توضیحات حداکثر امتیاز های ممتازیفعالیت
های فعالیت

 ممتازی

 *()فعالیت های پژوهشی -7

  511 پژوهشار برتر دانشای 

  011 پژوهشار برتر اشور 

 یله ارتایء اهر ماپینزد  برابر امالیی اااسیب  مطیبق آ،لن نیمه  پژوهش  -مایله هی  مااشر شد  در نشریه هی  عفم  

 
مایله مااشر شد  در نشریه هی  بی نمییه معا ر بلن 

 المفف 
 پینزد  برابر امالیی اااسیب  مطیبق آ،لن نیمه ارتایء اهر مایله 

مایله هی  مااشر  شد  در همییش هی  عفم  معا ر 

 اداخف  و بلن المفف  
 یله ارتایء اهر ماپینزد  برابر امالیی اااسیب  مطیبق آ،لن نیمه 

مسابقات علمی دانشجویی  -8

 معتبر )**(

    (رت ه)×(50) -000 بلن المفف 

  (رت ه)×(50) -000 مف 

  (رت ه)×(50) -500 ماطاه ا 

  (رت ه)×(50) -550 اساین 

  (رت ه)×(50) -050 دانشایه 

استفاده از سهمیه استعداد  -9

 درخشان برای ورود به دانشگاه

*(*)* 

  011  0سطح 

  011  5سطح 

  511  0سطح 

  011  0سطح 

  01  0سطح 

  01× تعداد دور   منتخبین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان -11

  01× تعداد دور   های پیشینمنتخبین جوایز تحصیلی دانشگاه در دوره  -11

فعالیت های علمی  -12

 پژوهشی اجتماعی

پژوهش  ابی ارا،ه گواه  معا ر ای معیونت همکیر  در عرح هی  

 پژوهش  دانشای  
  011× تعداد عرح 

عضویت در انومن هی  عفم  فرهاا  دانشووی  دانشای  یزد 

 به عاوا  ر،لس
51  

  01 عضویت در هلئت تحریریه موفه عفم  معا ر

  01 سردبلر نشریه عفم  معا ر

مشیرات در 

 نایرش اای(

  امالیی اااسیب  مطیبق آ،لن نیمه ارتایء اهر اای( د  برابر  تألل 

  د  برابر امالیی اااسیب  مطیبق آ،لن نیمه ارتایء اهر اای(  تصال 

  د  برابر امالیی اااسیب  مطیبق آ،لن نیمه ارتایء اهر اای(  ترجمه

  51× هر دور   شرات در دور  هی  مورد تییلد مراز

  51× هر دور   همییش هی و اردوهی بی تییلد دانشکد  مسئو  برگزار  دور  هی 

فعیللت در هساه هی  پژوهش  دانشکد  هی ابی ارا،ه گواه  

 معیونت پژوهش و فایور  دانشای  
511  

فعیللت در شرات هی  دانش بالی  یایش  دانشای  ابی ارا،ه 

گواه  مراز فایور  دانشای  و ماایسب بی مادار بلمه رد شد  

 توسط شرات 

  011×به ایا  هر سی  ابلمه ایمل   

*بتترا  اولتتلن ستتی  درخواستتت استتاهید  ای تستتیلفیت  بتترا  دانشتتوویی  دااتتر  چیتتیر مایلتته و بتترا  دانشتتوویی  ایرشایستت  ارشتتد دو مایلتته ای اتتل 

 مایلیت ارا،ه شتد  اته بیلتیترین امالتیی را استب اترد  بیشتاد در نظتر گرفاته مت  شتود  و بترا  درخواستت هتی  بعتد   بته حتداایر چیتیر مایلته بترا 

  داارا و دو مایله برا  دانشوویی  ایرشایس  ارشتد اته مربتوه بته همتی  یتا ستی  اخلتر بیشتد امالتیی تعفتق مت  گلترد. لتییم بته  اتر استت دانشوویی



در صورت عدم شرات ماوال  در یا یی چاتد دور   در دور  بعتد مایلتیت چاتد ستی  اخلتر ااته شترات نشتد  استت   بتی همتی  تعتداد فتو  الت ار متورد 

