آييننامه تسهيالت و جوايز استعدادهاي درخشان

معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي
اداره استعدادهاي درخشان و امور هيات علمي
ويرايش دوم

پاييز 1400

شناسنامه سند
نامه سند

آييننامه تسهيالت و جوايز استعدادهاي درخشان

ويرايش

2

گونه سند

آييننامه

شماره برگها

18

اقدام کنندگان
نقش

نام و نام خانوادگي

جايگاه سازماني

تهيه کننده ويرايش اول

مهناز جوکار

رئيس گروه استعدادهاي درخشان

(مورخ )1396/07/12

تهيه کننده ويرايش دوم

فاطمه احمدپور

رئيس اداره استعدادهاي درخشان و امور هيات علمي

تاييد کننده

علي پاکيزه

معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي

تصويب کننده

عبدالمجيد مصلح

رئيس دانشگاه

تاييد سند
مرجع تاييد سند

هيات رئيسه دانشگاه

شماره نشست

545

دبير

ليال رضايي

تاريخ نشست

1400/10/20

:
به منظور ايجاد مشوقهايي براي جذب و حمايت از دانشجويان مستعد و در راستاي افزايش موفقيتهاي علمي دانشجويان ،ذيل سند
راهبردي دانشگاه ،آئين نامه تسهيالت و جوايز استعدادهاي درخشان دانشگاه خليج فارس در سه بخش ذيل در نشست  545هيات
رئيسه مورخ  1400/10/20به تصويب رسيد:
بخش اول :جذب و حمايت از استعدادهاي درخشان
بخش دوم :انتخاب و تشويق برگزيدگان آموزشي
بخش سوم :کمک هزينههاي آمادهسازي و اعزام تيمهاي دانشجويي به مسابقات علمي

بخش اول :جذب و حمايت از استعدادهاي درخشان
ماده  :1اهداف
 .1شناسايي و جذب دانش آموزان و دانشجويان مستعد و توانمند علمي
 .2حمايت از دانشجويان مستعد و توانمند علمي
 .3افزايش تالش مؤثر و همه جانبه دانشجويان
 .4افزايش کيفيت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
 .5تقويت مشارکت دانشجويان در جشنواره ها و رقابتهاي علمي

ماده  :2اختصارات
دانشگاه :دانشگاه خليج فارس
اداره :اداره استعدادهاي درخشان و امور هيات علمي دانشگاه خليج فارس
کانون :کانون استعدادهاي درخشان دانشگاه خليج فارس

ماده  :3شرايط عضويت در کانون
کانون به صورت ساالنه از ميان دانشجويان مشمول اين آييننامه به شرح ذيل ،عضو ميپذيرد:
 1 -3دانشجوياني که از زمان ورود به دانشگاه و با احراز شرايط زير به مدت يک سال عضو کانون هستند:
 1 -1 -3دانشجوياني که در المپيادهاي دانشجويي در سطح ملي رتبه يک تا پانزده به دست آوردهاند.
 2- 1 -3دانشجوياني که در المپيادهاي دانشآموزي مدال طال ،نقره و برنز کسب نمودهاند.
1

