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هدایت  یشورا 15/11/77مصوبه جلسه مورخ آیین نامه تسهیالت آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز  2در راستای اجرای ماده 

 شود.در هر سال تحصیلی تدوین می گناباد یمجتمع آموزش عال ی شناسایی دانشجویان برترنامهآیین استعدادهای درخشان،

 : هدف1ماده 

 یشکوفا کردن استعدادها یبرا یارتقای علمی بسترسازدانشجویان مستعد جهت  حمایت از هدف از تدوین این آیین نامه، شناسایی

 است. نآنا

 

 : تعاریف2ماده 

 باشد.می “گناباد مجتمع آموزش عالی”منظورمجتمع: 

 باشد.می “علوم، تحقیقات و فناوریوزارت ”منظوروزارت عتف: 

خود درخواست در سال تحصیلی ماقبل  ،شرایط مندرج در این آیین نامهدانشجو یا دانشجویانی که دارای  دانشجوی ممتاز)برتر(:

 باشند.

 

 شرایط عمومی: 3ماده 

 ی انضباطی مجتمع باشد.دانشجو باید مورد تأیید کمیته -3-1

ی انضباطی مجتمع، واجد شرایط نیست، از ، از نظر کمیتهمتقاضیتبصره: چنانچه در هر زمانی مشخص شود که دانشجوی 

 تواند از تسهیالت دانشجویان ممتاز استفاده کند.نمی به بعد، سال تحصیلیآن 

 های تحصیلی مشروط شده باشد.دانشجو نباید در هیچ یک از ترم -3-2

 شود.شامل دانشجویان مهمان نمی این آیین نامه -3-3

 ، تقاضای ممتازی داشته باشد.خود تواند برای سال تحصیلی ماقبل زمان درخواستفقط می ،دانشجوی در حال تحصیل: 4ماده 

شود و در صورت نیاز، به واحدهای مربوطه، جهت بررسی می درخشان یاستعدادها یشورادرخواست دانشجو، ابتدا توسط : 5ماده 

 گردد.موارد اعالم شده از سوی دانشجو ارسال می بررسی

 

 ممتاز بدو ورود)ممتاز در سال اوّل( : دانشجوی6ماده 

شناخته  ممتاز در سال اوّل، یکی از موارد زیر را کسب کند، به عنوان دانشجوی مجتمعآموز پذیرفته شده در چنانچه دانش

 گردد.می

 ی دانش آموزی.بنیاد ملی نخبگان، به عنوان نخبهمعرفی شده از سوی سازمان سنجش یا  -6-1

 ی گواهی از سازمان مربوطه.آموزی با ارائهبرگزیدگان المپیادهای علمی دانش -6-2

 کشوری بدون در نظر گرفتن سهمیه. 8000های زیر رتبه -6-3
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 بنیاد مّلی نخبگان. های علمی صنعتی ایران یادانش آموز دارای ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش -6-4

 دانش آموز دارای ترجمه یا تألیف کتاب. -6-5

 : ترجمه یا تألیف کتاب، باید مورد تأیید شورای پژوهشی مجتمع باشد.1 تبصره

 دانش آموز دارای هرگونه اثر بدیع هنری و فرهنگی. -6-1

 باید مورد تأیید شورای فرهنگی مجتمع باشد.بدیع : این اثر 2 تبصره

 

 دانشجوییدر دوران  فعالیت آموزشی :7ماده 

وان دانشجوی مجتمع کسب کند، به عن آموزشی، یکی از موارد زیر را با تأیید شورای مجتمعچنانچه دانشجوی سال دوم به بعد 

 گردد.شناخته میممتاز 

احدهای گذراندن و، ی تحصیلیو رشته ، با توجه به سال تحصیل4تا  1های جدولو ترم مطابق  کل کسب حدأقل معدل -7-1

برتر ورودی  درصد 10و قرار داشتن در مطابق جدول  )معدل الف(17باالی های دارای معدل ، تعداد ترمدرج شده در آن

 خود.

 .شودیلحاظ نم ،یمهمان، در شمارش ورود ی: دانشجو1تبصره 

 .های تابستانی فقط در معدل کل اثر دارد: معدل ترم2تبصره 

های مارش ترمشمعدل آن ترم، در  نصورت،یا ریدر غ .درس داشته باشد 4کمتر از  ،یترم چیدر ه دی: دانشجو نبا3تبصره 

 .دیآیاما در معدل کل م شود،یلحاظ نم معدل الف

 ترم باشد. 8در حدأکثر دانش آموختگی : 4تبصره 

 دانشجوی ممتاز سال دوم بر مبنای فعالیت آموزشی -1جدول 

 حدأقل معدل کل دو ترم رشته
های معدل حدأقل تعداد ترم

 17باالی 

حدأقل واحد گذرانده شده تا 

 پایان سال اول تحصیل

 34 2 18 یشناس نیزم

 34 2 18.5 یمیش

 34 2 18.75 یاهیگ داتیتول یمهندس

 34 2 18.5 یعیمنابع طب یمهندس

 34 2 18.25 یباستانشناس

 34 2 18.75 حقوق

 34 2 18.75 یسیزبان انگل

 34 2 18.5 یزبان شناس

 34 2 18.75 بازرگانی تیریمد

 34 2 19 صنعتی تیریمد
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 34 2 17.75 یمیش یمهندس

