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 بسمه تعالی

 مقدمه 

 387آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسه  2ماده  2بند  اجرای در

این  ،استعداد برتر دارایدانشجویان ارائه تسهیالت به  منظور به و فرهنگی انقالب عالی شورای 06/09/75مورخ 

 این آیین نامه ها و شیوه نامه ها به شرح زیر می باشند: .تردیده استدوین گ ها و شیوه نامه ها آیین نامه

 درخشان استعدادهای هدایت دفتر عضویتو شیوه نامه  داخلی نامه آیین (1

 مورخ دانشگاه آموزشی شورای  1221و  1220جلسات   در و شده تدوین ماده 5 و شیوه نامه در آیین نامه این 

مورخ  1286و  1282 ،1255، 1229 جلساتو اصالحیه آن در   رسید بتصوی به 17/07/1396و  10/07/1396

 به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسید. 10/09/1398و  29/07/1398 ،21/08/1397،  5/10/1396

 دانشگاه ساالنه برگزیده دانشجویان انتخاب برای اجرایی دستورالعمل و نامه شیوه (2

 تصویب به 25/8/94 مورخ دانشگاه آموزشی شورای 1158جلسه  رد شده و تدوین ماده 12 در نامه شیوه این

 5/10/1396  ، 29/6/95مورخ  1286و  1282 ،1255،  1229  ،1187 است و اصالحیه آن در جلسات رسیده

 .رسیدبه تصویب شورای آموزشی دانشگاه  10/09/1398و  29/07/1398، 21/08/1397، 

 بدون پذیرش در سینا بوعلی دانشگاه درخشان یاستعدادها هدایت دفتر اجرایی نامه شیوه (3

 دانشگاه اختصاصی شرایط و ارشد کارشناسی آزمون

 مورخ دانشگاه آموزشی شورای 1201و  1176، 1168ماده تدوین شده و در جلسات  10این شیوه نامه در 

 1282و  1255، 1229 جلساتو اصالحیه آن در  به تصویب رسید 4/11/1395 و 20/2/1395، 19/11/1394

 ه تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسید.ب 29/07/1398و  21/08/1397 ،5/10/1396مورخ  

 دانشجویی پژوهشی و علمی های پروژه نامه شیوه (4

به تصویب شورای آموزشی دانشگاه  5/10/1396مورخ  1229در جلسه ماده تدوین شده و  1این شیوه نامه در 

 ید.رس
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 تعاریف

  .رود می کار به نامه آیین این در زیر های واژه ار،تصاخ رعایت منظور به

 دانشگاه بوعلی سینا :دانشگاه

 دانشکده مربوط دانشگاه :دانشکده

باشد و تحت یکی از عناوین دانشجوی  مربوط دانشجویی که حائز شرایط مندرج در آیین نامه :دانشجوی برگزیده ساالنه دفتر

 شودها، معرفی مین سراسری، المپیاد دانشجویی، مسابقات و جشنوارهپژوهشی، آزمو-برگزیده آموزشی، آموزشی

 دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه دفتر:

 سازمان سنجش آموزش کل کشور :سازمان سنجش

 سامانه دفتر هدایت استعدادهای درخشان سامانه:

مدیر دفتر هدایت استعدادهای  ،شورا(  رئیس) اهدانشگو تحصیالت تکمیلی  متشکل از معاون آموزشیدفتر  شورای :دفتر شورای

تحصیالت دیر ، م)عضو( دانشگاه یآموزشامور ، مدیر )عضو( دانشگاهو فناوری معاون پژوهشی درخشان دانشگاه )دبیر شورا(،  

 می باشد. )بدون حق رای(  حسب نیاز دانشکده مربوطپژوهشی  یا معاون آموزشیو  )عضو( تکمیلی دانشگاه

 طرحی که دارای کد ملی یا قرارداد با امضاء وزیر یا معاون وزیر باشد و مورد استفاده آن در سطح ملی باشد. طرح ملی:

 دانشگاه به دانشجو ورود سال در تحصیلی های رشته انتخاب راهنمای دفترچه در مندرج تحصیل محل های کد از یک هر :رشته کد

 گروه آموزشی مربوط گروه آموزشی:

می تواند پس از عضویت در زمان تحصیل و قبل از فراغت از تحصیل از تسهیالت  کهو یا دانش آموخته ای نشجدا :دائم عضو

 .مند گرددهبهردانشگاه خارج از هیالت تساز  تحصیلت از غاربعد از ف موجود در دانشگاه و در صورت امکان

 درموجود از تسهیالت  و قبل از فراغت از تحصیل پس از عضویت یکسال حداکثر تواند به مدتدانشجویی که می عضو موقت:

 دانشگاه استفاده کند.

