
 
 
 

 سمه تعالیاب

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

 مقدمه:

و به ماظور فراهم  ارشد و دکار شایس کیر  کیرشایس مخالف طع یدانشتوویی  ممایی دانشای  در م  و توانمادستیی  حمییت شتایستی،   در راستای 

دوین ت هدایت هدفماد دانشوویی  ممایی دانشای  این آ،ین نیمه مطیبق مواد ییربرا   فرهاا و  پژوهش   و فایور  آمویش  و تسهیلیت آورد  امکینیت

 .گرددم 

 اختصارات:  1 ماده

 شود:هی  ییر در این آ،ین نیمه رعییت م برا  رعییت اخاصیر  تعریف

 ماظور دانشای  یزد است. . دانشگاه :الف

 ماظور مرکز اساعدادهی  درخشی  دانشای  است. . مرکز :ب

 است. و تحصیلیت تکمیل  دانشای  معیونت آمویش ماظور  : معاونت. ج

 ماظور ویارت علوم  تح ی یت و فایور  است د. وزارت علوم :

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

 : جایزه تحصیلی  2ماده 

 کاد:دساه ییر اعطی م  سههیی  را در هرسیله به تعداد  ای دانشوویی  ممایی دانشای   جییز مرکز 

 و کیرآفریا  و هدایت دانشوویی  برا  ورود به عرصه آمویش   فایورانه و نوآورانهبی هدف تسهیل مسیر آمویش  : و فناوری الف. جایزه آموزش

 و هدایت دانشوویی  برا  ورود به عرصه پژوهشبی هدف تسهیل مسیر پژوهش  ب. جایزه پژوهش :

 ایران   ت ویت هویت مل  و رفع نیییهی  مید  و اجامیع  دانشوویی   –بی هدف ارت ی  فرهاگ اسلیم   جایزه فرهنگ :ج. 

 : معیارهای شناسایی دانشجویان ممتاز  3ماده 

 ا در ابادایط خود را بررس  نمییاد و در صورت دارا بود  حداقل شرایط رنیمه شتواناد بر استی  جداو  این آ،ین کلیه دانشتوویی  تمیم  م یطع م 

تواناد به م   را احرای نمییاد (ب)حداقل امایییات لییم در جدو   (الف). دانشتوویین  که بر اسی  جدو  نمییاددر ستیمینه بتت نیم هرستی  تحصتیل  

 .ماد گردندبهر بر اسی  م طع تحصیل  خود  (و)و  (هت)  (د)  تعیین شد  در جداو  ای جوایز تحصیل (ج)میزا  درصدهی  مشخص شد  در جدو  

 
 
 
 



 
 
 