 34 2 18 عیصنا یمهندس

 34 2 17.5 عمران یمهندس

 34 2 17.5 معدن یمهندس

 34 2 17.5 کیمکان یمهندس

 34 2 17.5 یمواد و متالورژ یمهندس

 34 2 17.5 برق یمهندس

 34 2 17.5 وتریکامپ یمهندس

 

 دانشجوی ممتاز سال دوم بر مبنای فعالیت آموزشی -2جدول 

 ترم چهارحدأقل معدل کل  رشته
های معدل حدأقل تعداد ترم

 17باالی 

حدأقل واحد گذرانده شده تا 

 پایان سال دوم تحصیل

 68 3 17.75 یشناس نیزم

 68 3 18.25 یمیش

 68 3 18.5 یاهیگ داتیتول یمهندس

 68 3 18.25 یعیمنابع طب یمهندس

 68 3 18 یباستانشناس

 68 3 18.5 حقوق

 68 3 18.5 یسیزبان انگل

 68 3 18.25 یزبان شناس

 68 3 18.5 بازرگانی تیریمد

 68 3 18.75 صنعتی تیریمد

 68 3 17.5 یمیش یمهندس

 68 3 17.75 عیصنا یمهندس

 68 3 17.5 عمران یمهندس

 68 3 17.5 معدن یمهندس

 68 3 17.5 کیمکان یمهندس

 68 3 17.5 یمواد و متالورژ یمهندس

 68 3 17.5 برق یمهندس

 68 3 17.5 وتریکامپ یمهندس

 

 وم بر مبنای فعالیت آموزشیسدانشجوی ممتاز سال  -3جدول 
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 ترم ششحدأقل معدل کل  رشته
های معدل حدأقل تعداد ترم

 17باالی 

حدأقل واحد گذرانده شده تا 

 سال سوم تحصیلپایان 

 102 4 17.5 یشناس نیزم

 102 4 18 یمیش

 102 4 18.5 یاهیگ داتیتول یمهندس

 102 4 18.25 یعیمنابع طب یمهندس

 102 4 18 یباستانشناس

 102 4 18.25 حقوق

 102 4 18.25 یسیزبان انگل

 102 4 18.25 یزبان شناس

 102 4 18.25 بازرگانی تیریمد

 102 4 18.5 صنعتی تیریمد

 102 4 17.25 یمیش یمهندس

 102 4 17.5 عیصنا یمهندس

 102 4 17.25 عمران یمهندس

 102 4 17.25 معدن یمهندس

 102 4 17.25 کیمکان یمهندس

 102 4 17.25 یمواد و متالورژ یمهندس

 102 4 17.25 برق یمهندس

 102 4 17.25 وتریکامپ یمهندس

 

 ممتاز بر مبنای فعالیت آموزشی یدانش آموخته -4جدول 

 17های معدل باالی حدأقل تعداد ترم حدأقل معدل کل رشته

 5 17.5 یشناس نیزم

 5 18 یمیش

 5 18.5 یاهیگ داتیتول یمهندس

 5 18.25 یعیمنابع طب یمهندس

 5 18.25 یباستانشناس

 5 18.25 حقوق

 5 18.25 یسیزبان انگل

 5 18.25 یزبان شناس



 

 بسمه تعالی

 2815/98شماره: 

 02/06/98تاریخ: 

 مجتمع آموزش عالی گناباد ممتاز انیدانشجو ییشناسا ینامه نییآ

 

 

 5 18.25 بازرگانی تیریمد

 5 18.5 صنعتی تیریمد

 5 17.25 یمیش یمهندس

 5 17.5 عیصنا یمهندس

 5 17 عمران یمهندس

 5 17 معدن یمهندس

 5 17 کیمکان یمهندس

 5 17 یمواد و متالورژ یمهندس

 5 17 برق یمهندس

 5 17 وتریکامپ یمهندس

 -یعلم هایادیلمپبرگزیدگان اول تا پانزدهم ا در سطح منطقه و ییدانشجو -یعلم هایادیلمپبرگزیدگان اول تا پنجم ا -7-2

 .کشور ییدانشجو

 

 

 

 دانشجوییدر دوران  : فعالیت پژوهشی8ماده 

وان دانشجوی کسب کند، به عنرا با تأیید شورای پژوهشی مجتمع ، یکی از موارد زیر مجتمع به بعدچنانچه دانشجوی سال دوم 

 گردد.شناخته میممتاز 

 ف.در مجالت معتبر وزارت عت Q3 تا Q1با رده  ISIی پژوهشی یا یک مقاله -ی علمیی حدأقل یک مقالهارائه -8-1