مسابقات دیگر یا در مراحل مختلف و بصورت گزینشی از بین شرکت  انین منتخبکه باتی مسابق بین المللی یا ملی:ات مسابق

  انجام می شود.در سطح ملی یا بین المللی کنندگان 

 یوزارت علوم تحقیقا ت و فنآور :وزارت

که پس از اعالم سازمان  و دانشجویان ورودی بهمن سال قبل سایر، به دانشجویان روزانه، نوبت دوم ورودی: هم –  رشته هم

 اند اطالق می گردد.سنجش در یک کدرشته محل، در دانشگاه در یک نیمسال ثبت نام نموده و واحد گذرانده
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 انآیین نامه داخلی عضویت دفتر هدایت استعدادهای درخش

حائز  سال از تاریخ فارغ التحصیلی وی نگذشته باشد و  یکحداکثر  دانشگاه که هدانش آموخت یا دانشجو( 1ماده 

و صرفا با ارائه مدارک مستند و با تائید مراجع در صورت تقاضا  ،در این آیین نامه باشدمندرج الزم  شرایط

  .گردندمند ر بهرهت این دفتاز تسهیال شود ودفتر عضو موقت یا دائم می تواند ذیصالح 

همان مقطع تحصیلی متقاضی است که فعالیت های آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وی مقطع عضویت  (1-1

عضو دائم به ترتیب مقاطع  2و  1بند  4در آن مقطع انجام شده است. متقاضی حائز شرط مندرج درماده 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

زمان  و با صدور مجوزهای الزم از شگاهداندر های موجود ظرفیت توجه بهبا وانند اعضای دائم دفتر می ت (1-2

در  .مند گردندبهرهدر مقطع مربوط از تسهیالت موجود در دانشگاه تا زمان فراغت از تحصیل عضویت 

با اخذ مجوزهای مربوط، سسات و سازمان های خارج از دانشگاه، مؤ توسطاستفاده از تسهیالت مورد 

سایر مکاتبات خارج و  دائم عضویتگواهی  همچنیناز سوی این دفتر انجام خواهد شد. ت الزم تبامکا

 .  صورت می گیردتوسط این دفتر به صورت موردی و بر اساس درخواست دانشجو  از دانشگاه

ر دانشگاه و با صدور مجوزهای الزم و ددر های موجود ظرفیت توجه بهاعضای موقت دفتر می توانند با  (1-3

قبل پس از عضویت موقت و از تسهیالت موجود در دانشگاه  حداکثر یکسالبه مدت یل خود زمان تحص

 . شودانجام نمیبرای اعضای موقت  مند گردند. مکاتبات خارج از دانشگاهبهرهفراغت ازتحصیل از 

غیر فارسی با به زبان فارسی می باشد و گواهی به زبانهای  صادره توسط این دفتر صرفاً گواهی عضویت (1-4

گواهی پذیرش بدون آزمون توسط ین الملل دانشگاه انجام می گردد. معرفی دفتر، توسط دفتر روابط ب

گواهی رتبه و همچنین  عضویت دائم یا موقت نمی باشد.منزله ه باین دفتر صادر می گردد و این گواهی 

  دانشگاه صادر می شود.یا  دانشکدهمعدل توسط واحد آموزشی 

از جدول  2مندرج در ستون  مجاز  سنوات ارائه شده توسط متقاضیان باید مربوط به مدارک و مستندات (2ماده 

ثبت نام و مالک محاسبه سنوات مجاز مربوط به فعالیت های پژوهشی، حداکثر تعداد نیمسال پس از  باشد 2

سنوات لحاظ می  های مرخصی )با احتساب و بدون احتساب( و فرصت های مطالعاتی دراست و نیمسال

 گردد.

ارائه اطالعات مربوط به افرادی در و  است بررسی قابل مستند مدارک ارائه با صرفا متقاضیان پرونده (2-1

 مدرک گونه هر ارائه ورتص در.  موارد آموزشی و پژوهشی با متقاضی همکاری داشتند  الزامی است

 لغو وی عضویت باشد، دفتر عضو ضیقامت اگر و گردد نمی بررسی متقاضی پرونده تکراری، یا نامعتبر

 .شد خواهد برخورد متقاضی با مقتضی نحو به همچنین. گردد می
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صرفا می تواند برای  مهمان دائم دانشجوی. شوندنمی عضویت مشمول دانشگاه در مهمان دانشجویان( 3ماده 

 .دکن اقدامموقت  عضویت

همچنین امتیاز هر مورد در  .شونددفتر  عضو دائمتوانند  یممتقاضیانی که حائز یکی از شرایط زیر باشند  (4ماده 

 شود.محاسبه می 1هر مقطع طبق آخرین ستون جدول 

 کارشناسی مقطع در کشور آموزش سنجش سازمان سوی از شده معرفی سراسری آزمون شدگانپذیرفته  (4-1

 درات نمر میانگین از معیار انحراف دو و نیم حداقل در آزمون سراسری آنهامجموع نمرات اکتسابی  که

 .باشداالتر ب مربوط آزمایشی گروه

شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد که در کنکور سراسری حائز رتبه های اول تا سوم شده اند پذیرفته (4-2

 .زمان سنجشبا معرفی سا

 .وزارتدانشجویان نمونه کشوری با معرفی سازمان امور دانشجویان  (4-3

 .علمی دانشجویی با معرفی سازمان سنجش هاینهایی المپیاد رتبه های اول تا پانزدهم مرحله (4-4

 .با معرفی دبیرخانه المپیاد )مدال های طال، نقره و برنز(رتبه های برتر المپیاد علمی دانش آموزی  (4-5

 ،خـوارزمی، جـوان خـوارزمی، رازی و ملی مرحله نهایی جشنواره های بین المللـی های اول تا سومرتبه  (4-6