 3 -1 -3دانشجوياني که در جشنوارههاي مورد تأييد (جدول شماره  ،)2رتبه يک تا سه را به دست آوردهاند.
 4 -1 -3دانشجوياني که در آزمونهاي ورودي دانشگاههاي دولتي حايز رتبههاي برتر (سطوح جدول شماره )3
شدهاند.
 5 -1 -3دانشجوياني که برگزيده هنري ،ادبي ،قرآني و ورزشي باشند (در سطوحي که در جدول شماره  6مشخص
شده است).
 6 -1 -3دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري که با سهميه پذيرش بدون آزمون وارد دانشگاه شده باشند.
 7 -1 -3دانشجويان نمونه کشوري
تبصره  : 1از آنجايي که کانون به صورت ساالنه بر اساس امتيازهاي کسب شده از جداول امتيازها (جدولهاي شماره
 1تا  )7عضو مي پذيرد ،ادامه عضويت دانشجويان مشمول موارد  1-1-3تا  7-1-3در سالهاي بعد ،منوط به کسب
کمينه امتياز الزم آن سال است.
 2 -3دانشجوياني که با تکميل فرم درخواست عضويت به شرح زير بر اساس جداول امتيازها (جدولهاي شماره  1تا  )7کمينه
امتيازهاي الزم را که به صورت ساالنه توسط اداره تعيين شده را کسب نمايند ،به مدت يک سال به عضويت اين کانون در
ميآيند.
 1 -2 -3در دوره کارشناسي ،دانشجويان ميتوانند پس از گذراندن کمينه  34واحد درسي (در دو نيمسال متوالي)
در دانشگاه براي عضويت در کانون ،با توجه به شرايط مندرج در جدولهاي شماره  1تا  ،7درخواست خود را مستقيما
به اداره ارائه دهند.
 2 -2 -3در دوره کارشناسي ارشد ،دانشجويان ميتوانند پس از گذراندن کمينه  16واحد درسي در دو نيمسال
متوالي يا تمام واحدهاي نظري در سه نيمسال نخست در دانشگاه ،براي عضويت در کانون ،با توجه به شرايط مندرج
در جدولهاي شماره  1تا  ،7درخواست خود را به اداره ارائه دهند.
 3 -2 -3در دوره دکتري ،دانشجويان ميتوانند پس از گذراندن کمينه  12واحد درسي در دو نيمسال متوالي يا
تمام واحدهاي نظري در سه نيمسال نخست در دانشگاه ،براي عضويت در کانون ،با توجه به شرايط مندرج جدولهاي
شماره  1تا  ،7درخواست خود را به اداره ارائه دهند.
تبصره  -2امتيازدهي به صورت ساالنه صورت ميگيرد و دانشجوياني که يک بار عضو کانون شدهاند الزم است که تنها مدارک مربوط
به فعاليتهاي يک سالهي پس از عضويت را به اداره ارائه نمايند.
تبصره  -3بررسي مدارک دانشجويان براي عضويت کانون ،منوط به درخواست و ارائه مدارک توسط دانشجو است.
تبصره  -4در صورتيکه دانشجويي يک نيمسال مشروط گردد ،از مزاياي اين آيين نامه بهره مند نخواهند شد.

2

تبصره  -5دانشجويان داراي حکم محکوميت قطعي از کميته انضباطي مشمول اين آيين نامه نخواهند شد .لغو عضويت از زمان
احراز حکم محکوميت قطعي اجرا مي شود.
تبصره  -6دانشجوياني که سنوات تحصيلي مجاز آنها به پايان رسيده باشد ،از مزاياي اين آيين نامه بهرهمند نخواهند شد.

ماده  4درخواست عضويت در کانون
دانشجويان ميتوانند بر اساس جدولهاي اين آييننامه در ابتداي هر سال تحصيلي در سامانه سادا 1ثبت نام نمايند .دانشجويان بند
 2-3در صورت دارا بودن کمينه امتياز (دانشجويان کارشناسي 200امتياز ،دانشجويان کارشناسي ارشد  250امتياز ،دانشجويان
دکتري  300امتياز) به عضويت کانون در ميآيند.

ماده  :5درخواست تسهيالت
دانشجوياني که با توجه به جداول امتيازها (جدولهاي شماره  1تا  )7کمينه امتياز الزم را کسب کردهاند ،طبق جدول شماره 8
(درصد تسهيالت بر اساس امتياز) ميتوانند از تسهيالت موجود در جدولهاي شماره  9تا  11بر اساس دوره تحصيلي خود بهرهمند
گردند.

ماده  :6مبناي محاسبه مبلغ ريالي تسهيالت
مبناي محاسبه مبلغ ريالي تسهيالت ،ساليانه بر اساس ضريبي از شهريه ثابت دانشجويان نوورود نوبت دوم کارشناسي رشتههاي علوم
پايه است که در جدولهاي شماره  9تا  11ضرايب مربوط به هر يک از تسهيالت تعيين شده است.

