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 :مقدمه

 و ممتاز دانشگاه در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجويان توانمندسازي و حمايت شناسائي، راستاي در
گاه و دانش ممتاز دانشجويان دهدفمن هدايت براي يگفرهن و پژوهشي فناوري، و آموزشي تسهيلات و امكانات آوردن فراهم منظور به

 مي تدوين زير مواد مطابق نامه آئين اين )A٧-WO٢برنامه عملياتي  و كد ٩-٦جدول ( بيرجند هگاشدان ١٤٠٤سند چشم انداز 
 .گردد
  : اختصارات١  ماده

 :شود مي رعايت نامه آئين اين در زير هاي فتعري اختصار، رعايت براي
 .است بيرجند دانشگاه منظور : دانشگاه .الف
 .است دانشگاه درخشان استعدادهاي گروه منظور گروه:  .ب
 .است دانشگاه تكميلي تحصيلات و آموزشي معاونت منظور : معاونت .ج
 .است فناوري و تحيقات علوم، وزارت منظور : علوم وزارت .د
   و مشغول به تحصيل در دانشگاه بيرجند است.آموزشي منظور دانشجوي فعال از تظر : دانشجو .ه

گروه هدايت استعدادهاي درخشان  تأييد موردكه  ،معتبر دانشجويي علميو جشنواره هاي  مسابقات منظور علمي:رويدادهاي و. 
 دانشگاه باشد.

 .باشد ملي فراخوان داراي و باشد داشته كننده شركت دانشگاه ٥ از حداقل : ملي مسابقات
 .باشد داشته فراخوان استان ٣ در حداقل :مسابقات منطقه اي

 .باشد داشته فراخوان استان دانشگاه ٢ در حداقل : استاني مسابقات

 آيين نامه شناسايي و توانمندسازي دانشجويان ممتازعنوان: 
  دانشگاه بيرجند

  

  آيين نامه داخلي حوزه معاونت آموزشينوع سند: 

ويراست: 
٠١  

 v١_E-To٢شماره سند:   ٨:صفحه

  ١٩/٨/١٤٠٠   -٩٨ /٢١/٧ تاريخ آخرين ويراست:  ١٠/٧/٩٨تاريخ تدوين:
  گروه امور هدايت استعدادهاي درخشان)سيده عاطفه حسيني (رئيس تهيه كننده: 

  شوراي هدايت استعدادهاي درخشانشوراي بررسي كننده: 
  احمدخامسانتاييد كننده: 

  امور هدايت استعدادهاي درخشانكارشناس مرجع نگهداري و اعمال به روز رساني ها: 



  ممتاز دانشجويان شناسايي معيارهاي -٢ماده

 شرايط صورت دارا بودن حداقل در و بررسي نمايند را خود شرايط نامه آئين اين جداول اساس بر توانند مي مقاطع تمامي دانشجويان
 امتيازات لازمجداول فعاليت هاي ممتازي، حداقل  اساس بر كه نمايند. دانشجوياني نام ثبت سامانه در تحصيلي هرسال ابتداي در
تعيين شده بر  جوايز شده (جدول ج) از مشخص درصد هاي ميزان به توانند مي نمايند، احراز را جدول امتيازات (جدول ب) در

  اساس مقطع تحصيلي خود بهره مند شوند.
  

  جوايز تحصيلي -٣ماده 
موفق به دريافت جايزه دكتر خوشه يك جايزه آموزش :مربوط به فعاليت هاي ممتاز آموزشي است (دانشجوي با بالاترين امتياز 

  مي گردد).شكوهي 
زه موفق به دريافت جايخوشه يك جايزه پژوهش و فناوري: مربوط به فعاليت هاي ممتاز پژوهشي است (دانشجوي با بالاترين امتياز 

  )مي گردد گنجي
عتمد مموفق به دريافت جايزه دكتر خوشه يك جايزه فرهنگ: مربوط به فعاليت هاي ممتاز پژوهشي است (دانشجوي با بالاترين امتياز 

  مي گردد).نژاد 
  فعاليت هاي ممتاز آموزشي

المپيادها، رويدادهاي علمي (
  )مسابقات علمي و هاجشنواره 

    ٨٠٠-١٠٠٠  رتبه اول بين المللي
    ٧٠٠-٩٠٠  بين الملليرتبه دوم 

    ٦٠٠-٨٠٠  رتبه سوم بين المللي
    ٨٠٠-٥٠٠  رتبه اول ملي
    ٦٠٠-٤٠٠  رتبه دوم ملي
    ٥٠٠-٣٠٠  رتبه سوم ملي

    ٣٠٠  منطقه اي-رتبه اول 
    ٢٠٠  منطقه اي-رتبه دوم 
    ١٠٠  منطقه اي-رتبه سوم 

    ١٥٠  رتبه اول استاني
    ١٠٠  رتبه اول دانشگاهي

سراسري ورود به دانشگاه آزمون 
  در مقطع كارشناسي

    ١٠٠٠  كشوري ٩٩رتبه يك تا 
    ٧٠٠  رتبه صد تا سيصد كشوري

    ٥٠٠  كشوري ٥٠٠رتبه سيصد و يك تا 
    ٣٠٠  كشوري ١٠٠٠تا  ٥٠١رتبه 
    ١٥٠  كشوري ٢٠٠٠تا  ١٠٠١رتبه 