 یده  قرار خواهد گرفت.بررس  و امالی

اساعدادهی  درخشی  و بی توجه به للست اعفیم  پردیس هی  دانشای  و ** مسیبایت عفم  دانشووی  معا ر مورد تأیلد  در ابادا  هر دور  توسط مراز 

 گردد.همچالن ع ق تعیری  ییر  تعللن م 

 فراخوا  مف  بیشد. دانشای  شرات اااد  داشاه بیشد و دارا  0مسیبایت مف  : حداقل ای  -0

 اسای  فراخوا   داشاه بیشد. 0مسیبایت ماطاه ا  : حداقل در  -5

 دانشای  اسای  فراخوا   داشاه بیشد. 5مسیبایت اساین  : حداقل در  -0

 

 .م  شودسطح باد  دانشوویی  در ابادا  هر دور  بر اسی  رت ه آیمو  ایرشایس  ارشد توسط مراز اساعدادهی  درخشی  دانشای  اعفیم  ***

 دانشوویی  ماط  ایرشایس  برا  اسب امالییات مربوعه بیید دارا  شرایط ییر بیشاد :   

 واحد امار بیشد. 00: واحدهی  گ راند  دانشوو در هر نلمسی  تحصلف  ن یید ای  0

 00ال واحدهی  اعفیم شد   آ  نلمسی  آنیی امار ای : دانشتوویین  اه نمرات نیتمیم دارند و تی یمی  بررست   نمر  آنیی اعفیم نشتود در صورتلکه تعداد  5

 شود.واحد ن یشد  معد  آنیی بدو  احاسی( واحدهی  نمرات نیتمیم در نظر گرفاه م 

  ...  اایلن: به ماظور بررس  در شرایط یکسی   دانشوویین  اه نمرات آنیی در آ  نلمسی  تحصلف  ای سییر دانشایهیی اخ  شد  بیشدادانشوو  ملیمی  ا 0

 شوند.مشمو  این آ،لن نیمه نم 

 ارشد برا  اسب امالییات مربوعه بیید دارا  شرایط ییر بیشاد :دانشوویی  ماط  ایرشایس 

 درصد برتر دانشوویی  هم رشاه تحصلف  دانشایه  خود بیشاد. 51: این دانشوویی  بیید در پییی  هر نلمسی  تحصلف   در یمر   0

 واحد امار بیشد. 0دانشوو در هر نلمسی  تحصلف  ن یید ای : واحدهی  گ راند   5

واحد  0امار ای  : دانشوویین  اه نمرات نیتمیم دارند و تی یمی  بررس   نمر  آنیی اعفیم نشود در صورتلکه تعداد ال واحدهی  اعفیم شد  آ  نلمسی  آنیی 0

 شود.فاه م ن یشد  معد  آنیی بدو  احاسی( واحدهی  نمرات نیتمیم در نظر گر

اایل  ...  ان: به ماظور بررس  در شرایط یکسی   دانشوویین  اه نمرات آنیی در آ  نلمسی  تحصلف  ای سییر دانشایهیی اخ  شد  بیشد ادانشوو  ملیمی   0

 شوند.مشمو  این آ،لن نیمه نم 

ارشد عو  سی  برا  ماط  ایرشایس  5ایرشایس  و داار  و بلش ای سی  برا  مایع   0مشموللن این جییز  ن یید مدت تحصلفشی  در همی  ماط  بلش ای 

 اشلد  بیشد.

 

اسر م  گردد. ادر همی  سی  انویم فعیللت امالیی داد  شد  بدو   %01امالیی اسب شد  ای هر فعیللت بی گ شت هر سی  ای انویم فعیللت م اور   :1توجه 

 گردد. اسر  تتصلص م 

شود. لییم به  ار امالیی یمی  انویم فعیللت اسر م  %50هی  انویم شد  هر ماط  تحصلف   برا  هر ماط  تحصلف  بعد   به اندای  امالیی فعیللت : 2توجه 

 ای امالییات ماط  پلشلن اسر خواهد شد. %01است بی گ شت هر سی  ای تحصلل در ماط  جدید  نلز 

 شود.اریییب  دانشوویی  حی،ز درییفت جوایز تحصلف  برا  هر ماط  تحصلف  به صورت جداگینه انویم م  :3توجه 