1

به صفحه شخصي در سامانه سادا ( ،)https://erp.pgu.ac.ir/Hermesقسمت استعداد درخشان مراجعه شود.
3

جدول شماره  :1المپيادهاي علمي
حداکثر امتياز

فعاليتهاي ممتازي
دانش آموزي

المللي

بي ن

ملي

دانشجويي

المپيادهاي علمي

بين المللي
ملي
منطقه اي

نقره

950

برنز

900

طال

850

نقره

750

برنز

700

اول

700

دوم

650

سوم

600

چهارم تا پانزدهم

(رتبه100+)300/11(*)16-

اول

400

دوم

350

سوم

300

چهارم تا پانزدهم

(رتبه50+)200/11(*)16-

اول

150

دوم

100

سوم

70

چهارم

60

پنجم

50

4

پس از يک سال ،ساليانه  25درصد امتياز کاهش مييابد ( 25درصد امتياز هميشه باقي ميماند)

طال

1000

درصد امتياز متناسب با زمان

جدول شماره  :2جشنوارههاي علمي
فعاليتهاي ممتازي

درصد اعتبار متناسب يا زمان

حداکثر امتياز
رتبه اول

300

رتبه دوم

250

رتبه سوم

200

رتبه اول

400

دانش آموزي

بين المللي

فارابي

جشنوارههاي

رتبه سوم

300

رتبه اول

700

رتبه دوم

650

رتبه سوم

600

رتبه اول

500

رتبه دوم

450

رتبه سوم

400
رتبه اول

700

رتبه دوم

650

رتبه سوم

600

علمي
رازي

شيخ بهائي

محقق برگزيده

محقق جوان

120

محقق دانشجو

100

فناوران نوپا

150

فناوران در حال رشد

200

فناوران رشد يافته

250

رتبه 1تا 5

(رتبه)*(250 -)25

بين المللي

(رتبه)*(520-)20

ملي

(رتبه)*(320-)20

منطقهاي

(رتبه)*(225 -)25

استاني (داراي سطح ملي)

(رتبه)*(120 -)20

دانشگاهي(داراي سطح ملي)

(رتبه)*(80 -)20

جشنواره دانايي خليج فارس

مسابقات علمي دانشجويي معتبر

5

پس از يک سال ،ساليانه  25درصد امتياز کاهش مييابد ( 25درصد امتياز هميشه باقي ميماند).

خوارزمي

دانشجويي و آزاد

رتبه دوم

350

جدول شماره  :3رتبههاي آزمون سراسري
حداکثر امتياز

فعاليتهاي ممتازي

ورود به دانشگاه

سطح دو

2

( -1رتبه) * 1000- 3/10

( -1رتبه) * 1000- 5/10

( -1501رتبه) * 550- 2/10

( -1001رتبه) * 500- 4/10

( -1رتبه) * 1000- 1/10

(-5001رتبه) * 500 - 7/10

رتبه کمتر و يا مساوي  5درصد ظرفيت پذيرفته شدگان در رشته -گرايش مربوطه

500

 6تا 10درصد اول ظرفيت پذيرفته شدگان در رشته -گرايش مربوطه

300

 11تا 20درصد اول ظرفيت پذيرفته شدگان در رشته -گرايش مربوطه

100

استفاده از سهميه استعداد درخشان براي ورود به دانشگاه

100

6

( 25درصد امتياز هميشه باقي ميماند).

برگزيده آزمون سراسري
کارشناسي ارشد و دکتري

سطح يک

1

علوم انساني

هنر و زبان انگليسي

پس از يک سال ،ساليانه  25درصد امتياز کاهش مييابد

برگزيده آزمون سراسري
کارشناسي (دانشگاههاي
دولتي)

رياضي و علوم تجربي

درصد اعتبار متناسب با زمان

جدول شماره  :4فعاليتهاي آموزشي
امتياز

فعاليت ممتازي

فعاليتهاي آموزشي

کارشناسي
معدل کل در حين تحصيل

کارشناسي ارشد

ساير رشته ها

( -16.9معدل )*200

علوم انساني

( -18.4معدل )*200

ساير رشته ها

( -17.4معدل )*200

علوم انساني

( -17.9معدل )*100

ساير رشته ها

( -16.9معدل )*100

علوم انساني

( -18.4معدل )*100

ساير رشته ها

( -17.4معدل )*100

دکتري

درصد
ميماند).
امتياز

7

باقي

تدريس به عنوان دستيار استاد (با تأييد مدير گروه
آموزشي)
تدريس دورههاي آموزشي از طرف انجمنهاي علمي تعداد ساعت (تا سقف  20امتياز در هر دوره)
دانشگاه (با تأييد استاد مشاور انجمن علمي گروه
آموزشي)

هميشه

-

تعداد ساعت * ( 0.5تا سقف  25امتياز در هر دوره)

درصد امتياز کاهش مييابد (25

-

( -17.9معدل )*100
پس از يک سال ،ساليانه 25

تدريس واحدهاي درسي در دانشگاه

امتياز هميشه باقي ميماند).