رگزيده آزمون ورودي كارشناسي ب
 و دكتري ارشد

  رتبه هاي برتر

    ٤٠٠   نفر پذيرفته شده) ١٠٠(به ازاي هر كشوري  ٩رتبه يك تا 
  كشوري تا بيست ١٠رتبه 

  نفر پذيرفته شده) ١٠٠(به ازاي هر 
٢٠٠    



  فعاليت هاي ممتاز آموزشي
، (معدل كل شش ترم)  در مقطع كارشناسي معدل كل اول

(معدل كل بعد از اتمام واحدهاي كارشناسي ارشد و دكتري 
  در دانشكدهآموزشي) 

٢٠٠    

، (در دو ترم بين هم ورودي و هم رشته) كارشناسي معدل اول
  بعد از پايان دروس آموزشي)(كارشناسي ارشد و دكتري 

١٥٠    

درصد برتر معدل در رشته و بين  ١٠دانشجوي برگزيده وجزو 
   هم ورودي هاي خود

٥٠   

  گواهي هاي علمي

شركت در دوره ها يا كارگاه هاي آموزشي مورد تاييد معاونت 
  آموزشي

امتياز  ١٠
براي هر 

  دوره
  

    ٥٠  دارا بودن مدرك معتبر زبان انگليسي

آشنايي با نرم افزارها يا مهارت هاي مرتبط با رشته با ارائه 
  گواهي معتبر

امتياز  ١٠
براي هر 
  گواهي

  

استفاده از سهميه استعداد هاي 
درخشان براي ورود به دانشگاه 

  بيرجند
    ١٥٠  نفر اول (با معرفي گروه آموزشي)

    ١٠٠  نفر دوم (با معرفي گروه آموزشي)  
    ٢٠٠    برگزيده بنياد ملي نخبگان

شركت در فرصت هاي مطالعاتي 
  خارج كشور

  ١٠٠    

  و فناوري عاليتهاي ممتاز پژوهشيف

  پژوهشگر برتر
  

  ٥٠٠  كشوري
  ١٥٠  استاني

  ١٠٠  دانشگاهي

  چاپ مقالات علمي

مقاله هاي منتشرشده در 
  پژوهشي-علمينشريه هاي 

اكتسابي مطابق آيين نامه ارتقا (هر برابر  ٢٠
  مقاله)

مقاله منتشر شده در نشريه 
  اي با نمايه معتبر بين المللي

اكتسابي مطابق آيين نامه ارتقا (هر برابر  ٢٠
  مقاله)

مقاله منتشر شده در همايش 
هاي علمي معتبر (داخلي و 

  بين المللي)

آيين نامه ارتقا (هر اكتسابي مطابق برابر  ٢٠
(سقف در مقطع كارشناسي ارشد سه مقاله  مقاله)

  است) در هر سال مقاله ٤و دكتري 

  اختراعات برگزيده
اختراعاتي كه منجر به 

  .محصول تجاري شود
٥٠٠  



سطح يك (معتبر از نظر 
  سازمان پژوهش

٣٠٠  

  اختراعات برگزيده

  صنعتي ايران)-هاي علمي

ثبت شده اختراعات ( سطح دو
در پارك علم وفناوري و ثبت 

  )شركتها
١٠٠  

فعاليت در شركت هاي دانش بنيان 
دانشگاه و كلينيك هاي تخصصي (با ارئه 

  گواهي مركز فناوري دانشگاه)
  امتياز براي يك سال فعاليت ٧٥  

  مشاركت در نگارش كتاب

  تاليف
 هر(نامه ارتقا آئين مطابق اكتسابي امتياز برابر ٢٠

  كتاب)

  تصنيف
 هر(نامه ارتقا آئين مطابق اكتسابي امتياز برابر ٢٠

  كتاب)

  ترجمه
 هر(نامه ارتقا آئين مطابق اكتسابي امتياز برابر ٢٠

  كتاب)
  به ازاي هر سال فعاليتامتياز  ١٠٠    فعاليت در پژوهشكده ها و مراكز رشد
همكاري در طرح هاي درون و برون 

  دانشگاهي
  

برابر آيين نامه  ١٠طرح هاي درون دانشگاهي 
  برابر ٢٠ارتقا و برون دانشگاهي 

مشاركت در برگزاري همايش هاي علمي 
و همكاري در مجلات علمي گروه آموزشي 

با تاييد دبير همايش و مدير مسئول 
  مجلات علمي

  امتياز به ازاي هر نيمسال ١٥  

  