با معرفی دبیرخانه هر یک  ،برگزیده عالمه طباطبایی، پژوهشگران و فناورانهنری فجر، ، ائیو شیخ به فارابی

 .و تائید شورای دفتر از جشنواره ها

 .و تائید شورای دفتر با معرفی دبیرخانه مسابقاتبین المللی دانشجویی مسابقات علمی  رتبه های اول تا سوم  (4-7

با معرفی دبیرخانه مسابقات و المپیک ، جهانی و آسیاییالمللی  رتبه های اول تا سوم مسابقات ورزشی بین  (4-8

 .تائید شورای دفتر

سازمان گواهی تجاری سازی از  که تولید دانش فنی یا اکتشاف و اختراع منجر به تجاری سازی با متقاضیانی  (4-9

 دارند.درصد  100پژوهش های علمی صنعتی ایران و سازمان صنایع دفاع با سهم 

 درصد 100با معرفی مراجع ذیصالح و تائید شورای دفتر باشند و ملی یا استانی دارای طرح  متقاضیانی که (4-10

 اجرای طرح به عهده خودشان باشد.

حداقل امتیاز آموزشی و پژوهشی مندرج در  با کسب ،نیستند 4 متقاضیانی که حائز شرایط مندرج در ماده ( 5ماده 

 شوند.ائم دفتر ضو موقت یا دتوانند عمی ،زیربا رعایت شرایط  و 1جدول 

در این کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی مورد استناد در این ماده باید مربوط به زمان تحصیل متقاضیان  (5-1

 و با آدرس این دانشگاه ارائه شده باشند. دانشگاه
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( را در مقطع 1از جدول  6پژوهشی )ستون -در صورتی که متقاضی حدنصاب امتیاز کل آموزشی (5-2

به عضویت دائم در خواهد  ،تیاز سال های قبل را کسب نکرده باشدام حتی اگرکسب نماید  تحصیلی خود

 آمد.

را کسب نموده اند ولی حدنصاب  1متقاضیانی که حدنصاب امتیاز سال های تحصیلی مندرج در جدول  (5-3

( در مقطع خود را کسب ننموده اند، به عضویت موقت دفتر در آن سال 1از جدول  6 کل )ستون

 واهند آمد. درخ

، و با رعایت مفاد این آیین نامه قابل بررسی 4و  3ژوهشی مورد تأیید وزارت بر اساس جداول مستندات پ (5-4

 و امتیازدهی می باشند.

 مستندات و مدارک پژوهشی باید به تایید استاد )اساتید( راهنما برسد. (5-5

اساتید  ضی باشند با حذف اسامیپژوهشی که مستخرج از پایان نامه یا رساله متقا-مقاالت علمیامتیاز  (5-6

محاسبه می شود. سایر  4و  3راهنما و اساتید مشاور، و با حفظ ترتیب بقیه نویسندگان بر اساس جداول 

امتیاز دهی اساتید راهنما و اساتید مشاور  اسامی  و بدون حذفمقاالت با رعایت ترتیب همه نویسندگان 

  می شوند.

د و مستخرج از پایان نامه یا رساله نامتیاز دهی می شواب درصد مشارکت امتیاز موارد پژوهشی که با احتس (5-7

توجه به درصد مشارکت سایر همکاران  متقاضی باشند با حذف اسامی اساتید راهنما و اساتید مشاور، و با 

محاسبه می شود. در صورتی که مورد پژوهشی مستخرج از پایان نامه یا رساله متقاضی  3بر اساس جداول 

امتیاز دهی می درصد مشارکت  بر اساسو امی  اساتید راهنما و اساتید مشاور اس شد، بدون حذفنبا

 شوند.  

پژوهشی و متقاضی عضویت دائم امتیاز  5متقاضی عضویت دائم در مقطع کارشناسی ارشد باید حداقل  (5-8

 نماید.کسب   3ول )الف( جد3-9یا  3-8، 1-3امتیاز پژوهشی را از بندهای  14مقطع دکتری باید حداقل  

نمره پایان نامه محاسبه می گردد.  2امتیاز آموزشی متقاضیان بر اساس معدل در هر نیمسال طبق جدول  (5-9

 در معدل نیمسال و معدل کل محاسبه نمی گردد.

گیرد که دانشجوی مقطع کارشناسی به دانشجو تعلق می 2در صورتی امتیازات آموزشی مندرج در جدول  (5-10

واحد و دانشجوی دکتری  4احد، دانشجوی کارشناسی ارشد حداقل و 16حداقل در نیمسال مذکور 

 واحد را با موفقیت گذرانده باشد. 3حداقل 

در یک نیمسال تحصیلی موفق به گذراندن  را داشته باشد و 2اگر دانشجویی شرط معدل مندرج در جدول  (5-11

 وم می گردد.نیمسال محرتمامی دروس خود در آزمون نهایی نشود، از کسب امتیاز آموزشی آن 
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گیرد و در امتیازآموزشی تعلق می 2به دانشجوی دکتری که امتحان جامع را در مرحله اول گذرانده باشد  (5-12

 یابد.غیر اینصورت امتیازی اختصاص نمی

 در اول رتبه داشتن شرط به دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد در آزمون بدون شده پذیرفته دانشجوی به (5-13

امتیاز  1 سوم رتبه و امتیاز 5/1 دوم رتبه امتیاز، 2 ها در مقطع کارشناسی، هرشت هم و اه ورودی هم بین

 گیرد.امتیاز آموزشی تعلق می 1در مقطع دکتری  آزمون بدون شده پذیرفته به دانشجوی  .گیردمی تعلق

رشته و هم  های اقماری که در پردیس اصلی دانشگاه مهمان شده اند با دانشجویاندانشجویان دانشکده (5-14

 هم ورودی دانشکده اقماری خود مقایسه می شوند.