 ممتازیامتیازات فعالیت های   -جدول الف 

 توضیحات حداکثر امتیاز ممتازیفعالیت های 

 المپیاد علمی -1

دانش 

 آموی 

 جهین 

   0111 طلی

  011 ن ر 

  011 برنز

 مل 

  011 طلی

  011 ن ر 

  011 برنز

 دانشووی  بین الملل 

  0111 او 

  011 دوم

  011 سوم

 دانشووی  مل 

  011 او 

  011 دوم

  011 سوم

  (رتته-30)×(350/26) +50 چهیرم تی س  ام

 دانشووی  ماط ه ا 

  001 او 

  011 دوم

  001 سوم

  011 چهیرم

  01 پاوم

آزمون سراسری ورود به  -2

 دانشگاه 

برگزید  آیمو  ورود  

 کیرشایس 

  0111 01تی  0رتته هی  

  (رتته-50)×(100/30) +900 (رتته-50)×(100/30) +900 01تی  01رتته هی  

 011تی  01رتته هی  
800+ (100/50)×(100-

  (رتته-100)×(100/50) +800 (رتته

 001تی  011رتته هی  
700+ (100/50)×(150-

  (رتته-150)×(100/50) +700 (رتته

 011تی  001رتته هی  
600+ (100/50)×(200-

  (رتته-200)×(100/50) +600 (رتته

 011تی  011رتته هی  
400+ (200/300)×(500-

 (رتته
400+ (200/300)×(500-

  (رتته

 0111تی  011رتته هی  
200+ (200/500)×(1000-

 (رتته
200+ (200/500)×(1000-

  (رتته

تی  0111رتته هی  

 0011و0111
50+ (150/1000)×(2000-

 (رتته
50+ (150/011)×(0010-

  (رتته

برگزید  آیمو  ورود  

 کیرشایس  ارشد

  011 * 0سطح 

  011 * 0سطح 

  011 * 0سطح 

  011 * 0سطح 

  01 * 0سطح 

 خواریم  جشنواره های مورد تأیید -3

 دانش آموی 

  011 رتته او 

  011 رتته دوم

  01 رتته سوم

دانشووی  و 

 آیاد
  011 رتته او 

 توضیحات حداکثر امتیاز ممتازیفعالیت های 



 جشنواره های مورد تأیید -3

 خواریم 

دانشووی  و 

 آیاد

  011 رتته دوم

  011 رتته سوم

 بین الملل 

  011 رتته او 

  011 دومرتته 

  011 رتته سوم

 فیراب 

 جوا 

  001 رتته او 

  011 رتته دوم

  01 رتته سوم

 بزرگسی 

  001 رتته او 

  011 رتته دوم

  001 رتته سوم

 رای 

 مح ق برگزید 

  001 رتته او 

  011 رتته دوم

  001 رتته سوم

  001 مح ق جوا 

  011 مح ق دانشوو

شیخ 

 بهی، 

  011 فایورا  نوپی

  001 فایورا  در حی  رشد

  011 فایورا  رشد ییفاه

/  برگزیده هنری / ادبی -4

 فرهنگی

  011 مل 

  011 بین الملل 

 اختراعات برگزیده -5

  011 0اخاراع سطح 

  001 0اخاراع سطح 

  01 0اخاراع سطح 

 فعالیت های آموزشی -6

  011 نمونه کشور دانشوو  

  001 رتته او  دیپلم اسای 

رتته او  کیرشایس  در م طع قتل در رشاه خود در 

 دانشای 
001  

رتته او  کیرشایس  ارشد در م طع قتل در رشاه خود در 

 دانشای 
001  

رتته او  سی  قتل در رشاه و ورود  خود در یمی  اعلیم 

 فراخوا 
01  

  011×مییناین( -00) ماوسطهمییناین کل م طع 

  011×مییناین( -00) مییناین کل دانش آموخاا  کیرشایس 

  00×مییناین( -00) مییناین کل دانش آموخاا  کیرشایس  ارشد

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

تدریس دور  هی  آمویش  ای طرف انومن هی  علم  

 دانشای 
  01 ×تعداد دور  سیعاه( 00)حداقل 

 توضیحات حداکثر امتیاز ممتازیفعالیت های 
فعالیت های 

 ممتازی

  011 پژوهشار برتر دانشای  فعالیت های پژوهشی -7



  011 پژوهشار برتر کشور 

 پژوهش  -م یله هی  مااشر شد  در نشریه هی  علم  
د  برابر اماییی اکاسیب  مطیبق آ،ین نیمه ارت یء )هر پینز

