
 سمه تعالیاب 

 دانشگاه یزد دانشجویان ممتاز توانمندسازی نامه شیوه

 :مقدمه

ارشاد و   شناسای کار ،کارشناسای مختلا   طع ادانشجویان ممتااز دانشاهاد در م ا    و توانمندسازی حمایت شناسائی، در راستای

هدایت هدفمناد دانشاجویان   برای  فرهنهیو  پژوهشی ،و فناوری آموزشی و تسهیالت و به منظور فراهم آوردن امکانات دکتری

 .گردد میتدوین  ممتاز دانشهاد این آئین نامه مطابق مواد زیر

 اختصارات:  1 ماده

 :شود های زیر در این آئین نامه رعایت می برای رعایت اختصار، تعری 

 .منظور دانشهاد یزد است :دانشگاه . الف

 .منظور مرکز استعدادهای درخشان دانشهاد است :مرکز . ب

 .است و تحصیالت تکمیلی دانشهاد معاونت آموزشیمنظور  : معاونت. ج

 منظور وزارت علوم، تح ی ات و فناوری است :وزارت علوم . د

 .منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است :وزارت بهداشت . هـ

 جایزه تحصیلی :  2ماده 

 :کند دسته زیر اعطا می سههایی را در  هرساله به تعدادی از دانشجویان ممتاز دانشهاد، جایزدمرکز 

و هدایت دانشجویان بارای ورود باه عر اه     ، فناورانه و نوآورانهبا هدف تسهیل مسیر آموزشی : و فناوری جایزه آموزش. الف

 و کارآفرینی آموزش

 و هدایت دانشجویان برای ورود به عر ه پژوهشبا هدف تسهیل مسیر پژوهش  :جایزه پژوهش . ب

 ایرانی، ت ویت هویت ملی و رفع نیازهای مادی و اجتماعی دانشجویان  –با هدف ارت ای فرهنگ اسالمی  :جایزه فرهنگ . ج

 معیارهای شناسایی دانشجویان ممتاز :  3ماده 

ایط خود را بررسای نمایناد و در  اورت دارا باودن     رنامه شتوانند بر اساس جداول این آئین  کلیه دانشجویان تمامی م اطع می

حاداقل امتیاازات    (الا  )دانشجویانی که بر اساس جدول . نماینددر سامانه ثبت نام هرسال تحصیلی  در ابتدایحداقل شرایط 

ی تعیاین شادد   از جوایز تحصیل (ج)توانند به میزان در دهای مشخص شدد در جدول  می ،را احراز نمایند (ب)الزم در جدول 

 .مند گردند بهردبر اساس م طع تحصیلی خود  (و)و  (ها)، (د)در جداول 



 ممتازیامتیازات فعالیت های   -جدول الف 

 توضیحات حداکثر امتیاز ممتازیفعالیت های 

 المپیاد علمی -1

دانش 

 آموزی

 جهانی

   0111 طال

 011 ن رد
 

 011 برنز
 

 ملی

 011 طال
 

 011 ن رد
 

 011 برنز
 

 دانشجویی بین المللی

 0111 اول
 

 011 دوم
 

 011 سوم
 

 دانشجویی ملی

 011 اول
 

 011 دوم
 

 011 سوم
 

 (رتبه-01)×(001050) 015 چهارم تا سی ام
 

 دانشجویی منط ه ای

 501 اول
 

 511 دوم
 

 001 سوم
 

 011 چهارم
 

 01 پنجم
 

آزمون سراسری ورود به  -2

 دانشگاه 

برگزیدد آزمون ورودی 

 کارشناسی

 0111 51تا  0رتبه های 
 

 (رتبه-01)×(011001) 0115 (رتبه-01)×(011001) 0115 01تا  51رتبه های 
 

 (رتبه-011)×(011001) 0115 (رتبه-011)×(011001) 0115 011تا  01رتبه های 
 

 (رتبه-001)×(011001) 0115 (رتبه-001)×(011001) 0115 001تا  011رتبه های 
 

 (رتبه-511)×(011001) 0115 (رتبه-511)×(011001) 0115 511تا  001رتبه های 
 

 011تا  511رتبه های 
+115 (5110011)×(011-

 (رتبه
 (رتبه-011)×(5110011) 115+

 

 0111تا  011رتبه های 
5115 (5110011)×(0111-

 (رتبه

5115 (5110011)×(0111-

  (رتبه
تا  0111رتبه های 

 0011و5111
015 (00100111)×(5111-

 (رتبه
 (رتبه-0011)×(001/011) 015

 