 

 دفتر هدایت استعدادهای درخشان شیوه نامه عضویت

مستندات خود را بارگذاری  به همراهدفتر  بهرا  اطالعات آموزشی و پژوهشی خودفرم  ،متقاضیان عضویت در دفتر

می شوند امتیاز دهی  و بررسی های دانشکدهوهشپژ یامعاونت های آموزشی توسط  و مستنداتمدارک نمایند. می

گردد. در صورت لزوم به  شورای دفتر ارسال می  ،عضویت آیین نامه مندرج دراحراز حداقل شرایط پس از  و

عضویت  ،نهایی تأییدو در صورت  گیردهای ارجاع شده به شورای دفتر مورد بررسی و ارزشیابی قرار میپرونده

در شورای دفتر بررسی  متقاضیانالزم به ذکر است در صورت لزوم بررسی مجدد عضویت  .ثبت می گرددمتقاضی 

 .خواهد شد
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 شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی برای انتخاب دانشجویان برگزیده ساالنه دانشگاه

تایید در صورت باشند رایط عمومی و شرایط مندرج در این دستورالعمل ( دانشجویان دانشگاه که حائز ش1ماده 

آزمون نمونه کشوری، پژوهشی، -می توانند به عنوان دانشجویان برگزیده آموزشی، آموزشیرای دفتر شو

ها و پروژه های دانشجویی دفتر انتخاب شوند.  این سراسری، المپیاد دانشجویی، مسابقات، جشنواره

مند می ت این دفتر بهرهصورت احراز سایر شرایط عضویت، عضو دفتر می شوند و از تسهیالدانشجویان در 

 گردند

انتخاب دانشجویان برگزیده صرفا با ارائه مدارک مستند قابل بررسی است.  در صورت ارائه هر گونه مدرک   (1-1

، عضویت وی لغو می نامعتبر یا تکراری، پرونده متقاضی بررسی نمی گردد و اگر متقاضی عضو دفتر باشد

 ورد خواهد شد.گردد. همچنین به نحو مقتضی با متقاضی برخ

( این دستورالعمل صرفاً برای دانشجویان شاغل به تحصیل یا دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه سال مورد 2ماده 

  .تقاضا دانش آموخته شده باشند قابل اجرا است

فارغ التحصیلی می تاریخ از پس  پژوهشی حداکثر به مدت یک سال-آموزشیمتقاضیان عنوان برگزیده   (2-1

 قدام نمایند.  جهت دریافت این عنوان ا توانند

پژوهشی در -عنوان برگزیده آموزشی و فارغ التحصیالن( دانشجویانمتقاضیان ) حداکثر سنوات مجاز  (2-2

پس از ثبت نام در مقطع مربوط مسال نی 10و   5 ، 8به ترتیب دکتری  و کارشناسی ارشد کارشناسی،مقطع 

 .است

 دستورالعمل با رعایت مفاد این وسط معاونت آموزشی دانشکده مربوط ( سوابق آموزشی دانشجویان ت3ماده 

پیوست امتیازدهی می شوند  4و  3بر اساس جداول  متقاضیانپژوهشی  مستنداتو  ،بررسی و تایید می شود

 تاییدبررسی و  دستورالعملتوسط معاونت پژوهشی دانشکده مربوط با رعایت مفاد این در صورت نیاز و 

 .گرددمی

پژوهشی، نمونه کشوری، آزمون سراسری، المپیاد دانشجویی، -ن برگزیده آموزشیاویمتقاضیان عن( 4 دهما

تایید معاونت  پس از باید مستندات خود را در مهلت مقرر  و پروژه های دانشجوییها مسابقات، جشنواره

ا ه افرادی در موارد فوق ب. ارائه اطالعات مربوط ببه دفتر ارسال نمایندشی یا پژوهشی دانشگاه های آموز

 .استمتقاضی همکاری داشتند  الزامی 

 های سراسری و نمونه کشوری باید حائز یکی از شرایط زیر باشند. برگزیدگان آزمون (5ماده 
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 کارشناسی مقطع در کشور آموزش سنجش سازمان سوی از شده معرفی سراسری آزمون شدگانپذیرفته (5-1

 آزمایشی گروه در کنندگانشرکت هاینمره میانگین از معیار انحراف 5/2 حداقل آنها آزمون کل نمره که

 .باشد بیشتر بوطهمر

شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد که در کنکور سراسری سال جاری حائز رتبه های اول پذیرفته (5-2

 تا سوم شده اند با معرفی سازمان سنجش

 ور دانشجویاندانشجویان نمونه کشوری سال جاری با معرفی سازمان ام (5-3

باید حائز یکی از شرایط زیر  دانشجویی های ها، مسابقات و پروژهجشنوارهبرگزیدگان المپیادهای علمی،  (6 ماده

 باشند.

 رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی سال جاری با معرفی سازمان سنجش (6-1

 ری با معرفی دبیرخانه المپیادرتبه های برتر المپیاد علمی دانش آموزی سال جا (6-2

نهایی جشنواره های بین المللـی خـوارزمی، جـوان خـوارزمی، رازی و فارابی،  با  رتبه های برتر مرحله (6-3

 معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها

 رتبه های برتر مسابقات علمی دانشجویی  با توجه به تعداد شرکت کنندگان و با معرفی دبیرخانه مسابقات (6-4

شورای دفتر تایید شده باشد و طرح در سال  پژوهشی آنها توسط-جویانی که پروپوزال پروژه علمینشدا (6-5

 مورد تقاضا با موفقیت به اتمام برسد.

( برگزیدگان آموزشی صرفا در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در هر کد رشته و گرایش )در مجموع 7اده م

ین دی حداکثر یک نفر توسط معاونت آموزشی دانشکده از بروزانه و نوبت دوم( و به ازای هر ورو

 گردند:دانشجویان با شرایط زیر معرفی می

انتخاب دانشجوی برگزیده آموزشی صرفا بر اساس معدل می باشد و فعالیت های دیگر دانشجو منظور  (7-1

 نمی گردد.

ه تحصیل باشد و بر در مقطع کارشناسی باید حداقل چهار نیمسال شاغل ب آموزشی دانشجوی برگزیده (7-2

ل چهارم، ششم و هشتم معرفی می گردد. دانشجوی برگزیده در مقطع اساس معدل کل در پایان نیمسا

در  نیمسال تابستان بعد از نیمسال چهارم )ششم( شوند.کارشناسی ارشد در پایان نیمسال چهارم معرفی می

 به نمی شود. معدل کل برگزیده آموزشی در پایان نیمسال چهارم )ششم( محاس

های اقماری که در پردیس اصلی دانشگاه مهمان شده اند با دانشجویان هم رشته و دانشجویان دانشکده (7-3

 هم ورودی دانشکده اقماری خود مقایسه می شوند.
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ارشد، حداقل تعداد دانشجویان طع کارشناسی دانشجوی برگزیده آموزشی در مقدر محاسبه رتبه و معدل  (7-4

 است.   دانشجو 3د داتعورودی در کدرشته 

به شوند. دانشجوی انتقال کامل ها مشمول این انتخاب نمیسایر دانشگاه بهدانشجویان مهمان و انتقال  (7-5

 مشمول این انتخاب می شود.دانشگاه 

درصد  پانزدهباید جزء  وزانه و نوبت دوم( )در مجموع ر در مقطع کارشناسیآموزشی دانشجوی برگزیده  (7-6

 و  همه واحدهای اخذ شده را گذرانده باشد. همچنین درشته و هم گرایش خود باش برتر هم ورودی و هم

  .ده باشدواحد گذران 16بطور متوسط در هر نیمسال تحصیلی باید 

واحد و  8تحصیلی باید بطور متوسط مقطع کارشناسی ارشد در هر نیمسال آموزشی دانشجوی برگزیده  (7-7

واحد درس جبرانی یک نیمسال به سه  8رانده باشد. به ازای هر نیمسال  همه واحدهای آموزشی را گذ 3طی 

 ضافه می شود.نیمسال فوق ا

نیمسال مرخصی بدون احتساب در محاسبه تعداد نیمسال برای تعیین  ،دانشجوی برگزیده آموزشیبرای  (7-8

ب در محاسبه در نظر گرفته نمی شود و نیمسال مرخصی با احتسا  8از ماده   7و  6 هایبندمتوسط ذکر شده در 

 در نظر گرفته می شود.  8از ماده   7و  6 هایتعداد نیمسال برای تعیین متوسط ذکر شده در بند

 نمره پایان نامه در معدل کل محاسبه نمی گردد. (7-9

پژوهشی در هر کد رشته و گرایش )در مجموع روزانه و نوبت دوم( از بین -آموزشیبرگزیدگان  ( 8اده م

 گردند:معرفی می دانشجویان با شرایط زیر

 الزامی است.پیوست  3جدول امتیاز از  5کسب حداقل  (8-1

پژوهشی در مقطع کارشناسی محدودیت تعداد نفرات وجود -در انتخاب دانشجویان برگزیده آموزشی (8-2

 ندارد. 

 طع کارشناسی ارشد و دکتری در هر مقطع  و هر کد رشته حداکثر یک نفر  معرفی می گردد.در مقا (8-3

باید همه دروس اخذ شده در مقطع مربوط را با موفقیت گذرانده  پژوهشی-آموزشی یدهانشجویان برگزد (8-4

آزمون، با باشند و دانشجویان مقطع دکتری باید آزمون جامع را در مهلت مقرر، در اولین بار شرکت در 

 موفقیت گذرانده باشند.