مفف   مف  و الفعیللایی  نت این  اه در سطوح متاف  امالیی دارد صرفی بیارین امالیی محیس ه خواهد شد. میفی برا  المپلیدهی  عفم  دانشووی  بلن :4توجه 

 گردد.ر سطح امالیی داشاه بیشد فاط بلشارین امالیی محیس ه م ا  اگر در هماطاه

 گردد اه ای آ  رت ه برا  ورود به دانشای  اساهید  نمود  بیشد.امالییات مربوه به رت ه ق ول  ورود به دانشای  فاط در صورت  محیس ه م  :5توجه 

 

 

 



 شرح جدو   یل است :حداقل امالییات لییم برا  احرای جییز  تحصلف  به 

 جدول ب : حداقل امتیازات لازم برای دریافت جایزه های تحصیلی

 1خوشه 2خوشه 3خوشه 4خوشه 5خوشه خوشه      /مقطع    

 0011 0111 011 011 511 کارشناسی

 0011 0001 011 001 501 ارشدکارشناسی

 0011 0001 011 001 501 دکتری

 

 

 : تسهیلات   4ماده 

اند  به ملزا  مشتتص شتد  در جدو  ییر جییز  بر اسی  سا  اعا یرات دانشتوویین  اه حداقل امالییات لییم را براستی  جدو  فو  استب ارد به 

 گلرد.و تعفق م  -هت  -موجود در جداو  د 

 های تحصیلیاز جایزه خوشهمندی دانشجویان هر جدول ج : میزان بهره

 1خوشه 2خوشه 3خوشه 4خوشه 5خوشه خوشهمقطع  /  

 % 011 % 00 % 01 % 01 % 00 کارشناسی

 % 011 % 00 % 01 % 01 % 50 ارشدکارشناسی

 % 011 % 00 % 01 % 01 % 55 دکتری

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 1411-1412برای سال تحصیلی  دوره کارشناسیهای دانشجویان جایزه :د

 
 
 
 

 

 تسهیلات مادی

 توضیحات سقف اعتبار تسهیلات ردیف نوع جایزه

 آموزش

 

1-1 مندی آموزشی و کارآفرینیاعتبار توان   
در سال مشمولیتبه ازای هر نیمسال  ریی  0.111.111  

1-2  به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریی  0.011.111 اعتبار مهارت افزایی 

1-3 مسابقه( 3به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز )تا سقف  ی یر0.011.111 کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید مرکز   

 پژوهش

2-1  در سال مشمولیت یی ر0.011.111 اعتبار ارتباطات علمی 

2-2  اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی 

هی  ریی  اگرو  5.011.111

 فا  و عفوم پییه 

 هی ریی  اسییر گرو  0.011.111

 در سال مشمولیت

2-3 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته  به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید مدیر  یی ر0.011.111 

 هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه(

2-4 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید اداره  یی ر0.011.111 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری 

 نوآوری(

2-5  حداکثر دوبار در سال مشمولیت یی ر 0.011.111 اعتبار شرکت در مجامع معتبر داخلی 

 فرهنگ

3-1 دانشجوییراتبه   ساعت کار ماهانه 11، به ازای به ازای هر نیمسال ریی  0.511.111   

3-2  هدیه ازدواج 
 در سال مشمولیت ریی  0.011.111

3-3 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه   در سال مشمولیت یی ر 0.011.111 

3-4  کمک هزینه شهریه خوابگاه 
معید  شیریه مصو( صادو  

دانشوویی رفی    
 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت

دیگرتسهیلات   

 آموزشی
1-1 واحد درسی اضافه )بدون شهریه( 11امکان اخذ    در طول دوره تحصیل 

1-2  در سال مشمولیت اولویت در انتخاب واحد 

 پژوهش

2-1  در سال مشمولیت دسترسی رایگان به منابع کتابخانه مرکزی 

2-2  در سال مشمولیت امکان به امانت گرفتن 3 کتاب اضافه از کتابخانه مرکزی 

2-3  در سال مشمولیت تخصیص ترافیک اینترنت بیشتر 

 عمومی

3-1  در سال مشمولیت اولویت اعطای وام در سقف تعیین شده 

3-2  در سال مشمولیت اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 



 

 1411-1412برای سال تحصیلی  ارشدهای دانشجویان دوره کارشناسیجایزه :هـ 
 

 