برگزیدد آزمون ورودی 

 کارشناسی ارشد

 11+ * 0سطح 
 

 011 * 5سطح 
 

 511 * 0سطح 
 

 011 * +سطح 
 

 01 * 0سطح 
 

 خوارزمی جشنواره های مورد تأیید -3

 دانش آموزی

 511 رتبه اول
 

 011 رتبه دوم
 

 01 رتبه سوم
 

دانشجویی و 

 آزاد
 011 رتبه اول

 



 توضیحات حداکثر امتیاز ممتازیفعالیت های 

 جشنواره های مورد تأیید -3

 خوارزمی

دانشجویی و 

 آزاد

 511 رتبه دوم
 

 011 رتبه سوم
 

 بین المللی

 11+ رتبه اول
 

 011 دومرتبه 
 

 511 رتبه سوم
 

 فارابی

 جوان

 051 رتبه اول
 

 011 رتبه دوم
 

 01 رتبه سوم
 

 بزرگسال

 001 رتبه اول
 

 011 رتبه دوم
 

 501 رتبه سوم
 

 رازی

 مح ق برگزیدد

 001 رتبه اول
 

 011 رتبه دوم
 

 501 رتبه سوم
 

 051 مح ق جوان
 

 011 مح ق دانشجو
 

شیخ 

 بهائی

 011 فناوران نوپا
 

 001 فناوران در حال رشد
 

 511 فناوران رشد یافته
 

/  ادبی/ برگزیده هنری  -4

 فرهنگی

 011 ملی
 

 011 بین المللی
 

 اختراعات برگزیده -5

 511 0اختراع سطح 
 

 001 5اختراع سطح 
 

 01 0اختراع سطح 
 

 فعالیت های آموزشی -6

 011 نمونه کشوریدانشجوی 
 

 001 رتبه اول دیپلم استان
 

رتبه اول کارشناسی در م طع قبل در رشته خود در 

 دانشهاد
001 

 

رتبه اول کارشناسی ارشد در م طع قبل در رشته خود در 

 دانشهاد
001 

 

رتبه اول سال قبل در رشته و ورودی خود در زمان اعالم 

 فراخوان
01 

 

 011×(میانهین -00) متوسطهمیانهین کل م طع 
 

 011×(میانهین -00) میانهین کل دانش آموختهی کارشناسی
 

 00×(میانهین -00) میانهین کل دانش آموختهی کارشناسی ارشد
 

 01×(میانهین -00) میانهین کل در حین تحصیل
 

تدریس دورد های آموزشی از طرف انجمن های علمی 

 دانشهاد
 01 ×تعداد دورد (ساعته 00حداقل )

 



 توضیحات حداکثر امتیاز ممتازیفعالیت های 
فعالیت های 

 ممتازی

 فعالیت های پژوهشی -7

 511 پژوهشهر برتر دانشهاد
 

 011 پژوهشهر برتر کشوری
 

 پژوهشی -م اله های منتشر شدد در نشریه های علمی 
هر )دد برابر امتیاز اکتسابی مطابق آئین نامه ارت اء پانز

 (م اله

در دورة کارشناسی 

ارشد حداکثر دو 

م اله و در دورة 

دکتری حداکثر 

چهار م اله از 

های پنج  فعالیت

سال اخیر لحاظ 

 .شود می

م اله منتشر شدد در نشریه های با نمایه معتبر بین 

 المللی

هر )دد برابر امتیاز اکتسابی مطابق آئین نامه ارت اء پانز

 (م اله

منتشرد شدد در همایش های علمی معتبر م اله های 

 (داخلی و بین المللی)

هر )دد برابر امتیاز اکتسابی مطابق آئین نامه ارت اء پانز

 (م اله

دانشجویی  مسابقات علمی -8

 (**) معتبر

    (رتبه)×(50) -000 بین المللی

 (رتبه)×(50) -00+ ملی
 

 (رتبه)×(50) -500 منط ه ای
 

 (رتبه)×(50) -550 استانی
 

 (رتبه)×(50) -050 دانشهاهی
 

استفاده از سهمیه استعداد  -9

 درخشان برای ورود به دانشگاه

 11+  0 سطح
 

 011  5 سطح
 

 511  0 سطح
 

 011  + سطح
 

 01  0 سطح
 

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

 01 ×تعداد دورد  های پیشین دانشگاه در دورهمنتخبین جوایز تحصیلی   -11
 

فعالیت های علمی  -12

 پژوهشی اجتماعی

با ارائه گواهی معتبر از معاونت )همکاری در طرح های پژوهشی 

 (پژوهشی دانشهاد
 011 × طرحتعداد 

 

