
 دستورالعمل اجرایی تقدیر از دانشجویان ممتاز هرسال تحصیلی هر رشته گرایش دانشگاه یزد

 مقدمه:

این دسـتورالعمل بر اساس آیین نامه تسهیالت آموزشی و با هدف شناسایی و حمایت دانشجویان ممتاز دانشگاه 
رفاهی براي اعتالي سطح علمی آنان در مقطع کارشناسی و به منظور فراهم آوردن امکانات آموزشی و پژوهشی و 

 تدوین گشته است.

 :1ماده 

 گردد که یکی از شرایط بند الف یا ب را دارا باشد:دانشجوي ممتاز به دانشجویی اطالق می

 حائز یکی از شرایط زیر باشد:تحقیقات و فناوري الف) طبق آیین نامه مصوب وزارت علوم 

 ي با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.برگزیدگان گروههاي پنجگانه آزمون سراسر .1
 برگزیدگان المپیادهاي علمی دانش آموزي کشور با تأیید وزارت آموزش و پرورش. .2
 هاي خوارزمی با تأیید سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران.برگزیدگان جشنواره .3

تسابی آنها در آزمون ، کسانی هستند که مجموع نمرات اک1: برگزیدگان آزمون سـراسـري موضوع بند 1تبصـره 
 سراسري حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط باالتر باشد.

ورودي (بدون در نظر رشته وهمدانشجویان هم درصـد2بین در که تا پایان هر سـال تحصـیلی  یانیدانشـجوب) 
د. معدل در پایان هر سـال تحصـیلی بر اساس نمعدل در آن دو نیمسـال باشـ از لحاظ گرفتن نوبت اول یا دوم)

 شود.(نمرات واحدهاي اعالم شده) دانشجو در نیمسال اول و دوم آخرین سال تحصیلی تعریف می معدل کل

هاي فنی و مهندسی، معماري رشته: معدل دانشجویان ممتاز بند الف و ب در پایان هر سال تحصیلی در 3تبصره 
 کمتر باشد. 17نباید ازهارشتهو سایر  16نباید از پایه علوم و 

 واحد کمتر باشد. 32: کل واحدهاي گذرانده دانشجو در آن سال تحصیلی نباید از 4تبصره 

 واحد کمتر باشد. 14: واحدهاي گذرانده دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید از 5تبصره 

 شود.کل سال تحصیلی در نظر گرفته نمی : نمرات ترم تابستانی دانشجو در تعیین معدل6تبصره 



ــره ــیلی نمره آنها اعالم نگردد، در 7تبص ــال تحص ــهریور آن س ــجویانی که نمرات ناتمام دارند و تا آخر ش : دانش
واحد نباشـد بدون احتساب واحدنمرات  32صـورتیکه تعداد کل واحدهاي اعالم شـده دو نیم سـال آنها کمتر از 

 شود. ته میناتمام معدل آنها در نظر گرف

: به منظور بررسی در شرایط یکسان دانشجویانی که نمرات آنها در آن سال تحصیلی از سایر دانشگاهها 8تبصـره 
 شوند.اخذ شده باشد(دانشجوي میهمان، انتقالی و...) مشمول این آیین نامه نمی

رم، (مرخصی تحصیلی، حذف ت اي که به هر دلیل: دانشجویان کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته 9تبصره 
نیمسال گردد، حتی اگر شرایط دانشجوي ممتاز را  4و  8انتقالی و ...) مدت زمان تحصـیلشان به ترتیب بیش از 

 توانند از تسهیالت این دستورالعمل استفاده کنند.احراز نمایند نمی

 

 نحوه تقدیر:

در هر سال تحصیلی به دانشجویان ممتاز هر رشته گرایش ورودي در آن سال تحصیلی لوح تقدیر با  :2ماده 

 شود.هدیه مصوب معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی اعطاء می

 

از  درشوراي آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و 16/06/1398 تبصره درتاریخ  9ده وما 2 این دستورالعمل در
 .باشدقابل اجرا می 1398-99 سال تحصیلی 
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