 م یله(

در دورة کیرشایس  

ارشد حداکثر دو 

م یله و در دورة 

دکار  حداکثر 

چهیر م یله ای 

هی  پاج فعیلیت

سی  اخیر لحیظ 

 شود.م 

م یله مااشر شد  در نشریه هی  بی نمییه معاتر بین 

 الملل 

د  برابر اماییی اکاسیب  مطیبق آ،ین نیمه ارت یء )هر پینز

 م یله(

مااشر  شد  در همییش هی  علم  معاتر م یله هی  

 )داخل  و بین الملل (

د  برابر اماییی اکاسیب  مطیبق آ،ین نیمه ارت یء )هر پینز

 م یله(

دانشجویی  مسابقات علمی -8

 (**) معتبر

    (رتته)×(25) -875 بین الملل 

  (رتته)×(25) -475 مل 

  (رتته)×(25) -275 ماط ه ا 

  (رتته)×(25) -225 اساین 

  (رتته)×(25) -125 دانشایه 

استفاده از سهمیه استعداد  -9

 درخشان برای ورود به دانشگاه

  011  0 سطح

  011  0 سطح

  011  0 سطح

  011  0 سطح

  01  0 سطح

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

  01 ×تعداد دور   های پیشیندانشگاه در دورهمنتخبین جوایز تحصیلی   -11

فعالیت های علمی  -12

 پژوهشی اجتماعی

همکیر  در طرح هی  پژوهش  )بی ارا،ه گواه  معاتر ای معیونت 

 پژوهش  دانشای (
  011 × طرحتعداد 

عضویت در انومن هی  علم  فرهاا  دانشووی  دانشای  یزد 

 به عاوا  ر،یس
01  

  01 تحریریه موله علم  معاتر عضویت در هیئت

  01 سردبیر نشریه علم  معاتر

مشیرکت در 

 نایرش کایب

  د  برابر اماییی اکاسیب  مطیبق آ،ین نیمه ارت یء )هر کایب( تألیف

  د  برابر اماییی اکاسیب  مطیبق آ،ین نیمه ارت یء )هر کایب( تصایف

  یب(نیمه ارت یء )هر کا د  برابر اماییی اکاسیب  مطیبق آ،ین ترجمه

  01 ×هر دور   شرکت در دور  هی  مورد تییید مرکز

  01 ×هر دور   مسئو  برگزار  دور  هی  همییش هی و اردوهی بی تییید دانشکد 

فعیلیت در هساه هی  پژوهش  دانشکد  هی )بی ارا،ه گواه  

 (دانشای   و فایور معیونت پژوهش
011  

فعیلیت در شرکت هی  دانش بایی  یایش  دانشای  )بی ارا،ه 

ماایسب بی م دار بیمه رد شد  گواه  مرکز فایور  دانشای  و 

 (توسط شرکت

  011× )بیمه کیمل(  به ایا  هر سی 

 
 .دانشای  اعلیم م  شود سطح باد  دانشوویی  در ابادا  هر دور  بر اسی  رتته آیمو  کیرشایس  ارشد توسط مرکز اساعدادهی  درخشی  *

 دانشوویی  م طع کیرشایس  برا  کسب امایییات مربوطه بیید دارا  شرایط ییر بیشاد :   
 واحد کمار بیشد. 00: واحدهی  گذراند  دانشوو در هر نیمسی  تحصیل  نتیید ای  0

واحد نتیشد  معد   00صورتیکه تعداد کل واحدهی  اعلیم شد   آ  نیمسی  آنهی کمار ای  : دانشتوویین  که نمرات نیتمیم دارند و تی یمی  بررس   نمر  آنهی اعلیم نشود در 0

 شود.آنهی بدو  احاسیب واحدهی  نمرات نیتمیم در نظر گرفاه م 

بیشد)دانشوو  میهمی  انا یل  ...( مشمو  این : به ماظور بررست  در شترایط یکستی   دانشتوویین  که نمرات آنهی در آ  نیمسی  تحصیل  ای سییر دانشایههی اخذ شد   0

 شوند.آ،ین نیمه نم 

 ارشد برا  کسب امایییات مربوطه بیید دارا  شرایط ییر بیشاد :دانشوویی  م طع کیرشایس 

 یشاد.درصد برتر دانشوویی  هم رشاه تحصیل  دانشایه  خود ب 01: این دانشوویی  بیید در پییی  هر نیمسی  تحصیل   در یمر   0



 
 
 

 حداقل امایییات لییم برا  احرای جییز  تحصیل  به شرح جدو  ذیل است :

 جدول ب : حداقل امتیازات لازم برای دریافت جایزه های تحصیلی

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

 0011 0111 011 011 011 کارشناسی

 0011 0001 011 001 001 ارشدکارشناسی

 0011 0001 011 001 001 دکتری

 

 

 

 

 

 واحد کمار بیشد. 0: واحدهی  گذراند  دانشوو در هر نیمسی  تحصیل  نتیید ای  0

واحد نتیشد  معد   0کمار ای  : دانشتوویین  که نمرات نیتمیم دارند و تی یمی  بررست   نمر  آنهی اعلیم نشتود در صورتیکه تعداد کل واحدهی  اعلیم شد  آ  نیمسی  آنهی 0

 شود.هی  نمرات نیتمیم در نظر گرفاه م آنهی بدو  احاسیب واحد

ن انا یل  ...( مشمو  ای: به ماظور بررست  در شترایط یکستی   دانشوویین  که نمرات آنهی در آ  نیمسی  تحصیل  ای سییر دانشایههی اخذ شد  بیشد )دانشوو  میهمی   0

 شوند.آ،ین نیمه نم 

ارشد طو  سی  برا  م طع کیرشایس  0سی  برا  م یطع کیرشایس  و دکار  و بیش ای  0ع بیش ای مشمولین این جییز  نتیید مدت تحصیلشی  در همی  م ط

 کشید  بیشد.