معدل دانش آموختگي

کارشناسي ارشد

علوم انساني

( -17.9معدل )*200

امتياز کاهش مييابد ( 25درصد

کارشناسي

ساير رشته ها

( -16.9معدل )*50

پس از يک سال ،ساليانه  25درصد

معدل کتبي ديپلم

علوم انساني

(-17.9معدل)*50

درصد اعتبار متناسب با زمان

جدول شماره  :5فعاليتهاي پژوهشي
امتياز

فعاليت ممتازي

امتياز مقاالت مطابق آئين نامه ارتقاء * 20

ISC

مقالههاي منتشر شده در نشريههاي علمي-ترويجي معتبر (حداکثر  4مقاله)

امتياز مقاالت مطابق آئين نامه ارتقاء * 5

مقالههاي منتشر شده در همايشهاي علمي معتبر (ملي و بين المللي)

امتياز مقاالت مطابق آئين نامه ارتقاء * 3

فعاليتهاي پژوهشي

مشارکت در نگارش کتاب

تاليف

امتياز اکتسابي مطابق آئين نامه ارتقاء (هر کتاب) * 10

تصنيف

امتياز اکتسابي مطابق آئين نامه ارتقاء (هر کتاب) * 10

ترجمه

امتياز اکتسابي مطابق آئين نامه ارتقاء (هر کتاب) * 10

فعاليت در هستههاي پژوهشي دانشکده ها (با ارائه گواهي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه)

100

همکاري در طرحهاي پژوهشي (با ارائه گواهي معتبر از معاونت پژوهشي دانشگاه)

امتياز طرح مطابق آئين نامه ارتقاء * 7

بين المللي
ثبت اختراع (ثبت شده در مجامع بين المللي يا سازمان
پژوهشهاي علمي -صنعتي ايران)

امتياز اختراع مطابق آئين نامه ارتقاء * 20

امتياز اختراع مطابق آئين نامه ارتقاء * 10

ملي

8

در صورتي که اثر علمي به نام دانشگاه خليج فارس نباشد 50 ،درصد امتياز تعلق ميگيرد.
اثر علمي بايد با همراهي يکي از

مقالههاي منتشر شده در نشريههاي علمي-پژوهشي با نمايه معتبر

امتياز مقاالت مطابق آئين نامه ارتقاء * 10

پس از يک سال ،ساليانه  25درصد امتياز کاهش مييابد ( 25درصد امتياز هميشه باقي ميماند)

مقالههاي علمي-پژوهشي منتشر شده در نشريههاي معتبر ISI

درصد اعتبار متناسب با زمان

جدول شماره  :6فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي
درصد اعتبار متناسب با زمان

9

جدول شماره  :7ديگر فعاليتها

فعاليت فرهنگي و ديگر فعاليتها

عضويت در هيئت تحريريه مجله علمي دانشجويي داراي مجوز از هيأت نظارت بر نشريات دانشجويي

40

سردبير نشريه علمي دانشجويي داراي مجوز از هيأت نظارت بر نشريات دانشجويي

70

شرکت در دورههاي آموزشي مورد تاييد اداره

تعداد ساعت *2

مسئول برگزاري دوره ها ،همايش ها و اردوها با تاييد دانشکده

هر دوره *30

-منتخبين جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان

تعداد دوره*70

منتخبين جوايز تحصيلي دانشگاه در دورههاي پيشين

تعداد دوره*70

دانشجوي نمونه کشوري

100

جدول  :8درصد تسهيالت بر اساس امتياز
دوره

درصد تسهيالت

کمينه امتياز الزم

کارشناسي

15

200

کارشناسي ارشد

17

250

دکتري

20

300

10

مييابد ( 25درصد امتياز هميشه باقي ميماند)