مدارک پژوهشی متقاضی باید مربوط به یکسال گذشته )از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا پایان شهریور  (8-5

و متقاضی نمی تواند از امتیاز مدارکی که سال های گذشته ارائه نموده است   ماه سال مورد تقاضا( باشد

 استفاده نماید.
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باشد و مالک  2از جدول  2تون د مربوط به سنوات مجاز مندرج در سمدارک پژوهشی متقاضی بای (8-6

های محاسبه سنوات مجاز مربوط به فعالیت های پژوهشی، حداکثر تعداد نیمسال پس از ثبت نام است و نیمسال

 مرخصی )با احتساب و بدون احتساب( و فرصت های مطالعاتی در سنوات لحاظ می گردد.   

ر دانشجو باشد. )برای مثال دانشجویان اید مربوط به مقطع تحصیلی حال حاضدارک پژوهشی متقاضی بم (8-7

 دکتری نمی توانند از امتیاز فعالیت های پژوهشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده نمایند(

کلیه مدارک دانشجویان باید مربوط به زمان تحصیل آنها در این دانشگاه باشد و با آدرس این دانشگاه  (6-9

 ه شده باشند. ارائ

، و با رعایت مفاد این شیوه نامه و آیین نامه 4و  3د تأیید وزارت بر اساس جداول مستندات پژوهشی مور (8-10

همچنین مستندات و مدارک پژوهشی باید توسط استاد )اساتید(  د.شونبررسی و امتیازدهی می  ،عضویت

 راهنما تایید شوند. 

کنفرانسی چاپ شده است بجز مقاالت  (Online)ارائه گواهی پذیرش مقاله که بصورت برخط  (8-11

محدودیت تعداد ندارد. امتیاز گواهی پذیرش مقاالتی که سال های گذشته ارائه گردیده و در سال جاری به 

 دند احتساب نمی گردد.چاپ رسی
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شیوه نامه اجرایی دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در پذیرش بدون 

 ه آزمون کارشناسی ارشد و شرایط اختصاصی دانشگا

 ( فرایند پذیرش بدون آزمون در این دانشگاه به صورت زیر می باشد:1ماده 

 متقاضیان در مهلت مقرر توسط کارشناس آموزش کل دانشگاهبررسی اولیه مدارک ارسال شده توسط  (1-1

 تعیین اولویت پذیرش توسط شورای گروه های آموزشی و دانشکده های پذیرنده (1-2

یه مشروط توسط شورای دفتر بر اساس ظرفیت موجود در مقطع بررسی مجدد اولویت ها و پذیرش اول (1-3

 کارشناسی ارشد

 رتال سازمان سنجش توسط دفتراطالع رسانی و ثبت مشخصات منتخبین در پ (1-4

 جایگزینی متقاضیانی که انصراف کتبی خود را به دفتر ارایه نمودند در مهلت مقرر توسط دفتر (1-5

 ت نام مشروط منتخبین توسط آموزش کل دانشگاهاطالع رسانی ثبت نام و صالحیت عمومی، و ثب (1-6

 ارسال مدارک مربوط به صالحیت عمومی توسط دفتر (1-7

پرونده و پذیرش متقاضیان بر اساس درخواست کتبی آنان در تاریخ های مقرر توسط دفتر و طبق ( بررسی 2ماده 

گرفت و درخواست  آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و مفاد این شیوه نامه صورت خواهد

)ارسال   قاضیانپرونده متبررسی اولیه  شروع همچنین از زمان. های با تاخیر مورد بررسی قرار نخواهند گرفت

  ، امکان ویرایش و تغییر اطالعات آموزشی و اولویت های درخواستی وجود ندارد.به دانشکده ها(

در  در مهلت مقررتحصیالت تکمیلی دانشگاه  ( ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد توسط حوزه3ماده 

و تایید توسط این  ثبت در پرتال سازمان سنجش است امکاناختیار دفتر قرار خواهد گرفت. مالک نهایی، 

 سازمان و وزارت است.

عایت کامل آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ها و با ر( تعیین اولویت پذیرش توسط دانشکده4ماده 

ها و دانشکده ها صرفا پرونده های ارسال شده از دفتر را بررسی ین  شیوه نامه صورت خواهد گرفت. گروهو ا

پرونده از دریافت تماس با دانشجویان و می نمایند و مجاز به  های پیشنهادی خود را به دفتر ارائهو اولویت 

 . ن نمی باشندمتقاضیا

روط توسط شورای دفتر انجام خواهد شد و در صورت مشاهده (  بررسی مجدد اولویت ها و پذیرش مش5ماده 

هرگونه مغایرت با آیین نامه پذیرش بدون آزمون یا این شیوه نامه تعیین اولویت کد رشته های مذکور مجددا 

ه و جایگزینی پذیرفته شدگانی که مالک در پذیرش اولیو  توسط شورای دفتر صورت خواهد گرفت

  .اولویت بندی تایید شده توسط شورای دفتر می باشدانصراف داده اند، آخرین 
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(  اولویت پذیرش صرفا بر اساس وضعیت آموزشی متقاضی در مقطع کارشناسی و دانشگاه محل تحصیل با 6ماده 

 متقاضیان منظور نخواهد شد. ارائه مستندات صورت می گیرد و در اولویت بندی فعالیت های دیگر

دارک و مستندات به دفتر گزارش نشده باشند، در مجموع واحدهای واحدهایی که در زمان ارسال م (6-1