 و و بی توجه به لیست اعلیم  پردیس هی  دانشای اساعدادهی  درخشی  مورد تأیید  در ابادا  هر دور  توسط مرکز  دانشووی  معاتر مسیب یت علم  **

 گردد.م  تعیین  همچاین طتق تعیریف ییر

 دانشای  شرکت کااد  داشاه بیشد و دارا  فراخوا  مل  بیشد. 0مسیب یت مل  : حداقل ای  -0

 اسای  فراخوا   داشاه بیشد. 0مسیب یت ماط ه ا  : حداقل در  -0

 دانشای  اسای  فراخوا   داشاه بیشد. 0مسیب یت اساین  : حداقل در  -0
 

کسر م  گردد. )در همی  سی  انویم فعیلیت اماییی داد  شد  بدو   %01اماییی کسب شد  ای هر فعیلیت بی گذشت هر سی  ای انویم فعیلیت مذکور   :1توجه 

 گردد.(کسر  تخصیص م 

شود. لییم به ذکر انویم فعیلیت کسر م  اماییی یمی  %00اماییی فعیلیت هی  انویم شد  هر م طع تحصیل   برا  هر م طع تحصیل  بعد   به اندای  : 2توجه 

 ای امایییات م طع پیشین کسر خواهد شد. %01است بی گذشت هر سی  ای تحصیل در م طع جدید  نیز 

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

ملل   مل  و الفعیلیاهی  نختاین  که در سطوح مخالف اماییی دارد صرفی بهارین اماییی محیسته خواهد شد. مثلی برا  المپییدهی  علم  دانشووی  بین :4توجه 

 گردد.ا  اگر در هر سطح اماییی داشاه بیشد ف ط بیشارین اماییی محیسته م ماط ه

 گردد که ای آ  رتته برا  ورود به دانشای  اسافید  نمود  بیشد.امایییات مربوط به رتته قتول  ورود به دانشای  ف ط در صورت  محیسته م  :5توجه 



   : تسهیلات 4ماده 

به میزا  مشتخص شتد  در جدو  ییر جییز  بر اسی  س ف اعاتیرات   اندبه دانشتوویین  که حداقل امایییات لییم را براستی  جدو  فوک کستب کرد 

 گیرد.و تعلق م  -هت  -موجود در جداو  د 

 از جایزه های تحصیلی خوشهجدول ج : میزان بهره مندی دانشجویان هر 

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

 % 011 % 00 % 01 % 01 % 00 کارشناسی

 % 011 % 00 % 01 % 01 % 00 ارشدکارشناسی

 % 011 % 00 % 01 % 01 % 00 دکتری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 1411-1399برای سال تحصیلی  های دانشجویان دوره کارشناسیجایزه :د

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 تسهیلات مادی

 توضیحات سقف اعتبار تسهیلات ردیف نوع جایزه

 آموزش

 

1-1 مندی آموزشی و کارآفرینیاعتبار توان  ریال 006660666  در سال مشمولیتبه ازای هر نیمسال    

1-2 ریال 660666003 اعتبار مهارت افزایی   به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت 

1-3 ریال 660666402 کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید مرکز  مسابقه( 3به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز )تا سقف    

 پژوهش

2-1 ریال 660666402 اعتبار ارتباطات علمی   در سال مشمولیت 

2-2  اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی 

های فنی و ریال )گروه 100660666

 علوم پایه(

ها(ریال )سایر گروه 102660666  

 در سال مشمولیت

2-3 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته  ریال 204660666   
مدیر به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید 

 هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه(

2-4 ریال 204660666 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری   
به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید اداره 

 نوآوری(

2-5 ریال 204660666 اعتبار شرکت در مجامع معتبر داخلی   حداکثر دوبار در سال مشمولیت 

 فرهنگ

3-1 ریال 400660666 راتبه دانشجویی  ساعت کار ماهانه 16، به ازای به ازای هر نیمسال   

3-2 ازدواج هدیه  ریال 504660666   در سال مشمولیت 

3-3 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه  ریال 204660666   در سال مشمولیت 

3-4  کمک هزینه شهریه خوابگاه 
معادل شهریه مصوب صندوق رفاه 

 دانشجویان
 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت

دیگرتسهیلات   

 آموزشی
1-1 واحد درسی اضافه )بدون شهریه( 16امکان اخذ    در طول دوره تحصیل 

1-2 انتخاب واحد اولویت در   در سال مشمولیت 

 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 شدهاولویت اعطای وام در سقف تعیین    در سال مشمولیت 

3-2  در سال مشمولیت اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 



 

 1411-1399برای 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  ریال 000660666   

1-2  به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 402660666 اعتبار مهارت افزایی 

1-3 مسابقه( 3به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز )تا سقف  ریال 306660666 کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید مرکز   

 پژوهش

2-1  در سال مشمولیت ریال 204660666 اعتبار ارتباطات علمی 

2-2  اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی 

های فنی و ریال )گروه 204660666

 علوم پایه(

 ها()سایر گروهریال  100660666

 در سال مشمولیت

2-3 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته  مدیر به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید  ریال 306660666 

 هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه(

2-4 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید اداره  ریال 306660666 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری 