 

 تسهیلات مادی

 توضیحات سقف اعتبار تسهیلات ردیف نوع جایزه

 آموزش

 

1-1 مندی آموزشی و کارآفرینیاعتبار توان  در سال مشمولیتبه ازای هر نیمسال  ریی  0.011.111   

1-2 در سال مشمولیت به ازای هر نیمسال ریی  0.011.111 اعتبار مهارت افزایی   

1-3 مسابقه( 3به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز )تا سقف  ریی  0.011.111 کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید مرکز   

 پژوهش

2-1  در سال مشمولیت یی ر 0.011.111 اعتبار ارتباطات علمی 

2-2  اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی 

فا  و هی  ریی  اگرو  0.011.111

 عفوم پییه 

 هی ریی  اسییر گرو  5.011.111

 در سال مشمولیت

2-3 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته  به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید مدیر  ریی  0.511.111 

 هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه(

2-4 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید اداره  ریی  0.511.111 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری 

 نوآوری(

2-5 یاریاعتبار پژوهش   به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ی یر 0.011.111 

2-6  حداکثر دوبار در سال مشمولیت ی یر 0.011.111 اعتبار شرکت در مجامع معتبر داخلی 

 فرهنگ

3-1 ساعت کار ماهانه 11، به ازای به ازای هر نیمسال ریی  0.011.111 راتبه دانشجویی   

3-2  هدیه ازدواج 
 در سال مشمولیت ریی  0.011.111

3-3 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه   در سال مشمولیت ی یر 0.011.111 

3-4  کمک هزینه شهریه خوابگاه 

معید  شیریه مصو( صادو  رفی  

نیمسال در سال مشمولیتبه ازای هر  دانشوویی   

دیگرتسهیلات   

 آموزشی
1-1 واحد درسی اضافه )بدون شهریه( 11امکان اخذ    در طول دوره تحصیل 

1-2  در سال مشمولیت اولویت در انتخاب واحد 

 پژوهش

2-1  در سال مشمولیت دسترسی رایگان به منابع کتابخانه مرکزی 

2-2  در سال مشمولیت امکان به امانت گرفتن 3 کتاب اضافه از کتابخانه مرکزی 

2-3  در سال مشمولیت تخصیص ترافیک اینترنت بیشتر 

 عمومی

3-1  در سال مشمولیت اولویت اعطای وام در سقف تعیین شده 

3-2  در سال مشمولیت اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 



 

 1411-1412برای سال تحصیلی  های دانشجویان دوره دکتریجایزه :و 
 

 

 تسهیلات مادی

 توضیحات سقف اعتبار تسهیلات ردیف نوع جایزه

 آموزش

 

1-1 مندی آموزشی و کارآفرینیاعتبار توان  در سال مشمولیتبه ازای هر نیمسال  ریی  01.111.111   

1-2  به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریی  0.511.111 اعتبار مهارت افزایی 

1-3 مسابقه( 3به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز )تا سقف  ریی  0.011.111 کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید مرکز   

 پژوهش

2-1  در سال مشمولیت ی یر 0.011.111 اعتبار ارتباطات علمی 

2-2  اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی 

هی  فا  و ریی  اگرو  0.011.111

 عفوم پییه 

 هی ریی  اسییر گرو  0.011.111

 در سال مشمولیت

2-3 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته   ریی  0.011.111 
به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید مدیر 

 هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه(

2-4  ریی  0.011.111 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری 
نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید اداره به ازای هر 

 نوآوری(

2-5 یاریاعتبار پژوهش   به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریی  0.011.111 

2-6  حداکثر دوبار در سال مشمولیت ریی  0.011.111 اعتبار شرکت در مجامع معتبر داخلی 

 فرهنگ

3-1 ساعت کار ماهانه 11، به ازای نیمسالبه ازای هر  ریی  0.111.111 راتبه دانشجویی   

3-2  هدیه ازدواج 
 در سال مشمولیت ریی  0.011.111

3-3 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه   در سال مشمولیت ی یر 0.011.111 

