دستور العمل اجرایی تبصره  2ماده یک آئین نامه تسهیلت
آموزشی و پژوهشی
در خصوص شرایط دانشجوی ممتاز
مقدمه
این دستور العمل در اجرای تبصره  2ماده  1آئین نامه ارائه تسهیلت
آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز مصوبه مورخ  5/11/1377شورای هدایت
استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و آئین نامه
تسهیلت پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز مصوبه مورخ  26/1/1381این
شورا به منظور انتخاب دانشجوی ممتاز از سوی دانشگاه تدوین شده
است.
کلیات
ماده  (1دانشجوی ممتاز به دانشجویی اطلق می شود که در فعالیت های
آموزشی و پژوهشی با لحاظ معیارهای فرهنگی ،اجتماعی و رعایت شئون
اسلمی از دانشجویان دیگر متمایز باشد.
ماده  (2دانشگاه می تواند از بین دانشجویان ورودی هر رشته در هر
مقطع تحصیلی )کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری( با رعایت شرایط
مندرج در ماده  1و مواد آتی تا  %10دانشجویانی را که واجد حد نصاب هر
نیمسال و میانگین کل بوده و دارای رتبه بالتر از دانشجویان هم ورودی
باشند ،به عنوان دانشجوی ممتاز انتخاب نماید.
شرایط آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز
ماده  (3دانشجوی ممتاز کارشناسی به دانشجویی اطلق می شود که
حداقل  51واحد درسی را در سه نیمسال تحصیلی با میانگین کل حداقل 17
گذرانده باشد.
تبصره  :1میانگین نمرات دانشجو حداکثر در یک نیمسال می تواند کمتر از
 17باشد.
تبصره  :2در صورتی که دانشجوی کارشناسی ،حائز  8امتیاز پژوهشی از
جدول پیوست باشد ،میانگین معدل وی حداکثر با  2نمره افزایش محاسبه
می شود.
ماده  (4دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد به دانشجویی اطلق می شود
که حائز شرایط آموزشی و پژوهشی زیر باشد:
الف :یک نیمسال تحصیلی را با حداقل  8واحد درسی ،با معدل حداقل 17
گذرانده باشد.
ب :در هر نیمسال تحصیلی دارای حداقل  2امتیاز پژوهشی از جدول
پیوست باشد.
ماد  (5دانشجوی ممتاز دکتری به دانشجویی اطلق می شود که حائز
شرایط آموزشی و پژوهشی زیر باشد:
الف :یک نیمسال تحصیلی را با حداقل  6واحد درسی و با معدل حداقل 17
گذرانده باشد.
ب :در هر سال تحصیلی دارای حداقل  4امتیاز پژوهشی از ردیف های  1و
 2و یا حداقل  10امتیاز پژوهشی از سایر ردیف های جدول پیوست باشد.
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ماده  (6استمرار ممتاز بودن دانشجو در هر مقطع منوط به حفظ شرایط
مندرج در این دستورالعمل می باشد.

مراحل انتخاب دانشجوی ممتاز
ماده  (7انتخاب دانشجوی ممتاز مطابق فرم الف ـ فرم شناخته شدن به
عنوان دانشجوی ممتاز )پیوست( ـ صورت می گیرد .پس از تأیید صلحیت
عمومی وی از سوی مراجع ذی صلح و تصویب نهایی در شورای هدایت
استعدادهای درخشان ،دانشجوی مذکور به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته
می شود و به تناسب مقطع تحصیلی دانشجو به اداره کل آموزش یا اداره
تحصیلت تکمیلی دانشگاه معرفی می گردد.
ماده  (8دانشجوی ممتاز از کلیه مزایای آئین نامه دانشجویان استعداد
درخشان بهره مند می شود و نام وی در کاربرگ سالنه دانشجویان
استعدادهای درخشان به وزارت علوم ارسال می گردد.
این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه 8 ،ماده 4 ،بند و  2تبصره ،یک
جدول و یک فرم درخواست پیوست می باشد که در جلسه مورخ
 1/8/1387شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و جایگزین
دستورالعمل مصوب مورخ  30/11/85گردید.
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