آيين نامه اعطاي جايزه هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر
مقدمه

ثِ استٌبد ثٌذ  1هبدّٓ  3اسبسٌبهٔ ثٌ٘بد هلّٖ ًخجگبى ٍ در اجرإ الذامّبٕ هلّٖ  2-2-2 ٍ 4-1-2 ،3-1-2 ،1-1-1از سٌذ راّجردٕ وطَر در اهَر
ًخجگبى ٍ ثِ هٌظَر ّذاٗت ّذفوٌذ داًطجَٗبى صبحت استؼذاد ثرتر در داًطگبُّب ،پژٍّطگبُّب ٍ هراوس فٌّبٍرٕ وطَر ،آٗ٘يًبهٔ اػطبٕ
جبٗسُّبٕ تحص٘لٖ هطبثك هَاد زٗر تذٍٗي هٖضَد:
مادّة : 1تعريفها

ثرإ رػبٗت اختصبر ،تؼرٗفّبٕ زٗر در اٗي آٗ٘يًبهِ رػبٗت هٖضَد:
الف .ثٌ٘بد :هٌظَر ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى است.
ةٍ .زارت ػلَم  :هٌظَر ٍزارت ػلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌّبٍرٕ است.
جٍ .زارت ثْذاضت  :هٌظَر ٍزارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَزش پسضىٖ است.
د .هؤسسِ :هٌظَر ّرٗه از هراوس آهَزش ػبلٖ ،پژٍّطٖ ٍ فٌّبٍرٕ وطَر است وِ هطبثك ضَاثط ٍزارت ػلَمٍ ،زارت ثْذاضت ٗب ضَرإ
ػبلٖ اًمالة فرٌّگٖ ثِ فؼبل٘ت هطغَل ّستٌذ.
مادّة :2هدف

ّذف از اجرإ اٗي آٗ٘يًبهِ ثِ ضرح زٗر است:
الفّ .ذاٗت داًطجَٗبى صبحت استؼذاد ثرتر در زهٌِّ٘بٕ تخصصٖ فؼبل٘تّبٕ ػلوٖ خَد
ة .پطت٘جبًٖ از فؼبل٘ت ًخجگبًٖ داًطجَٖٗ در سطح هؤسسِّبٕوطَر
ج .رفغ هَاًغ پ٘طرفت اجتوبػبت ًخجگبًٖ داًطجَٖٗ
د .طراحٖ رًٍذ رضذ تذرٗجٖ ٍ پَ٘ستٔ داًطجَٗبى صبحت استؼذاد ثرتر در هس٘ر ًخجگٖ
مادّة :3جايزة تحصيلي

ثٌ٘بد ّرسبلِ ثِ تؼذادٕ از داًطجَٗبى صبحت استؼذاد ثرتر در همبطغ هختلف تحص٘لٖ ،جبٗسُّبٖٗ را در چْبر دستٔ زٗر ٍ ثِ ًبم ٗىٖ از
داًطوٌذاى اسالهٖ -اٗراًٖ اػطب هٖوٌذ:
الف .جبٗسٓ آهَزش :ثب ّذف تسْ٘ل هس٘ر آهَزضٖ ٍ ّذاٗت داًطجَٗبى ثرإ ٍرٍد ثِ ػرصٔ آهَزش
ة .جبٗسٓ پژٍّص :ثب ّذف تسْ٘ل هس٘ر پژٍّطٖ ٍ ّذاٗت داًطجَٗبى ثرإ ٍرٍد ثِ ػرصٔ پژٍّص
ج .جبٗسٓ فٌّبٍرٕ :ثب ّذف تسْ٘ل هس٘ر فٌّبٍراًِ ٍ ًَآٍراًِ ٍ ّذاٗت داًطجَٗبى ثرإ ٍرٍد ثِ ػرصٔوبرآفرٌٖٗ
د .جبٗسٓ فرٌّگ :ثب ّذف ارتمبٕ فرٌّگ اسالهٖ ـ اٗراًٖ ،تمَٗت َّٗت هلّٖ ٍ رفغ ً٘بزّبٕ هبدّٕ ٍ اجتوبػٖ داًطجَٗبى
مادّة  :4معيارهاي شناسايي دانشجويان برگزيده

داًطجَٗبى هطوَل آٗ٘يًبهِ ثبٗذ دارإ دستون ٗىٖ از ٍٗژگّٖبٕ زٗر ٍ حبئس ث٘طترٗي اهت٘بز از فؼبل٘تّبٕ ًخجگبًٖ ثبضٌذ:
الف .دارًذگبى ًطبىّبٕ طالً ،مرُ ٍ ثرًس وطَرٕ از الوپ٘بدّبٕ هلّٖ داًصآهَزٕ (ثب هؼرفٖ ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش)