دبير انجمنهاي علمي – فرهنگي دانشجويي

20

پس از يک سال ،ساليانه  25درصد امتياز کاهش

فعاليتهاي ممتازي

امتياز

درصد اعتبار متناسب با زمان

جدول شماره  :9تسهيالت دانشجويان دوره کارشناسي
تسهيالت مادي
نوع جايزه
آموزش

پژوهش

عمومي

سقف اعتبار

توضيحات

رديف تسهيالت
1-1

اعتبار توانمندي آموزشي/کار آفريني

ضريب 1.8

به ازاي هر نيمسال در سال مشموليت

2-1

تخفيف شهريه دانشجويان نوبت دوم

طبق جدول شهريه دانشگاه

در سال مشموليت

1-2

کمک هزينه شرکت در مسابقات مورد تاييداداره

ضريب 1.1

به ازاي هر مسابقه با تاييد اداره ( تا سقف  3سابقه)

2-2

اعتبار ارتباطات علمي

ضريب 0.8

در سال مشموليت

3-2

اعتبار اجراي پايان نامه کارشناسي

براي علوم انساني ضريب 0.6
براي ساير رشتهها ضريب 0.9

در سال مشموليت (يک بار در طول تحصيل و بعد از اخذ پايان نامه در هر مقطع)

4-2

پژوهانه همکاري در هستههاي پژوهشي

ضريب 0.8

به ازاي هر نيمسال در سال مشموليت با تائيد مدير هسته پژوهشي مورد تائيد دانشگاه

5-2

اعتبار شرکت در مجامع علمي معتبر

ضريب 0.6

1-3

اعتبار برنامهها و سفرهاي زيارتي و گردشگري

ضريب 0.8

در سال مشموليت

2-3

راتبه دانشجويي

ضريب 1.2

در هر نيمسال ،به ازاي  10ساعت کار ماهانه (اين امتياز شامل دانشجويان نوبت دوم نميشود).

3-3

تخفيف شهريه خوابگاه

بر اساس مصوبه هيات امنا در خصوص تخفيف شهريه

در مورد دانشجويان غير خوابگاهي معادل آن به اعتبار آموزشي و پژوهشي اضافه ميشود.

تسهيالت ديگر
1-1
آموزش

پژوهش
عمومي

1-2

امکان اخذ  4واحد درسي اضافه (اخذ اين واحدها دلخواه است و در کارنامه دانشجو درج نميشوند ،ولي گواهي
مربوط به آن از طرف اداره صادر ميگردد).

در سال مشموليت

اولويت در انتخاب واحد

در سال مشموليت

تحصيل همزمان در دو رشته مطابق آيين نامه تحصيل همزمان وزارت علوم

به شرط کسب حداقل  1300امتياز

2-2

دسترسي رايگان به منابع کتابخانه

در سال مشموليت

3-2

امکان به امانت گرفتن  3کتاب اضافه از کتابخانه

در سال مشموليت

1-3

تخصيص ترافيک اينترنت بيشتر

در سال مشموليت
11

2-3

اولويت اعطاي وام در سقف تعيين شده

در سال مشموليت

3-3

اولويت در تخصيص خوابگاه دانشجويي

در سال مشموليت
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جدول شماره  :10تسهيالت دانشجويان دوره کارشناسي ارشد
تسهيالت مادي
نوع جايزه

رديف

آموزش

پژوهش

عمومي

تسهيالت

توضيحات

سقف اعتبار

1-1

اعتبار توانمندي آموزشي /کار آفريني

ضريب 2

به ازاي هر نيمسال در سال مشموليت

1-2

کمک هزينه شرکت در مسابقات مورد تاييد اداره

ضريب 1.1

به ازاي هر مسابقه با تاييد اداره (تا سقف  3مسابقه)

2-2

اعتبار ارتباطات علمي

ضريب 0.8

در سال مشموليت

3-2

اعتبار اجراي پايان نامه کارشناسي ارشد

براي علوم انساني ضريب 0.9
براي ساير رشتهها ضريب 1.2

در سال مشموليت (يک بار در طول تحصيل و بعد از اخذ پايان نامه در هر مقطع)