 شود.متقاضی محاسبه نمی

آیین نامه تقاضی و رعایت مفاد متعیین اولویت متقاضی برای یک رشته وگرایش با توجه به در خواست  (6-2

 صورت می گیرد. این شیوه نامهو  پذیرش بدون آزمون 

 شده مهمان ها دانشگاه سایر به خود تحصیل دوران در یا باشد ها دانشگاه سایر از انتقال متقاضی، چنانچه (6-3

 اولویت به نسبت مقصد و مبدا دانشگاه جایگاه نمودن لحاظ با باشد، داشته سازی معادل واحد یا باشد

 .شود¬می گیری تصمیم متقاضی بندی

شند و داوطلبان می توانند در خصوص رشته هایی که در مقطع کارشناسی دارای دو یا چند گرایش می با (6-4

در گرایش های کارشناسی ارشد ناپیوسته )باآزمون( همان کد رشته ها شرکت نمایند، اولویت اول به 

های دیگر بر ود و اولویتمتقاضیان رتبه اول در هر کد رشته در مقطع کارشناسی اختصاص داده می ش

ال نفرات اول رشته های اقتصاد برای مثگردد. اساس وضعیت آموزشی دیگر متقاضیان مشخص می

های بعدی بر اساس وضعیت آموزشی به بازرگانی و اقتصاد نظری دارای اولویت اول می باشند و اولویت

 متقاضیان دارای رتبه های دیگر تعلق می گیرد.

یی که در دانشکده های اقماری دایر می باشد، تعیین اولویت منوط به برگزاری در خصوص رشته ها (6-5

در حداقل سه عنوان درس اصلی یا تخصصی مقطع کارشناسی می باشد و عناوین دروس توسط آزمون 

دانشکده و گروه آموزشی پذیرنده به دفتر پیشنهاد می گردد. معاون آموزشی دانشکده پذیرنده مسئول 

 ن می باشد و کمیته برگزاری آزمون یا مصاحبه به صورت زیر می باشد: برگزاری آزمو

-معاون آموزشی دانشکده اقماری -معاون آموزشی دانشکده پذیرنده  -)به عنوان ناظر( نماینده  دفتر

 . اعضای هیات علمی گروه آموزشی پذیرنده -مدیر گروه دانشکده پذیرنده

یین اولویت بر اساس معدل دروس پایه و تخصصی )غیر اگر میانگین کل متقاضیان یکسان باشد، تع (6-6

 کسان بودن معدل، متقاضیان در اولویت یکسان قرار می گیرند.عمومی( صورت می گیرد. در صورت ی

ورودی دانشگاه )مجموع روزانه و شبانه( در هر کد رشته،  برتر دانشجویان  درصدپانزده ( برای محاسبه 7اده م

است که در آن رشته در دانشگاه ثبت نام و حداقل یک نیمسال در دانشگاه تحصیل مالک تعداد دانشجویانی  

 اند می باشد.  نموده
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درصد برتر، دفتر می تواند از بین متقاضیان  پانزده( در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش از بین متقاضیان 8ماده 

نماید مشروط به اینکه اقدام به پذیرش  7با رعایت ماده دانشگاه  بعد از پانزده درصد اول متقاضیانده درصد 

 کمتر نباشد.  پانزده درصد اولبیش از نیم نمره از معدل آخرین نفر در  ،مذکورمعدل متقاضی ده درصد 

( متقاضیان باید حداقل سه چهارم واحدهای کد رشته خود را تا پایان نیمسال ششم )بدون احتساب نیمسال 9ماده 

درصد  10درصد برتر دانشجویان یا  15جزء  8و  7 وادعایت م( بگذرانند و با رتابستان بعد از نیمسال ششم

 باشند.)صرفا برای دانشجویان دانشگاه( بعد از آن 

نیمسال برای  6، مالک 14/08/1397مورخ  1254صوبه شورای آموزشی دانشگاه به شماره بر اساس م (9-1

   باشد.فتم میتا پایان نیمسال همتقاضیان رشته زبان فرانسه از ابتدای نیمسال دوم 

. قابل قبول استصراف پذیرفته شدگان اولیه در مهلت مقرر و طبق شیوه نامه مندرج در سایت دفتر ان( 10 ادهم

، بر اساس صورتجلسه نده اجایگزینی متقاضیانی که پرونده های خود را در مهلت مقرر ارسال نمودهمچنین 

به وجود زمان  و با توجه این شیوه نامه 4بند با رعایت ، ایی شورای دفترو تایید نه دانشکده ،گروه آموزشی

صورت خواهد  کافی در بررسی پرونده، وجود مهلت ثبت در پرتال سازمان سنجش  و وجود ظرفیت پذیرش

  گرفت.

