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  باسمه تعالي

   از آنان حمايت هاي تشويقيو  دانشجويان ممتاز دانشگاه گلستانشناسايي و انتخاب شيوه نامه 

به منظور اجراي سياست هاي تشويقي و فراهم نمودن زمينه مناسب براي شكوفايي استعدادها و بروز خالقيت ها و ابتكارات 

دانشجويان ممتاز دانشگاه گلستان در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي نامه براي علمي و پژوهشي دانشجويان، اين شيوه

  ) تدوين و اجرا مي شود.Ph.Dارشد و دكتري (

  ) معيارهاي انتخاب دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ١ماده 

  :داشته باشنددانشجويان مقطع كارشناسي براي احراز عنوان ممتازي بايد كليه شرايط ذيل را 

 .واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي ١٦حداقل  گذراندن )١-١

سال هاي مدر هيچ يك از نيكه  ١٧حداقل ميانگين نمرات متوالي با كسب نيمسال تحصيلي  ٦گذراندن حداقل   )٢-١

 مشروط نشده باشد. تحصيلي 

 هم رشته و هم ورودي. كسب رتبه اول در ميان دانشجويان )٣-١

 .نباشد ١٧نيمسال متوالي كمتر از  دوميانگين نمرات دانشجو در  )٤-١

  ) معيارهاي انتخاب دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد٢ماده 

  :داشته باشندبراي احراز عنوان ممتازي بايد كليه شرايط ذيل را  ارشد دانشجويان مقطع كارشناسي

 يك درهيچ كه ١٧ نمرات ميانگين حداقل باكسبمتوالي نيمسال تحصيلي  ٢واحد درسي در  ٢٠ ) گذراندن حداقل١-٢

  . باشد نشده مشروط تحصيلي هاي نيمسال از

از پايان نامه در همايش هاي ملي يا بين المللي، حداكثر تا پايان  جرخارائه حداقل يك مقاله كامل مستگواهي ) ٢-٢

  .تحصيليسوم نيمسال 

  .كارشناسي ارشد عهم ورودي مقعطهم رشته و ) كسب رتبه اول در ميان دانشجويان ٣-٢

  ) معيارهاي انتخاب دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري٣ماده 

  :داشته باشندبراي احراز عنوان ممتازي بايد كليه شرايط ذيل را  دكتريدانشجويان مقطع 

  .از دروس دوره دكتري ١٧) كسب حداقل ميانگين نمرات ١-٣

   .موفقيت در اولين امتحان جامع دكتري) ٢-٣

  شده. مشروطي در هيچ يك از نيمسال هاي تحصيلي گذرانده) عدم ٣-٣

  .) كسب رتبه اول در ميان دانشجويان هم ورودي مقطع دكتري٤-٣

فعاليت پژوهشي ز يا علمي پژوهشي معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ا ISIمقاله  ١) چاپ يا پذيرش حداقل ٥-٣

  پروپوزال به تاييد گروه آموزشي ذيربط. دكتري حداكثر پس از يكسال از تاريخ تصويب  دوره

  

هاي مورد تاييد برگزيدگان جشنواره  و المپيادهاي علمي دانشجوييتا سوم دانشجويان نمونه كشوري، رتبه هاي اول ) ٤ماده 

  .شوندميتحصيلي شناخته  عبه عنوان دانشجوي ممتاز در آن مقط ،بنياد نخبگان

  ) سياست هاي تشويقي٥ماده 



٢ 
 

) و با تصويب هيات رييسه ١١٣٥٠٠يافته (رديف با اعتبارات تخصيصايزه نقدي متناسب لوح تقدير و ج اعطاي) ١-٥

  دانشگاه.

   ها، موسسات، بنياد نخبگان و.... به دانشگاه "ممتاز بودن دانشجو"صدور گواهي دال بر  )٢-٥

دانشگاه گلستان را به عنوان محل تحصيل هاي آزمايشي كه هگرو كليه آزمون سراسري ١٠٠٠تا  ١هاي رتبه )١تبصره 

  د.خواهند شبرخوردار  ١-٥هاي تشويقي بند ستااز سيفقط خود انتخاب نمايند  مقطع كارشناسي

آزمون كارشناسي ارشد كه محل تحصيل آنان در مقطع كارشناسي دانشگاه گلستان بوده يا  ١٠تا  ١هاي رتبه ) ٢تبصره 

هاي تشويقي بند ستااز سيفقط طع كارشناسي ارشد خود انتخاب نمايند تحصيل مق دانشگاه گلستان را به عنوان محل

  .خواهند شدبرخوردار  ١-٥

  ) بررسي مدارك٦ماده 

استعدادهاي درخشان دانشگاه نسبت هدايت دانشجويان متقاضي بايد برابر با فراخوان اعالم شده از سوي مديريت ) ١- ٦

استعدادهاي هدايت ) و ارائه آن به همراه مدارك و مستندات مورد نياز به مديريت ١به تكميل فرم درخواست (فرم شماره

 درخشان دانشگاه اقدام نمايند.

انشجويان ) زمان ارائه درخواست براي دانشجويان كارشناسي پس از گذراندن ششمين نيمسال تحصيلي، براي د٢- ٦

يكسال از تاريخ پس از حداكثر كارشناسي ارشد حداكثر تا پايان سومين نيمسال تحصيلي و براي دانشجويان دكتري 

 .باشدميتصويب پروپوزال 

استعدادهاي درخشان دانشگاه بايد در شهريور هر سال نسبت به فراخوان دانشجويان كارشناسي هدايت مديريت  )٣- ٦

 شهريور ماه درخواست ها و مدارك آنها را جمع آوري و بررسي نمايد. ٣١لغايت  ٢٠زماني  ه و در بازهداقدام نمو

فراخوان دانشجويان كارشناسي ارشد در دي ماه هر سال انجام خواهد شد و دانشجويان متقاضي مهلت دارند برابر با ) ٤- ٦

هدايت به مديريت خود نسبت به ارائه درخواست ، تحصيلي سومتقويم آموزشي حداكثر تا پايان امتحانات نيمسال 

 نمايند. اقدام استعدادهاي درخشان

يكسال از تاريخ پس از حداكثر ) دانشجويان دوره دكتري متقاضي استفاده از اين شيوه نامه، بايد درخواست خود را ٥- ٦

  استعدادهاي درخشان  دانشگاه ارائه نمايند.هدايت به مديريت  تصويب پروپوزال

) اهداي جوائز دانشجويان كارشناسي ترجيحا در مراسم روز دانشجو و براي دانشجويان تحصيالت تكميلي در مراسم ٦- ٦

  هفته آموزش انجام خواهد شد.

حفظ و  ) تأمين اعتبار مالي مربوط به حمايت هاي تشويقي پيش بيني شده در اين شيوه نامه  از محل اعتبارات) ٧- ٦

تشويقي و انجام خواهد شد. الزم است همه ساله موضوع حمايت هاي ) ١١٣٥٠٠شكوفايي استعدادهاي درخشان (رديف 

ميزان جايزه نقدي پس از تعيين تعداد دانشجويان ممتاز در مقاطع مختلف تحصيلي، به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه 

  .برسد

  

به تصويب رسيد و از تاريخ  ٣/٣/١٣٩٤دانشگاه مورخ شوراي  ٦٨در جلسه كه  تبصره ٢و  ماده ٦ مشتمل براين شيوه نامه 

 تصويب قابل اجرا است.