 نوآوری(

2-5 یاریاعتبار پژوهش   به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 204660666 

2-0 عتبار شرکت در مجامع معتبر داخلیا   حداکثر دوبار در سال مشمولیت ریال 306660666 

 فرهنگ

3-1 ساعت کار ماهانه 16، به ازای به ازای هر نیمسال ریال 504660666 راتبه دانشجویی   

3-2 ازدواج هدیه   
 در سال مشمولیت ریال 504660666

3-3 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه   در سال مشمولیت ریال 204660666 

3-4  کمک هزینه شهریه خوابگاه 

معادل شهریه مصوب صندوق رفاه 

 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت دانشجویان

دیگرتسهیلات   

 آموزشی
1-1 واحد درسی اضافه )بدون شهریه( 16امکان اخذ    در طول دوره تحصیل 

1-2 انتخاب واحد اولویت در   در سال مشمولیت 

 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 شدهاولویت اعطای وام در سقف تعیین    در سال مشمولیت 

3-2  در سال مشمولیت اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 



 

 1411-1399برای 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  ریال 002660666   

1-2  به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 400660666 اعتبار مهارت افزایی 

1-3 مسابقه( 3به ازای هر مسابقه با تأیید مرکز )تا سقف  ریال 300660666 کمک هزینه شرکت در مسابقات مورد تأیید مرکز   

 پژوهش

2-1  در سال مشمولیت ریال 204660666 اعتبار ارتباطات علمی 

2-2  اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی 

های فنی و ریال )گروه 306660666

 پایه( علوم

 ها(ریال )سایر گروه 204660666

 در سال مشمولیت

2-3 های پژوهشیاعتبار عضویت در هسته  مدیر به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید  ریال 300660666 

 هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه(

2-4 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت )با تأیید اداره  ریال 300660666 اعتبار مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری 

 نوآوری(

2-5 یاریاعتبار پژوهش   به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت ریال 300660666 

2-0 عتبار شرکت در مجامع معتبر داخلیا   حداکثر دوبار در سال مشمولیت ریال 300660666 

 فرهنگ

3-1 ساعت کار ماهانه 16، به ازای به ازای هر نیمسال ریال 006660666 راتبه دانشجویی   

3-2 ازدواج هدیه   
 در سال مشمولیت ریال 504660666

3-3 ها و سفرهای زیارتی و گردشگریاعتبار برنامه   در سال مشمولیت ریال 204660666 

3-4  کمک هزینه شهریه خوابگاه 

معادل شهریه مصوب صندوق رفاه 

 به ازای هر نیمسال در سال مشمولیت دانشجویان

دیگرتسهیلات   

 آموزشی
1-1 واحد درسی اضافه )بدون شهریه( 16امکان اخذ    در طول دوره تحصیل 

1-2 انتخاب واحد اولویت در   در سال مشمولیت 

 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 شدهاولویت اعطای وام در سقف تعیین    در سال مشمولیت 

3-2  در سال مشمولیت اولویت در تخصیص خوابگاه دانشجویی 



 هانکاتی دربارة جایزه

  ای وی در هآموزشی / کارآفرینی و با هدف ارتقای تواناییهای ها 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»، «اشتراک نشریات علمیکمک هزینه »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 « شرکت در مسابقات علمی»کمک هزینه

 شود.اعطا می و با ارائه گواهی شرکت و نیز اسناد مثبته مالی گرددمیت توسط مرکز اعلام دوره مشمولی

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

 گردد.می

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

 گردد.تأیید مدیر هسته پژوهشی مورد تأیید دانشگاه اعطا می

  اداره نوآوریبا تأیید  اهو شتابدهندهمراکز رشد به منظور تشویق دانشجویان به فعالیت در ، «مشارکت در فعالیتهای نوآوری و فناوری»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.یاری مورد تأیید مرکز در هر نیم سال تحصیلی اعطا می

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

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

 و نیز اسناد مثبته مالی قابل پرداخت است.

 « ساعت برای دانشجویان  16مک هزینه معیشتی است که در قبال کار دانشجویی در دانشگاه با تأیید واحد مربوط )ماهانه کشامل « دانشجوییراتبه

 گردد.ساعت برای دانشجویان مقطع دکتری( اعطا می 5ساعت برای مقطع کارشناسی ارشد و  0مقطع کارشناسی، 

 «جو و ششود و منوط به ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست. چنانچه دانکیل خانواده اعطا میبا هدف ترغیب سنت حسنه تش« هدیه ازدواج

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

  ارتی و و سفرهای زیها به 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.

 

 