عضویت در انجمن های علمی فرهنهی دانشجویی دانشهاد یزد 

 به عنوان رئیس
51 

 

 1+ تحریریه مجله علمی معتبر عضویت در هیئت
 

 01 سردبیر نشریه علمی معتبر
 

مشارکت در 

 نهارش کتاب

 (هر کتاب)دد برابر امتیاز اکتسابی مطابق آئین نامه ارت اء  تألی 
 

 (هر کتاب)دد برابر امتیاز اکتسابی مطابق آئین نامه ارت اء  تصنی 
 

 (هر کتاب)نامه ارت اء  دد برابر امتیاز اکتسابی مطابق آئین ترجمه
 

 51 ×هر دورد  شرکت در دورد های مورد تایید مرکز
 

 51 ×هر دورد  مسئول برگزاری دورد ها، همایش ها و اردوها با تایید دانشکدد
 

با ارائه گواهی )فعالیت در هسته های پژوهشی دانشکدد ها 

 (دانشهاد یو فناور معاونت پژوهش
511 

 

با ارائه )فعالیت در شرکت های دانش بنیان زایشی دانشهاد 

متناسب با م دار بیمه رد شدد گواهی مرکز فناوری دانشهاد و 

 (توسط شرکت

 011× ( بیمه کامل) به ازای هر سال
 

 
 .دانشهاد اعالم می شود سطح بندی دانشجویان در ابتدای هر دورد بر اساس رتبه آزمون کارشناسی ارشد توسط مرکز استعدادهای درخشان *

 :دانشجویان م طع کارشناسی برای کسب امتیازات مربوطه باید دارای شرایط زیر باشند    



 :حداقل امتیازات الزم برای احراز جایزد تحصیلی به شرح جدول ذیل است 

 حداقل امتیازات الزم برای دریافت جایزه های تحصیلی: جدول ب 

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

 0011 0111 011 11+ 511 کارشناسی

 0011 0001 011 01+ 501 ارشد کارشناسی

 0011 0001 011 01+ 501 دکتری

 

 

 .واحد کمتر باشد +0واحدهای گذراندد دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید از :  0

واحاد نباشاد،    +0 ورتیکه تعداد کل واحدهای اعاالم شادد  آن نیمساال آنهاا کمتار از       دانشجویانی که نمرات ناتمام دارند و تا زمان بررسی، نمرد آنها اعالم نشود در:  5

 .شود معدل آنها بدون احتساب واحدهای نمرات ناتمام در نظر گرفته می

مشامول ایان   ...( دانشاجوی میهمان،انت االی،  )باشدبه منظور بررسی در شرایط یکسان، دانشجویانی که نمرات آنها در آن نیمسال تحصیلی از سایر دانشهاهها اخذ شدد :  0

 .شوند آئین نامه نمی

 :ارشد برای کسب امتیازات مربوطه باید دارای شرایط زیر باشند  دانشجویان م طع کارشناسی

 .اشنددر د برتر دانشجویان هم رشته تحصیلی دانشهاهی خود ب 51این دانشجویان باید در پایان هر نیمسال تحصیلی، در زمرد :  0

 .واحد کمتر باشد 0واحدهای گذراندد دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید از :  5

واحاد نباشاد، معادل     0متر از دانشجویانی که نمرات ناتمام دارند و تا زمان بررسی، نمرد آنها اعالم نشود در  ورتیکه تعداد کل واحدهای اعالم شدد آن نیمسال آنها ک:  0

 .شود های نمرات ناتمام در نظر گرفته میآنها بدون احتساب واحد

مشامول ایان   ...( دانشجوی میهمان،انت االی، )به منظور بررسی در شرایط یکسان، دانشجویانی که نمرات آنها در آن نیمسال تحصیلی از سایر دانشهاهها اخذ شدد باشد :  +

 .شوند آئین نامه نمی

ارشد طول  سال برای م طع کارشناسی 5سال برای م اطع کارشناسی و دکتری و بیش از  +ع بیش از مشمولین این جایزد نباید مدت تحصیلشان در همان م ط

 .کشیدد باشد

و  و با توجه به لیست اعالمی پردیس های دانشهاداستعدادهای درخشان مورد تأیید، در ابتدای هر دورد توسط مرکز  دانشجویی معتبر مساب ات علمی **

