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مشخصات دانشجو (تکمیل کلیه قسمت ها این بخش الزامی است)
نام.......................................................................................................... :

دوره :روزانه  شبانه 

نام خانوادگی......................................................................................... :

ورودی  :مهر بهمن سال ....................

شماره دانشجویی...................................................................................:

مقطع :کارشناسی  کارشناسی ارشد 

نام پدر................................................................................................... :

دانشکده................................................................................................... :

کد ملی.................................................................................................. :

گروه.......................................................................................................... :

شماره شناسنامه................................................................................... :

رشته تحصیلی......................................................................................... :

موبایل..................................................................................................... :

گرایش تحصیلی....................................................................................... :

تلفن ثابت............................................................................................... :

شماره حساب .......................................................:نزد بانک................................................................ :

آیا در دفتر استعدادهای درخشان پرونده دارید؟  بله

دکتری 

محل الصاق
عکس

 خیر

آیا در سالهای گذشته توسط دفتر استعدادهای درخشان بعنوان دانشجوی برگزیده معرفی شدهاید؟  بله  خیر
درصورتیکه جواب شما مثبت است :عنوان انتخاب ...................................................................................... :سال انتخاب................................................................ :
اینجانب  ............................................به تمام موارد مطرح شده در این فرم با دقت و با صداقت جواب دادم و درستی و صحت آنها را تعهد مینمایم و تکمیل نمودن این فرم را دلیل
تاریخ31.... /...... /...... :

انتخاب شدن اینجانب به عنوان دانشجوی برگزیده نمیدانم.

امضاء .........................................

این قسمت توسط معاون آموزشی دانشکده تایید می شود
متقاضی ،همه شرایط آموزشی مندرج در دستورالعمل اجرایی را برای انتخاب دانشجوی برگزیده ساالنه دفتر هدایت استعدادهای درخشان
نام و نام خانوادگی ...................................

معاون آموزشی دانشکده ....................

دارد□ ندارد □

تاریخ مهر و امضاء ........................................

فهرست فعالیت ها و خالصه امتیازات (این قسمت توسط معاون پژوهشی دانشکده تایید می شود)
نوع فعالیت پژوهشی

بند
3

مقاالت (علمی-پژوهشی )...

2

مقاالت کنفرانسی و سمیناری

1

تألیف ،تصنیف و ترجمه کتب

4

طرحهای تحقیقاتی ملی ،منطقه ای یا دانشگاهی

5

اکتشاف ،اختراع ،ابتکار ،نوآوری اثر بدیع و ارزنده هنری

6

جشنواره ها ،المپیاد ها و مسابقات ،پروژه علمی پژوهشی دانشجویی

7

رتبه های برترکنکورها

8

دانشجوی نمونه کشوری

9

موارد دیگر

جمع امتیازات کسب شده

آیا مستندات به پیوست

در هر بند

است؟

توضیحات

جمع کل امتیازات
نام و نام خانوادگی ...................................

معاون پژوهشی دانشکده ....................

تاریخ مهر و امضاء ........................................

این قسمت توسط رئیس دانشکده تایید می شود
بر اساس مدارک ارائه شده و بر اساس دستورالعمل اجرایی برای انتخاب دانشجوی برگزیده ساالنه دفتر هدایت استعداد های درخشان ،آقای/خانم  .........................................جهت
دریافت عنوان دانشجوی برگزیده آموزشی-پژوهشی معرفی می گردد.
نام و نام خانوادگی ...................................

رئیس دانشکده ....................

تاریخ مهر و امضاء ........................................

این قسمت توسط دفتر تایید می شود
پرونده آقای/خانم  .........................................جهت دریافت عنوان دانشجوی برگزیده آموزشی-پژوهشی در جلسه شورای دفتر هدایت استعداد های درخشان به شماره ......................
و تاریخ  ...........................مطرح شد و با اعطای این عنوان  موافقت گردید  مخالفت گردید.
نام و نام خانوادگی ...................................

تاریخ مهر و امضاء ........................................

شماره................................................. :
تاریخ................................................... :
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فعالیتهای پژوهشی (این قسمت توسط دانشجو تکمیل و توسط معاون پژوهشی دانشکده تایید می شود)
( )3مقاالت  ،SCOPUS ،ISC،ISI ،JCRعلمی-پژوهشی و علمی-ترویجی وغیره در مجالتی که مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (امتیاز بر مبنای آیین نامه ارتقاء)
ضریب تاثیر
عنوان کامل مقاله

ردیف

مجله

نام مجله

نمایه

Impact
Factor

نویسندگان

سال
انتشار

امتیاز
نفر چندم

تعداد

( )2مقاالت کنفرانسی و سمیناری (امتیاز بر مبنای آیین نامه ارتقاء)

عنوان کامل مقاله

ردیف

محل

نام کنفرانس

(شهر و کشور)

نویسندگان به ترتیب

نوع انتشار

تاریخ
کنفرانس

امتیاز

(چکیده،
کامل)

( )1تألیف ،تصنیف و ترجمه کتب (امتیاز بر مبنای آیین نامه ارتقاء)
عنوان کامل کتاب

ردیف

نوع انتشار (تألیف،

زمینه (علمی،

ترجمه ،نقد یا ). . .

داستان ،شعر و )....

ناشر

نویسندگان

سال

امتیاز

چاپ

( )4طرحهای تحقیقاتی ملی ،منطقه ای یا دانشگاهی (امتیاز بر مبنای آیین نامه ارتقاء)
ردیف

نوع طرح

نام طرح

کارفرما

سمت در طرح

سال اجرای طرح

امتیاز

( )5اکتشاف ،اختراع ،ابتکار ،نوآوری اثر بدیع و ارزنده هنری (امتیاز بر مبنای آیین نامه ارتقاء)
مشخصات اختراع ثبت شده

ردیف

امتیاز

مرجع تأیید کننده

( )6جشنواره ها ،المپیاد ها ،مسابقات و پروژه های علمی پژوهشی دانشجویی (امتیاز بر مبنای آیین نامه ارتقاء)
ردیف

نام

سطح جشنواره/المپیاد/مسابقه

جشنواره/المپیاد/مسابقه/پروژه

(استانی،ملی ،بین المللی یا جهانی)

سازمان برگزار کننده

رتبه کسب شده

سال کسب

امتیاز

رتبه

( )7رتبه های برترکنکورها ( 2امتیاز برای هر مورد)
شرایط و مرجع تأیید کننده

مقطع
کارشناسی

 2/5انحراف معیار-سازمان سنجش

کارشناسی ارشد

سازمان سنجش

دکتری

سازمان سنجش-دانشگاه

سال کسب رتبه

رتبه کسب شده

تعداد نفرات

از

شرکت کننده

امتیاز

( )8دانشجوی نمونه کشوری ( 2امتیاز برای هر مورد)
مقطع

مرجع تأیید کننده

سال کسب رتبه

رتبه کسب شده

تعداد نفرات

از

شرکت کننده

امتیاز
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شماره................................................. :
تاریخ................................................... :
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( )9موارد دیگر (هر مورد حداکثر  2امتیاز)
ردیف

موارد دیگر

امتیاز