4-2

اعتبار عضويت در هستههاي پژوهشي

ضريب 1

به ازاي هر نيمسال در سال مشموليت (با تاييد مدير هسته پژوهشي مورد تاييد دانشگاه)

5-2

اعتبار شرکت در مجامع علمي معتبر

ضريب 0.6

فقط يک بار در سال مشموليت

1-3

اعتبار برنامهها و سفرهاي زيارتي و گردشگري

ضريب 0.8

2-3

راتبه دانشجويي

ضريب 1.3

در هر نيمسال ،به ازاي  8ساعت کار ماهانه (اين امتياز شامل دانشجويان نوبت دوم نميشود).

3-3

تخفيف شهريه خوابگاه

بر اساس مصوبه هيات امنا در خصوص تخفيف شهريه

در مورد دانشجويان غير خوابگاهي معادل آن به اعتبار آموزشي و پژوهشي اضافه ميشود.

1-1

امکان اخذ  4واحد درسي اضافه (اخذ اين واحدها دلخواه است و در کارنامه دانشجو درج نميشوند،
ولي گواهي مربوط به آن از طرف اداره صادر ميگردد).

در سال مشموليت

1-2

اولويت در انتخاب واحد

در سال مشموليت

2-2

دسترسي رايگان به منابع کتابخانه

در سال مشموليت

3-2

امکان به امانت گرفتن  3کتاب اضافه از کتابخانه

در سال مشموليت

1-3

تخصيص ترافيک اينترنت بيشتر

در سال مشموليت

2-3

اولويت اعطاي وام در سقف تعيين شده

در سال مشموليت

3-3

اولويت در تخصيص خوابگاه دانشجويي

در سال مشموليت

تسهيالت ديگر
آموزشي

پژوهش

عمومي

13

جدول شماره  :11تسهيالت دانشجويان دوره دکتري
تسهيالت مادي
نوع جايزه

رديف

تسهيالت

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1-1

اعتبار توانمندي آموزشي /کارآفريني

ضريب 2.2

به ازاي هر نيمسال در سال مشموليت

1-2

کمک هزينه شرکت در مسابقات مورد تاييد اداره

ضريب 1.1

به ازاي هر مسابقه با تائيد اداره تا سقف  3مسابقه

2-2

اعتبار ارتباطات علمي

ضريب 0.8

در سال مشموليت

3-2

اعتبار اجراي پايان نامه دکتري

پژوهش

عمومي

 4,500,000ريال براي علوم انساني
 6,000,000ريال براي ساير رشتهها

در سال مشموليت (يک بار در طول تحصيل و بعد از اخذ پايان نامه در هر مقطع)

4-2

اعتبار عضويت در هستههاي پژوهشي

ضريب 1.2

به ازاي هر نيمسال در سال مشموليت (با تائيد مدير هسته پژوهشي مورد تائيد دانشگاه)

5-2

اعتبار شرکت در مجامع علمي معتبر

ضريب 0.6

حداکثر دو بار در سال مشموليت

1-3

اعتبار برنامهها و سفرهاي زيارتي و گردشگري

ضريب 0.8

2-3

راتبه دانشجويي

ضريب 1.5

در هر نيمسال ،به ازاي  5ساعت کار ماهانه (اين امتياز شامل دانشجويان نوبت دوم نميشود).

3-3

تخفيف شهريه خوابگاه

بر اساس مصوبه هيات امنا در خصوص تخفيف شهريه

در مورد دانشجويان غير خوابگاهي معادل آن به اعتبار آموزشي و پژوهشي اضافه ميشود.

تسهيالت ديگر
آموزشي

پژوهش

عمومي

1-1

امکان اخذ  4واحد درسي اضافه (اخذ اين واحدها دلخواه است و در کارنامه دانشجو درج نميشوند ،ولي گواهي
مربوط به آن از طرف اداره صادر ميگردد).