 .گردد می تعیین، همچنین طبق تعاری  زیر

 .دانشهاد شرکت کنندد داشته باشد و دارای فراخوان ملی باشد 0حداقل از : مساب ات ملی  -0

 .استان فراخوان  داشته باشد 0حداقل در : مساب ات منط ه ای  -5

 .دانشهاد استان فراخوان  داشته باشد 5حداقل در : مساب ات استانی  -0
 

در همان سال انجام فعالیت امتیاز دادد شدد بدون . )کسر می گردد% 01امتیاز کسب شدد از هر فعالیت با گذشت هر سال از انجام فعالیت مذکور،  :1توجه 

 .(گردد کسری تخصیص می

الزم به ذکر . شود انجام فعالیت کسر می امتیاز زمان% 50امتیاز فعالیت های انجام شدد هر م طع تحصیلی، برای هر م طع تحصیلی بعدی، به اندازد : 2توجه 

 .از امتیازات م طع پیشین کسر خواهد شد% 01است با گذشت هر سال از تحصیل در م طع جدید  نیز 

 .شود ارزیابی دانشجویان حائز دریافت جوایز تحصیلی برای هر م طع تحصیلی به  ورت جداگانه انجام می :3توجه 

المللی، ملی  مثال برای المپیادهای علمی دانشجویی بین. در سطوح مختل  امتیاز دارد  رفا بهترین امتیاز محاسبه خواهد شد فعالیتهای نخبهانی که :4توجه 

 .گردد ای اگر در هر سطح امتیاز داشته باشد ف ط بیشترین امتیاز محاسبه می و منط ه

 .گردد که از آن رتبه برای ورود به دانشهاد استفادد نمودد باشد امتیازات مربوط به رتبه قبولی ورود به دانشهاد ف ط در  ورتی محاسبه می :5توجه 



   تسهیالت:  4ماده 

به میزان مشخص شدد در جدول زیار جاایزد بار     ،اند به دانشجویانی که حداقل امتیازات الزم را براساس جدول فوق کسب کردد

 .گیرد و تعلق می -ها  -اساس س   اعتبارات موجود در جداول د 

 

 از جایزه های تحصیلی خوشهمیزان بهره مندی دانشجویان هر : جدول ج 

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

 % 011 % 00 % 01 % 01 % 00 کارشناسی

 % 011 % 00 % 01 % 1+ % 50 ارشد کارشناسی

 % 011 % 00 % 01 % 1+ % 55 دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های دانشجویان دوره کارشناسیجایزه :د

 تسهیالت مادی

 توضیحات سقف اعتبار تسهیالت ردیف نوع جایزه

 آموزش

 

 در سال مشمولیتبه ازای هر نیمسال  ریال 005550555 مندی آموزشی و کارآفرینیاعتبار توان 1-1

 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 005550555 اعتبار مهارت افزایی 

1-2 
کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید 

 مرکز
 ریال 205550555

تا )به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز 

 (مسابقه 0سقف 

 پژوهش

 در سال مشمولیت ریال 205550555 اعتبار ارتباطات علمی 2-1

 اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی 2-2

-گروه)ریال  100550555

 (های فنی و علوم پایه

سایر )ریال  105550555

 (هاگروه

 

 در سال مشمولیت

 

2-0 

 

 ریال 205550555 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته

به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت 

مدیر هسته پژوهشی مورد با تأیید )

 (تأیید دانشگاه

 

2-4 

 

 ریال 205550555 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری
به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت 

 (با تأیید اداره نوآوری)

 حداکثر دوبار در سال مشمولیت ریال 205550555 اعتبار شرکت در مجامع معتبر داخلی 2-0

 فرهنگ

 ریال 405550555 راتبه دانشجویی 0-1
ساعت  15، به ازای به ازای هر نیمسال

 کار ماهانه

 در سال مشمولیت ریال 400550555 هدیه ازدواج 0-2

 در سال مشمولیت ریال 205550555 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه 0-0

 کمک هزینه شهریه خوابگاه 0-4
معادل شهریه مصوب 

 رفاه دانشجویانصندوت 
 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت

 دیگرتسهیالت 

 آموزشی
 در طول دوره تحصیل (بدون شهریه)واحد درسی اضافه  15امکان اخذ  1-1

 در سال مشمولیت اولویت در انتخاب واحد 1-2

 پژوهش

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

 در سال مشمولیت از کتابخانه مرکزی اضافه کتاب 0امکان به امانت گرفتن  2-2

*تخصیص ترافیک اینترنت بیشتر  2-0
 در سال مشمولیت 

 عمومی
 در سال مشمولیت اولویت اعطای وام در سقف تعیین شده 0-1

 در سال مشمولیت اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 0-2

 