3-4  کمک هزینه شهریه خوابگاه 

معید  شیریه مصو( صادو  رفی  

مشمولیتبه ازای هر نیمسال در سال  دانشوویی   

دیگرتسهیلات   

 آموزشی
1-1 واحد درسی اضافه )بدون شهریه( 11امکان اخذ    در طول دوره تحصیل 

1-2  در سال مشمولیت اولویت در انتخاب واحد 

 پژوهش

2-1  در سال مشمولیت دسترسی رایگان به منابع کتابخانه مرکزی 

2-2  در سال مشمولیت امکان به امانت گرفتن 3 کتاب اضافه از کتابخانه مرکزی 

2-3  در سال مشمولیت تخصیص ترافیک اینترنت بیشتر 

 عمومی

3-1  در سال مشمولیت اولویت اعطای وام در سقف تعیین شده 

3-2  در سال مشمولیت اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 



 هانکاتی دربارة جایزه

  ای وی در ههای آموزشی / کارآفرینی و با هدف ارتقای تواناییها و کارگاهبرای شرکت در دوره« توانمندی آموزشی / کارآفرینی»اعتبار

 شود.های تخصصی و مرتبط با تحصیل اعطا میموضوع

  شود.نویسی، مقاله نویسی و ورزشی اعطا میهای خارجی، برنامهی آموزشی زبانهابرای شرکت در دوره« مهارت افزایی»اعتبار 

  هیلات تس»و « های علمیها و پایگاهکمک هزینه عضویت در انجمن»، «کمک هزینه اشتراک نشریات علمی»شامل: « ارتباطات علمی»اعتبار

 است.« های علمی، لوازم و تجهیزات آموزشیخرید کتاب

  برای شرکت دانشجو در مسابقات علمی مورد تأیید مرکز استعدادهای درخشان که در ابتدای هر « میشرکت در مسابقات عل»کمک هزینه

 شود.اعطا می و با ارائه گواهی شرکت و نیز اسناد مثبته مالی گرددمیدوره مشمولیت توسط مرکز اعلام 

   رساله دانشجو در دانشکده مربوط در دو یا سه قسط اعطا نامه ، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان«نامه / رسالهاجرای پایان»اعتبار /

 گردد.می

  ای مربوطه با ههای پژوهشی تشکیل شده در دانشکده، به منظور تشویق دانشجویان به فعالیت در هسته«های پژوهشیعضویت در هسته»اعتبار

 گردد.تأیید مدیر هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه اعطا می

  اداره نوآوریبا تأیید  اهمراکز رشد و شتابدهندهبه منظور تشویق دانشجویان به فعالیت در ، «در فعالیتهای نوآوری و فناوری مشارکت»اعتبار 

 گردد.اعطا می

  شامل کارمزد دستیاری پژوهشی دانشجو زیر نظر یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده مربوط و بر اساس قرارداد پژوهش« یاریپژوهش»اعتبار-

 شود.ری مورد تأیید مرکز در هر نیمسال تحصیلی اعطا مییا

  درون  های علمیها )همراه با ارائه مقاله( و کارگاهبه منظور شرکت دانشجو در کنفرانس« شرکت در مجامع علمی معتبر داخلی»اعتبار

 بار در سال و با ارائه گواهی نام نویسی در مجمعشود که برای هر دانشجو حداکثر دو کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجو اعطا می

 و نیز اسناد مثبته مالی قابل پرداخت است.

 «ساعت برای دانشجویان  11مک هزینه معیشتی است که در قبال کار دانشجویی در دانشگاه با تأیید واحد مربوط )ماهانه کشامل « راتبه دانشجویی

 ردد.گساعت برای دانشجویان مقطع دکتری( اعطا می 5ارشد و ساعت برای مقطع کارشناسی 8مقطع کارشناسی، 

 «جو و ششود و منوط به ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست. چنانچه دانبا هدف ترغیب سنت حسنه تشکیل خانواده اعطا می« هدیه ازدواج

 یابد.همسرش هر دو مشمول جایزه تحصیلی باشند، به هر یک جایزه ازدواج تعلق می

  رتی و ها و سفرهای زیابه منظور تشویق دانشجویان به شرکت و همکاری در برنامه« ها و سفرهای زیارتی و گردشگریبرنامه»اعتبار

 گردشگری اعلام شده توسط مرکز به صورت سرانه محاسبه شده و شامل حال دانشجویان خواهد شد.

 

 