در سال مشموليت

1-2

اولويت در انتخاب واحد

در سال مشموليت

2-2

دسترسي رايگان به منابع کتابخانه

در سال مشموليت

3-2

امکان به امانت گرفتن  3کتاب اضافه از کتابخانه

در سال مشموليت

1-3

تخصيص ترافيک اينترنت بيشتر

در سال مشموليت

2-3

اولويت اعطاي وام در سقف تعيين شده

در سال مشموليت

3-3

اولويت در تخصيص خوابگاه دانشجويي

در سال مشموليت
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نکاتي در مورد جايزه ها
 اعتبار «توانمندي آموزشي/کارآفريني» براي شرکت در دورهها و کارگاههاي آموزشي/کارآفريني و با هدف ارتقاي تواناييهاي وي
در موضوعهاي تخصصي و مرتبط با تحصيل اعطا ميشود.
 اعتبار «ارتباطات علمي» شامل کمک هزينه اشتراک نشريات علمي ،کمک هزينه عضويت در انجمن ها و پايگاههاي علمي و
تسهيالت خريد کتابهاي علمي ،لوازم و تجهيزات آموزشي است.
 کمک هزينه «شرکت در مسابقات علمي» براي شرکت دانشجو در مسابقات علمي مورد تاييد اداره که در ابتداي هر دوره مشموليت
توسط اداره اعالم ميگردد ،اعطا ميشود.
 اعتبار «اجراي پايان نامه/رساله» منوط به تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه/رساله دانشجو در دانشکده مربوط در دو يا سه قسط
اعطا ميگردد.
 پژوهانه «همکاري در هستههاي پژوهشي» و اعتبار «عضويت در هستههاي پژوهشي» به منظور تشويق دانشجويان به فعاليت
در هستههاي پژوهشي تشکيل شده در دانشکدههاي مربوطه با تاييد مدير هسته پژوهشي مورد تاييد دانشگاه اعطا ميگردد.

 اعتبار «شرکت در مجامع علمي معتبر» به منظور شرکت دانشجو در کنفرانسها (همراه با ارائه مقاله) و کارگاههاي علمي و با
هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي دانشجو اعطا ميشود که براي هر دانشجو حداکثر دو بار در سال و با ارائه گواهي نامنويسي در مجمع
و نيز اسناد مثبته مالي قابل پرداخت است.
« راتبه دانشجويي» شامل کمک هزينه معيشتي است که در قبال کار دانشجويي در دانشگاه با تاييد واحد مربوط (ماهانه  10ساعت
براي دانشجويان دوره کارشناسي 8 ،ساعت براي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و  5ساعت براي دانشجويان دوره دکتري) اعطا
ميگردد.
 اعتبار «برنامه ها و سفرهاي زيارتي و گردشگري» به منظور تشويق دانشجويان به شرکت و همکاري در برنامه و سفرهاي زيارتي
و گردشگري اعالم شده توسط اداره به صورت سرانه محاسبه شده و شامل حال دانشجو خواهد شد.
« تخفيف شهريه خوابگاه» مطابق با مصوبه هيات امنا درخصوص تخفيف اختصاص يافته به دانشجويان رتبه اول ،بر اساس درصد
تسهيالت کسب شده ،محاسبه ميشود.
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بخش دوم :انتخاب و تشويق برگزيدگان آموزشي
در نشستهاي شماره  131و  139شوراي آموزشي دانشگاه به تاريخهاي  1400/07/04و  1400/10/12در مورد روال انتخاب
دانشجويان سرآمد آموزشي و جوايز تخصيص يافته در هر سال تحصيلي ،فرايند زير به تصويب رسيد:
بند  .1دوره کارشناسي:
براي دانشجويان هم رشته-هم ورودي رده کارشناسي ،چهار بار در طول دوره و در پايان ترمهاي زوج ،فردي که داراي باالترين
معدل کل است ،به شرط گذارندن حداقل واحد با معدل باالي  ،15به عنوان سرآمد آموزشي معرفي ميشود.
 1 -1حداقل واحدهاي گذرانده شده بايد  x/4تعداد کل واحدهاي دانشآموختگي رشته خود باشد ( xمعرف تعداد سال
حضور دانشجو در دوره کارشناسي است و عدد غيرصحيح واحدها به پايين گرد شود).
 2 -1درسهاي گذرانده شده در ترم تابستان متصل به ترم زوج نيز در محاسبه معدل کل لحاظ شود.
 3 -1بديهي است دانشجويان ورودي نيمسال دوم نيز ميتوانند به عنوان سرآمد آموزشي انتخاب شوند .معدل و واحدهاي
آموزشي آنها نيز در پايان ترمهاي زوج ايشان محاسبه و در صورت يکسان بودن کد رشته محل در نيمسال اول و دوم،
با دانشجويان نيمسال اول مقايسه شوند ،در صورت متفاوت بودن کد رشته محل در نيمسال اول و دوم ،هر ورودي
جداگانه مقايسه و باالترين معدل کل انتخاب شود.
 4 -1دانشجو در طول دوره ،در صورت احراز شرايط ميتواند بيش از يک بار سرآمد آموزشي شود.