ة .ثرگسٗذگبى آزهَىّبٕ سراسرٕ ٍرٍد ثِ هؤسسِ ّبٕ وطَر در همبطغ وبرضٌبسٖ،وبرضٌبسٖارضذ ًبپَ٘ستِ ٍ دوترٕ حرفِإ ثر اسبس
ًورٓ تراز آزهَى ث٘ص از  2/5اًحراف هؼ٘بر از ه٘بًگ٘ي ول ضروتوٌٌذگبى در آزهَى ( ثب هؼرفٖ ٍزارت ػلَمٗ ،ب ٍزارت ثْذاضت ٗب داًطگبُ
آزاد اسالهٖ)
ج .دارًذگبى رتجِّبٕ اٍل تب سَم وطَرٕ از الوپ٘بدّبٕ هلّٖ داًطجَٖٗ (ثب هؼرفٖ ٍزارت ػلَم ٍ ٍزارت ثْذاضت حست هَرد)
د .ثرگسٗذگبى آزهَىّبٕ جبهغ ،پ٘صوبرٍرزٕ ،دست٘برٕ در رضتِّبٕ پسضىٖ ،دًذاىپسضىٖ ٍ دارٍسبزٕ ٍ دست٘برٕ فَق تخصصٖ
پسضىٖ (ثب هؼرفٖ ٍزارت ثْذاضت)
ُ .داًطجَٗبى هوتبز هؤسسِ (هطبثك هفبد آٗ٘يًبهٔ ضٌبسبٖٗ داًطجَٗبى هوتبز)
ٍ .ثرگسٗذگبى هرحلٔ وطَرٕ داًطجَٗبى ًوًَِ در همبطغ وبرضٌبسٖ ،وبرضٌبسٖارضذ ٍ دوترٕ (ثب هؼرفٖ ٍزارت ػلَم ٗب ٍزارت ثْذاضت ٍ
تأٗ٘ذ ثٌ٘بد)
ز .ثرگسٗذگبى جطٌَارُّبٕ ػلوٖ ،پژٍّطٖ ٍ فٌّبٍراًِ هَرد تأٗ٘ذ ثٌ٘بد (هطبثك هفبد آٗ٘يًبهٔ ضٌبسبٖٗ ٍ تأٗ٘ذ جطٌَارُّبٕ هلّٖ)
ح .ثرگسٗذگبى هسبثمِّبٕ لرآًٖ (هطبثك هفبد آٗ٘يًبهٔ پطت٘جبًٖ از ثرگسٗذگبى هسبثمبت لرآًٖ) ،هطرٍط ثر اداهِ تحص٘ل در رضتِّبٕ هرتجط
ط .ثرگسٗذگبى ٌّرٕ ٍ ادثٖ (هطبثك هفبد آٗ٘يًبهٔ پطت٘جبًٖ از ثرگسٗذگبى ٌّرٕ ٍ ثرگسٗذگبى ادثٖ وطَر) ،هطرٍط ثر اداهِ تحص٘ل در
رضتِّبٕ هرتجط
ٕ .ثرگسٗذگبى هسبثمِّبٕ هلّٖ هْبرت (هطبثك هفبد آٗ٘يًبهٔ پطت٘جبًٖ از ثرگسٗذگبى هسبثمِّبٕ هلٖ ٍ ث٘يالوللٖ هْبرت)
ن .هخترػبى ثرگسٗذُ (هطبثك هفبد آٗ٘يًبهٔ ضٌبسبٖٗ ٍ پطت٘جبًٖ از اختراعّبٕ ثرگسٗذُ)
تجصرٓ  :1ارزٗبثٖ فؼبل٘تّبٕ ًخجگبًٖ داًطجَٗبى ثر اسبس فؼبل٘تّبٕ فردٕ ٍ گرٍّٖ آًبى در حَزُّبٕ هختلف آهَزضٖ ،پژٍّطٖ ،فٌّبٍراًِ
ٍ فرٌّگٖ هطبثك ثب ضًَُ٘بهِإ است وِ ثِ تصَٗت ثٌ٘بد هٖرسذ.
تجصرٓ  : 2تؼذاد ثرگسٗذگبىًَ ،ع ،ه٘ساى ٍ ضراٗط اػطبٕ جبٗسُّب سبالًِ از سَٕ ثٌ٘بد تؼ٘٘ي هٖضَد.
مادّة  :5فرايند اجرا

ثٌ٘بد ّرسبلِ اطالػبت اٍل٘ٔ هرثَط ثِ داًطجَٗبى هطوَل اٗيآٗ٘يًبهِ را در ضص هبّٔ اٍل سبل از هجبدٕ رٕرثط درٗبفت ٍ پس از ثررسٍٖتطج٘ك
آى ثب ضراٗط ًْبٖٗ ،فْرست ثرگسٗذگبى ًْبٖٗ ٍ جبٗسُّبٕ ّرٗه را ّنزهبى ثب آغبز سبل تحص٘لٖ اػالم هٖوٌذ.
تجصرٓ  :1اجرإ آٗ٘يًبهِ ثر اسبس ضًَُ٘بهِإ است وِ ثِ تصَٗت ثٌ٘بد هٖرسذ.
تجصرٓ  : 2جبٗسُّبٕ ثٌ٘بد ترج٘حبً از طرٗك هؤسسِّبٕ هتجَعِ هطوَالى آٗ٘يًبهِ ،ثِ آًبى اػطب هٖضَد.
مادّة  :6تصويب و اجرا

اٗي آٗ٘يًبهِ هطتول ثر ٗه همذهِ ،ضص هبدُّ ٍ چْبر تجصرُ در تبرٗخ  1393/2/31ثِ تصَٗت وو٘سَ٘ى دائوٖ ٍ هطبثك هصَثٔ جلسٔ پٌجن
ّ٘ئتاهٌب (تجصرٓ  1هبدّٓ  3آٗ٘يًبهٔ وو٘سَ٘ى دائوٖ) در تبرٗخ  1393/3/14ثِ تصَٗت ّ٘ئت اهٌبٕ ثٌ٘بد هلّٖ ًخجگبى رس٘ذ ٍ جبٗگسٗي «آٗ٘يًبهٔ
اػطبٕ جَاٗس تحص٘لٖ ثٌ٘بد هلّٖ ًخجگبى ثِ داًطجَٗبى ًخجِ ٍ استؼذاد ثرتر» ،هَضَع هصَثٔ جلسٔ سٍّٖفتن وو٘سَ٘ى دائوٖ ّ٘ئت اهٌبٕ ثٌ٘بد
هلٖ ًخجگبى در تبرٗخ  ،1388/11/28هٖضَد ٍ اجرإ آى از تبرٗخ  1393/7/1الزم است.