  و فوق برنامه فعاليت هاي ممتاز فرهنگي

برگزيدگان جشنواره ها و 
  هنري-مسابقات فرهنگي

  ١٠٠  رتبه اول  دانشگاهي

  ملي

  ٢٠٠  رتبه اول
  ١٧٥  رتبه دوم
  ١٥٠  رتبه سوم

  ٧٥  برتر
برگزيدگان جشنواره ها و 

  هنري-مسابقات فرهنگي
مسئول برگزاري دوره ها، همايش ها و اردوهاي 

  فرهنگي با تاييد دانشكده
  به ازاي هر دوره ١٠  



  
علمي و كانون هاي دبيران انجمن هاي 

  دانشجويي دانشگاه
  به ازاي هر نيمسال ٢٠  

  قهرمانان ورزشي

  ٧٠٠  طلا  قهرمانان بين المللي
  ٦٠٠  نقره  
  ٥٠٠  برنز  

  ٥٠٠  طلا  كشوري
  ٤٠٠  نقره  
  ٣٠٠  برنز  

  ٣٠٠  طلا  منطقه اي
  ٢٠٠  نقره  

 علمي المپيادهاي براي مثلا .بهترين امتياز محاسبه خواهد شدصرفا  دارد امتياز مختلف سطوح در كه نخبگاني فعاليتهاي -١توجه 
 .گردد مي محاسبه امتياز بيشترين فقط باشد داشته امتياز سطح هر در اگر منطقه اي ملي و المللي، بين دانشجويي

دانشگاه  به ورود براي رتبه آن از كه گردد مي محاسبه درصورتي دانشگاه فقط به ورود قبولي رتبه به مربوط امتيازات -٢ توجه

  گردد. استفاده بيرجند

 .باشد كمتر واحد ١٥ از نبايد در مقطع كارشناسي تحصيلي نيمسال هر در دانشجو گذرانده شده واحدهاي -٣توجه
وايز جو دكتري تا پايان سال چهارم و كارشناسي ارشد تا پايان سال دوم، مشمول دريافت  كارشناسيدانشجويان در مقطع  -٤توجه 

  .بودخواهند 

  كليه فعاليت هاي پژوهشي بايد به نام دانشگاه بيرجند آدرس داده شود. -٥توجه 

و در بازه يك سال تحصيلي انجام داده اند را ثبت نموده و فعاليت  ٣١/٦الي  ١/٧امتيازاتي كه از تاريخ  تنهايان بايد دانشجو  -٦توجه 

 مي باشد. هاي قبل و بعد آن فاقد اعتبار 

  به منظور بررسي فعاليت هاي پژوهشي، مرجع تاييد كننده، مسئولين پژوهشي دانشكده ها مي باشند. -٧توجه 

  جدول ب: حداقل امتيازات لازم براي دريافت جايزه هاي تحصيلي
  ١خوشه  ٢خوشه  ٣خوشه  ٤خوشه   ٥خوشه   مقطع/خوشه

  ١٣٠٠  ١٠٠٠  ٨٠٠  ٤٠٠  ٢٠٠  كارشناسي
  ١٥٠٠  ١١٥٠  ٨٠٠  ٤٥٠  ٢٥٠  كارشناسي ارشد

  ١٥٠٠  ١١٥٠  ٨٠٠  ٤٥٠  ٢٥٠  دكتري
  

  

  



  دانشجويان هر خوشه از جايزه هاي تحصيليمندي ج: ميزان بهره ول جد
  ١خوشه  ٢خوشه  ٣خوشه  ٤خوشه   ٥خوشه   مقطع/خوشه

  %١٠٠  %٧٥  %٥٠  %٣٠  %١٥  كارشناسي
  %١٠٠  %٧٥  %٦٠  %٤٠  %٢٥  كارشناسي ارشد

  %١٠٠  %٧٥  %٦٠  %٤٠  %٢٥  دكتري
  تسهيلات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي به دانشجويان واجد شرايط ه: جدول

ريال تعيين  ٢٠٠٠٠مبلغ  ١٤٠٠هر امتياز معادل ريالي آن هر ساله در شوراي استعداد درخشان مصوب خواهد شد كه در سال 

  شد.

  
  

  تعلق مي گيرد.فقط در همان سال مشموليت  ،توجه: تسهيلات به واجدين شرايط
  ٤G تا ١ خوشه و ٣,٥GB تا ٢ خوشه ، ٣GB تا ٣ خوشه ، ٢,٥GB تا ٤ خوشه ، ٢GB تا ٥ خوشه

  

 

 

  تسهيلات عمومي  

  آموزشي
 ٠٠٠/٠٠٠/٢حداكثر تا سقف پرداخت شهريه دوره هاي مركز آموزش آزاد دانشگاه بيرجند 

 براي برگزيدگان طرح شتاب ريال در هر سال
  

  پژوهشي

  دسترسي رايگان به منابع كتابخانه مركزي
تمديد مهلت برگشت و همچنين  يمركز كتابخانه از اضافه كتاب سه گرفتن امانت به امكان 

  برابر زمان معمول ٢كتاب تا 
 تخصيص ترافيك رايگان اينترنت*

  رفاهي
  

  آيين نامه  صندوق رفاه و تنها براي يك باردو برابرمطابق  سقف تااولويت اعطاي وام 

 امكان استفاده از اتاق هاي مجهز خوابگاه هاي دانشجويي
 