بند  .2دوره تحصيالت تکميلي:
براي دانشجويان هم رشته-هم ورودي رده کارشناسي ارشد و دکتري يک بار در طول دوره و در پايان ترم سه از ميان افرادي که
تمام دروس نظري خود را گذراندهاند ،فردي که داراي باالترين معدل کل است (به شرط اينکه معدل دانشجويان کارشناسي ارشد
باالي  16و معدل دانشجويان دکتري باالي  17باشد) به عنوان سرآمد آموزشي معرفي ميشود.

بند  .3دانشجوياني که در سال محاسبه سرآمد آموزشي داراي درس افتاده باشند يا نيمسالي را مشروط شده باشند ،در آن سال به
عنوان سرآمد آموزشي انتخاب نميشوند.

بند  .4دانشجويان داراي حکم محکوميت قطعي از کميته انضباطي به عنوان سرآمد آموزشي انتخاب نخواهند شد.
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بند  .5دانشجويان سرآمد آموزشي ساليانه در ارديبهشت ماه هر سال توسط اداره استعدادهاي درخشان و امور هيات علمي اعالم
ميشود.

بند  .6مبناي محاسبه جوايز آموزشي ،ساليانه بر اساس ضريبي از شهريه ثابت دانشجويان نوورود نوبت دوم کارشناسي رشتههاي
علوم پايه تعيين شده است .در جدول زير به تفکيک نوع جايزه ،ضريب آن مشخص گرديده است.
ضريب جايزه به ازاي هر نفر

نوع جايزه

سرآمدان آموزشي

مرحله اول المپياد

دانشجويان رتبه اول کارشناسي

ضريب 0.5

دانشجويان رتبه اول کارشناسي ارشد

ضريب 0.75

دانشجويان رتبه اول دکتري

ضريب 1

رتبه اول المپياد منطقهاي

ضريب 2

رتبه دوم تا پنجم منطقهاي
ضريب 1.5
برگزيدگان المپياد متمرکز

مرحله دوم

المپياد*

گروههاي آموزشي دارنده رتبه

اعتبار مالي با ضريب 10

رتبه اول تا سوم

ضريب 4

رتبه چهارم تا پانزدهم

ضريب 3

گروههاي آموزشي دارنده رتبه

اعتبار مالي با ضريب 20

* بديهي است دانشجو و گروه آموزشي با کسب رتبه در مرحله دوم المپياد ،فقط جايزه مربوط به همان مرحله را دريافت ميکنند.
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بخش سوم :کمک هزينههاي آمادهسازي و اعزام تيمهاي دانشجويي به مسابقات علمي
اعتبار مربوط به مسابقات علمي دانشجويي بر اساس عملکرد ساليانه دانشجويان دانشگاه ،در مجموع اعتبارات معاونت آموزشي لحاظ
ميگردد تا به تشخيص اداره استعدادهاي درخشان و امور هيات علمي جهت آمادهسازي و اعزام تيمهاي دانشجويي هزينه گردد .مبناي
ضريب سقف اعتبار به هر مسابقه علمي دانشجويي ،ساليانه بر اساس ضريبي از شهريه ثابت دانشجويان نوورود نوبت دوم کارشناسي
رشتههاي علوم پايه تعيين شده که در جدول زير به تفکيک هر مسابقه ،ضريب آن مشخص گرديده است.
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* الزم به ذکر است چنانچه مسابقهاي در بوشهر برگزار شود ،ضريب سقف اعتبار آن با نظر گروه آموزشي و تاييد معاونت آموزشي کاهش
خواهد يافت.
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