 : گواهی پذیرش مقاله الزامی است.1تبصره 

 ی مسئول و دانشجوی متقاضی، مجتمع باشد.: آدرس نویسنده2تبصره 

 هیأت علمی مجتمع باشد. مقاله با همکاری یکی از اعضای: 3تبصره 

 رشته تحصیلی دانشجو باشد. ی: مقاله یا مقاالت دانشجو باید در زمینه4تبصره 

 ای باید مورد تأیید شورای پژوهشی مجتمع باشد.: مقاله یا مقاالت بین رشته5تبصره 

 ، از امتیاز این مقاله برای ممتازی استفاده نکرده باشد.ترپیش ،: دانشجو6تبصره 

 ISIی ک مقالهپژوهشی یا ی -ی علمیی حدأقل دو مقالهی این مجتمع، برای ممتازی، نیاز به ارائه: دانش آموخته7 تبصره

، برای ممتازی تواند از امتیاز یکی از مقاالتتر می، در مجالت معتبر وزارت عتف دارد که پیشQ3تا  Q1با رده 

 استفاده کرده باشد.

 های علمی صنعتی ایران یا بنیاد ملّی نخبگان.دارای ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش ییا دانش آموخته دانشجو -8-2

 طرح انجام پذیرد. باید با همکاری و ذکر نام مجتمع آموزش عالی گناباد به عنوان یکی از مالکین: ثبت اختراع می8تبصره 
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 : همکاری عضو هیأت علمی مجتمع الزامی نیست.9تبصره 

یأت علمی هذکر نام مجتمع آموزش عالی گناباد به عنوان یکی از مالکین طرح، حتی در صورت همکاری عضو : 10تبصره 

 این مجتمع، الزامی است.

 برای ممتازی استفاده نکرده باشد.اختراع دانشجو پیش از این، از امتیاز این : 11تبصره 

وهشی مجتمع اتمام رسیده باشد و مورد تأیید شورای پژ دارای طرح پژوهشی ارزنده که به ییا دانش آموخته دانشجو -8-3

 قرار گیرد.

 یرد.باید با همکاری عضو هیأت علمی مجتمع و ذکر نام مجتمع آموزش عالی گناباد انجام پذ: طرح می12تبصره 

 ی مقاله الزامی نیست.: ارائه13تبصره 

 ممتازی استفاده نکرده باشد.، از امتیاز این طرح پژوهشی برای ترپیش ،: دانشجو14تبصره 

 دارای ترجمه یا تألیف کتاب. یدانشجو یا دانش آموخته -8-4

 .برساندع تأیید شورای پژوهشی مجتم را بهاین موضوع ترجمه یا تألیف کتاب، پیش از دانشجو موظف است : 15تبصره 

 باید مورد تأیید شورای پژوهشی مجتمع باشد. پس از انتشار، : ترجمه یا تألیف کتاب،16تبصره 

ررسی این ب: همکاری مجتمع آموزش عالی گناباد در ترجمه یا تألیف کتاب باید به وضوح اعالم شده باشد. 17تبصره 

 ی شورای پژوهشی مجتمع است.موضوع، بر عهده

 ی استفاده نکرده باشد.، از امتیاز ترجمه یا تألیف این کتاب برای ممتازترپیش ،: دانشجو18تبصره 

 

 

 دانشجوییدر دوران  : فعالیت فرهنگی9ماده 

ممتاز انشجوی د، دارای اثر بدیع هنری و فرهنگی باشد، به عنوان گناباد یمجتمع آموزش عال به بعدچنانچه دانشجوی سال دوم 

 گردد.شناخته می

 مجتمع است.ی شورای فرهنگی : تشخیص بدیع و ارزنده بودن اثر، بر عهده1تبصره 

 تر، از امتیاز این اثر هنری و فرهنگی، برای ممتازی استفاده نکرده باشد.پیش ،: دانشجو2تبصره 

 .گرددنمی، مشمول ممتازی از برگزاری در هر سطحی ،های برتر در مسابقات ورزشی: کسب رتبه3 تبصره

 

تواند از تسهیالت مرتبط با داشتن شرایط این آیین نامه، میآموخته تا شش ماه پس از فارغ التحصیلی، در صورت دانش :10ماده 

 آن استفاده کند.

ی مدیر دفتر استعدادهای درخشان است و نظارت بر مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی بر عهده :11ماده 

 باشد.ی شورای استعدادهای درخشان مجتمع میتفسیر مفاد آن بر عهده اجرا و
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مجتمع  ی محترمرئیسه تأهی به تصویب 02/06/98تاریخ ی در جلسهتبصره  28ماده و  11این آیین نامه در یک مقدمه،  :12ماده 

 .پس از دو سال بازنگری خواهد گردید ،و در صورت لزوم باشدقابل اجرا می 1398-99رسید و از سال تحصیلی 