*
 4GBتا  1 خوشهو  3.5GBتا  2 خوشه، 3GBتا  3 خوشه، 2.5GBتا  4 خوشه، 2GBتا  5 خوشه 

 

 

 



 

 

 ارشد های دانشجویان دوره کارشناسیجایزه :هـ 

 تسهیالت مادی

 توضیحات سقف اعتبار تسهیالت ردیف نوع جایزه

 آموزش

 مشمولیتدر سال به ازای هر نیمسال  ریال 000550555 کارآفرینی/ مندی آموزشی اعتبار توان 1-1

 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 000550555 اعتبار مهارت افزایی 

1-2 
کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید 

 مرکز
 ریال 200550555

تا )به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز 

 (مسابقه 0سقف 

 پژوهش

 در سال مشمولیت ریال 205550555 اعتبار ارتباطات علمی 2-1

 اعتبار اجرای پایان نامه  2-2

-گروه)ریال  205550555

 (های فنی و علوم پایه

سایر )ریال  100550555

 (هاگروه

 

 در سال مشمولیت

 

2-0 

 

 ریال 200550555 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته

به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت 

با تأیید مدیر هسته پژوهشی مورد )

 (تأیید دانشگاه

 ریال 200550555 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری 2-4
به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت 

 (با تأیید اداره نوآوری)

 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 205550555 یاریاعتبار پژوهش 2-0

 دوبار در سال مشمولیتحداکثر  ریال 200550555 اعتبار شرکت در مجامع معتبر داخلی 2-6

 فرهنگ

 ریال 400550555 راتبه دانشجویی 0-1
ساعت  8، به ازای به ازای هر نیمسال

 کار ماهانه

 در سال مشمولیت ریال 400550555 هدیه ازدواج 0-2

 در سال مشمولیت ریال 205550555 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه 0-0

 خوابگاهکمک هزینه شهریه  0-4
معادل شهریه مصوب 

 صندوت رفاه دانشجویان
 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت

 دیگرتسهیالت 

 آموزشی
 در طول دوره تحصیل (بدون شهریه)واحد درسی اضافه  8امکان اخذ  1-1

 در سال مشمولیت اولویت در انتخاب واحد 1-2

 پژوهش

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

 در سال مشمولیت از کتابخانه مرکزی اضافه کتاب 0امکان به امانت گرفتن  2-2

*تخصیص ترافیک اینترنت بیشتر  2-0
 در سال مشمولیت 

 عمومی
 در سال مشمولیت اولویت اعطای وام در سقف تعیین شده 0-1

 در سال مشمولیت اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 0-2

 

*
 .4تا  1 خوشهو  4GBتا  2 خوشه، 3.5GBتا  3 خوشه، 3GBتا  4 خوشه، 2.5GBتا  5 خوشه 

 

 

 



 

 های دانشجویان دوره دکتریجایزه :و 
 تسهیالت مادی

 توضیحات سقف اعتبار تسهیالت ردیف نوع جایزه

 آموزش

 سال مشمولیتدر به ازای هر نیمسال  ریال 605550555 کارآفرینی/ مندی آموزشی اعتبار توان 1-1

 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 405550555 اعتبار مهارت افزایی 

1-2 
کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید 

 مرکز
 ریال 005550555

تا )به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز 

 (مسابقه 0سقف 

 پژوهش

 مشمولیتدر سال  ریال 205550555 اعتبار ارتباطات علمی 2-1

 اعتبار اجرای پایان نامه دکتری 2-2

-گروه)ریال  200550555

 (های فنی و علوم پایه

سایر )ریال  205550555

 (هاگروه

 

 در سال مشمولیت

 

2-0 

 

 ریال 005550555 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته

به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت 

با تأیید مدیر هسته پژوهشی مورد )

 (تأیید دانشگاه

 ریال 005550555 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری 2-4
به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت 

 (با تأیید اداره نوآوری)

 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 005550555 یاریاعتبار پژوهش 2-0

 حداکثر دوبار در سال مشمولیت ریال 005550555 اعتبار شرکت در مجامع معتبر داخلی 2-6

 فرهنگ

 ریال 005550555 راتبه دانشجویی 0-1
ساعت  0، به ازای به ازای هر نیمسال

 کار ماهانه

 در سال مشمولیت ریال 400550555 هدیه ازدواج 0-2

 در سال مشمولیت ریال 205550555 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه 0-0

