
 باسمه تعالی

 طالعیه مهم دانشجوییا

  59-59مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 

را در  59-59، معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد تا مراسم مربوط به سال تحصیلی تقدیر از دانشجویان ممتاز مراسمنه نظر به برگزاری ساال

 بهمن ماه سال جاری برگزار نماید.

معاونت ، توسط شرایط مطابق با آیین نامه مربوطه، استخراج اسامی واجدین (59-59گذشته )تحصیلی سال وصول وثبت کلیه نمرات  به با توجه

 و با استناد به گزارشهای سیستم مکانیزه گلستان صورت می پذیرد.

:باشد میزیر شرح به   آموزشی ممتازیننحوه استخراج ، در این راستا و جهت اطالع دانشجویان گرامی  

  مقطع کارشناسی

      نفاار اول  اار  3و  95،59،25یعناای بااه ورودیهااای سااه سااال اول تحصاای    مربااوط  کارشناساایانتخااام ممتااازین باارای مقطاا     *        

 .خوا د بود گرایش -رشته

 است. 59-59در سال تحصیلی  61واحد با حداق  معدل   33حد نصام  ای الزم برای مقط  کارشناسی گذراندن حداق   *        

داشاته اناد، در صاورت احاراز شارایط، در گاروه رشاته         تغییرر رشرته  آن دسته از دانشجویان مقط  کارشناسی کاه در ساال جااری     *        

 قبلی سنجیده می شوند.

 ارشدمقطع کارشناسی 

گاارایش _فاار اول  اار رشااته  ن 2، ، شاابانه، مجااازی، پااردی  دو( )روزانهشااام  59ورودیهااای مهاار  فقااط کارشناساای ارشااد مقطعع  *         

 گردند .میمنظور 

، نفارات ممتاازی باا کساا     پاذیر  داشاته اناد   53دانشاکده  اایی کاه ورودی بهماان    یاا  دوره  اای مجاازی، پاردی      خصعص در  *         

 انتخام می شوند. دو نیمسال اول تحصی م در عملکرد آموزشی حد نصابهای الز

 .است 59-59در سال تحصیلی  61حداق  معدل با واحد  26های الزم برای مقط  کارشناسی ارشد گذراندن حداق  حد نصاب *         

 ااای الزم  دروس جبراناای در معاادل و واحااد ای گذرانااده مقطاا  کارشناساای ارشااد محاساابه نماای گردنااد،  لااذا کساا  حااد نصااام *         

 دروس جبرانی می باشد.برای ممتازی بدون مالحظه 

ارائااه نشااده باشااد، نفاارات ممتاااز بااا شاارط واحااد   26 باارای  اار دوره حااداق  مقطاا  کارشناساای ارشااد، دردر دانشااکده  ااایی کااه  *         

 واحد بررسی خوا ند شد. 26از و با کمتر  (61کس  معدل )باالی 

 دکتریمقطع 

و کسا  بااالترین معادل در    تصاوی  پایاان ناماه     ری باه شارط قباولی در امتحاان جاام ،     ممتااز دکتا  دانشاجویان  استخراج اساامی    *         

ساانجیده ماای 53بااا مهاار 52)ورودیهااای بهماان  ( صااورت خوا ااد گرفاات. 53بااین دانشااجویان دکتااری  اار دانشااکده )ورودیهااای  

 شوند.(

 

 به اطالع عموم خوا د رسید . دراولین فرصتاسامی ممتازین طبق شرایط فوق و با بررسی نهائی 



 ممتازین پژوهشی  بررسی شرایط

از  اعاام پژوهشرری تمقرراا پررریری یررا  ررا اقاادام بااه  (59-59)آن دسااته از دانشااجویان گراماای کااه طاای سااال تحصاایلی گذشااته 

ارشااد( و ارائااه مقاااالت در  )فقااط باارای دانشااجویان کارشناساای و کارشناساای    رویجاای، علماای تعلماای پهو شاای ،   ISIمقاااالت علماای 

تاااری  ماای تواننااد تااا  مااین اطالعیااه ماای باشااند، "م "مناادرج در پیوساات  سااایر معیار ااایحااائز شاارایط نمااوده اناادو یااا  کنفااران   ااا

،  مااذکورپیوساات ضاامن تکمیاا  و الصاااق مسااتندات الزم جهاات شاارکت در بخااش ممتااازین پهو شاای  )غیاار قاباا  تمدیااد( 25/01/59

   .خانم فلکیان مراجعه و طبق روال سابق عم  نمایندسرکار ،درخشان معاونت آموزشیداد ای عبه دفتر است

مررا  نراا اسرتاد راهنمرا و جایفرا  رررد دربرین نویضرندیان  رروری و          ه ارائره فرهحه اول مقا ره بره      ترکر مهم و اجبراری  

 ا زامی می باشد.

در صااورت مشااا ده و  معااذور اسااتری کااه در ساانوات گذشااته امتیااازد ی شااده باشااند جاادا مقاااالت تکاارا قبااولاز  ا برره رکررر اسرر از

 شد. ، نام فرد از فهرست حذف خوا دمرات ، حتی در صورت کس  امتیاز 

                

 معاون  آموزشی دانشفا                                                                                                                                               

                استعدادهای درخشاندرتر                                                                                                                                              
 