 هزینه شهریه خوابگاه کمک 0-4
معادل شهریه مصوب 

 صندوت رفاه دانشجویان
 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت

 دیگرتسهیالت 

 آموزشی
 در طول دوره تحصیل (بدون شهریه)واحد درسی اضافه  8امکان اخذ  1-1

 در سال مشمولیت اولویت در انتخاب واحد 1-2

 پژوهش

 در سال مشمولیت کتابخانه مرکزیدسترسی رایگان به منابع  2-1

 در سال مشمولیت از کتابخانه مرکزی اضافه کتاب 0امکان به امانت گرفتن  2-2

*تخصیص ترافیک اینترنت بیشتر  2-0
 در سال مشمولیت 

 عمومی
 در سال مشمولیت اولویت اعطای وام در سقف تعیین شده 0-1

 سال مشمولیتدر  اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 0-2

 

*
 5GBتا  1 خوشهو  4.5GBتا  2 خوشه، 4GBتا  3 خوشه، 3.5GBتا  4 خوشه، 3GBتا  5 خوشه 

 

 

  



 هانکاتی دربارة جایزه

  کارآفرینی و با هدف / های آموزشی ها و کارگاهبرای شرکت در دوره« کارآفرینی/ توانمندی آموزشی »اعتبار

 .شودتخصصی و مرتبط با تحصیل اعطا میهای های وی در موضوعارتقای توانایی

  ها ی آموزشی زبان های خارجی، برنامه نویسی، مقاله نویسی و ورزشی برای شرکت در دوره« مهارت افزایی»اعتبار

 .اعطا می شود

  ها و پایگاهکمک هزینه عضویت در انجمن»، «کمک هزینه اشتراک نشریات علمی»: شامل« ارتباطات علمی»اعتبار-

 .است« های علمی، لوازم و تجهیزات آموزشیتسهیالت خرید کتاب»و « میهای عل

  برای شرکت دانشجو در مسابقات علمی مورد تأیید مرکز استعدادهای « شرکت در مسابقات علمی»کمک هزینه

 و با ارائه گواهی شرکت و نیز اسناد مثبته مالی گردد،میدرخشان که در ابتدای هر دوره مشمولیت توسط مرکز اعالم 

 .شوداعطا می

   رساله دانشجو در دانشکده مربوط در / نامه ، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان«رساله/ نامه اجرای پایان»اعتبار

 .گردددو یا سه قسط اعطا می

  های پژوهشی تشکیل شده به فعالیت در هسته، به منظور تشویق دانشجویان «های پژوهشیعضویت در هسته»اعتبار

 .گرددهای مربوطه با تأیید مدیر هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه اعطا میدر دانشکده

  و مراکز رشد به منظور تشویق دانشجویان به فعالیت در ، «مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری»اعتبار

 .گردداعطا می اداره نوآوریبا تأیید  ها شتابدهنده

  شامل کارمزد دستیاری پژوهشی دانشجو زیر نظر یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده مربوط و « یاریپژوهش»اعتبار

 .شودیاری مورد تأیید مرکز در هر نیم سال تحصیلی اعطا میبر اساس قرارداد پژوهش

  و ( همراه با ارائه مقاله)ها کنفرانس به منظور شرکت دانشجو در« شرکت در مجامع علمی معتبر داخلی»اعتبار

شود که برای هر دانشجو حداکثر های علمی درون کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجو اعطا میکارگاه

 .دو بار در سال و با ارائه گواهی نام نویسی در مجمع و نیز اسناد مثبته مالی قابل پرداخت است

 «نه معیشتی است که در قبال کار دانشجویی در دانشگاه با تأیید واحد مربوط مک هزیکشامل « راتبه دانشجویی

ساعت برای دانشجویان  0ساعت برای مقطع کارشناسی ارشد و  8ساعت برای دانشجویان مقطع کارشناسی،  15ماهانه )

 .گردداعطا می( مقطع دکتری

 «د و منوط به ازدواج در سال مشمولیت شوبا هدف ترغیب سنت حسنه تشکیل خانواده اعطا می« هدیه ازدواج

 .یابدجو و همسرش هر دو مشمول جایزه تحصیلی باشند، به هر یک جایزه ازدواج تعلق میشچنانچه دان. دانشجوست

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

 .گری اعالم شده توسط مرکز به صورت سرانه محاسبه شده و شامل حال دانشجویان خواهد شدسفرهای زیارتی و گردش

 

 