ه ریق پرتال ب( پس از نهایی شدن پذیرش بر اساس دستور العمل سازمان سنجش، اسامی منتخبین از ط11ماده 

 سازمان سنجش اعالم می گردد و بدیهی است پذیرش قطعی منوط به تایید سازمان سنجش  و وزارت است. 
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 دانشجویی پژوهشی و علمی های پروژهشیوه نامه 

 

 محدودی تعداد از مرحله دو صورت وجود بودجه مالی در در ساالنه درخشان استعدادهای هدایت دفتر( 1ماده

 دفتر شورای نهایی تایید به حائز شرایط زیر باشند و  که هایی پرپوزال.  نماید می حمایت دانشجویی پروژه

 . بود خواهند رخوردارب دفتر حمایت از برسند

 عنوان به مجری دانشجویان از نفر یک و  باشند سینا بوعلی دانشگاه دانشجویان باید طرح مجریان ی همه  (1-1

 گردد معرفی طرح مسئول

 راهنما استاد عنوان به سینا بوعلی دانشگاه علمی هیات اعضای از یکی نظر رزی باید دانشجویی های طرح  (1-2

 .نمایند استفاده  سینا بوعلی دانشگاه علمی هیات اعضای ی مشاوره از توانند می دانشجویان. شود انجام

 و تحقیقات علوم وزارت مصوب پژوهشی یا آموزشی فعالیتهای از قسمتی یا همه  نباید شده ارایه طرح  (1-3

 باشد( غیره و درسی پروژه نامه، پایان رساله،) دانشگاه و اوریفن

  باشد شده ارایه خصوصی و دولتی ارگانهای از یک هیچ به نباید شده ارایه طرح  (1-4

 مسئول دانشجوی و راهنما استاد توسط آن صفحات تمام  و گردد تکمیل باید پروپوزال های قسمت همه  (1-5

  .شود امضاء طرح
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 آموزشی و پژوهشیامتیازات : جداول محاسبه یوستپ
 

 . حداقل امتیازات آموزشی و پژوهشی جهت عضویت موقت و دائم در دفتر به تفکیک سال1جدول 

 مقطع

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
حداقل امتیاز آموزشی و پژوهشی 
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 اول
2 
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5/1 

رتبه 

 سوم
1 

 

 دکتری
 امتیاز 1 3 3 3 25/0معدل نیمسال(*-16) 10

در اولین 

 مرحله 

 امتیاز 2

   .است(  و فرصت های مطالعاتی پس از ثبت نام )با احتساب نیمسال های مرخصی حداکثر تعداد نیمسالمالک فعالیت های پژوهشی سنوات مجاز مربوط به  محاسبهدر * 
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 . امتیازات فعالیت های پژوهشی3جدول 

د
بن

 

ء(
قا
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ق 

طب
(

 

عنوان فعالیت 

 پژوهشی
 موارد دارای امتیاز

 امتیاز

 )حداکثر(

سقف 

 امتیاز

در 

 مقطع

1-3 

مقاالت علمی 

پژوهشی به 

 زبان خارجی

 IFدارای  WOKو   WOSمقاالت نمایه شده در  الف(

 IFبدون  WOKو   WOSمقاالت نمایه شده در  ب(

 Scopusمقاالت نمایه شده در  ج(

   MathSciNetو  PubMedهای تخصصی مانند مقاالت نمایه شده در پایگاه د(

 Lecture Note ،Shortقرار می گیرند شامل  Commentمقاالتی که در گروه  ه(

Communication  وLetter to Editor  به شرط نمایه معتبر مندرج در بندهای

 فوق

 امتیاز داده می شود. 10رشته امتیاز   MIFدو برابر  IFبه مقاالت دارای  :1 تبصره

امتیاز مقاالت که مستخرج از پایان نامه یا رساله متقاضی باشند با حذف اسامی : 2 تبصره

محاسبه  4 جدول اساتید مشاور، و با حفظ ترتیب بقیه نویسندگان بر اساساساتید راهنما و 

رعایت ترتیب همه نویسندگان و بدون حذف اساتید راهنما و می شود. سایر مقاالت با 

  اساتید مشاور امتیاز دهی می شوند.

 امتیاز 7

 امتیاز 5

 امتیاز 5

 امتیاز 3

 

 امتیاز 3
 ندارد

1-3 

مقاالت علمی 

پژوهشی به 

 زبان فارسی

 و مقاالت دارای رتبه علمی پژوهشی وزارتین   ISCمقاالت با نمایه

الت که مستخرج از پایان نامه یا رساله متقاضی باشند با حذف اسامی امتیاز مقا : تبصره

محاسبه  4 جدول اساتید راهنما و اساتید مشاور، و با حفظ ترتیب بقیه نویسندگان بر اساس

می شود. سایر مقاالت با رعایت ترتیب همه نویسندگان و بدون حذف اساتید راهنما و 

 اساتید مشاور امتیاز دهی می شوند.

 امتیاز 5

 

 ندارد 

2-3 
مقاالت علمی 

 مروری –

 Scopus وWOK، WOSمقاالت نمایه شده در   الف(

 مقاالت دارای رتبه علمی پژوهشی وزارتین ب(

امتیاز مقاالت که مستخرج از پایان نامه یا رساله متقاضی باشند با حذف اسامی  : تبصره

 4 جدول ویسندگان بر اساساساتید راهنما و اساتید مشاور، و با حفظ ترتیب بقیه ن

محاسبه می شود. سایر مقاالت با رعایت ترتیب همه نویسندگان و بدون حذف اساتید 

 راهنما و اساتید مشاور امتیاز دهی می شوند.

 امتیاز 4

 امتیاز 4

 ندارد

3-3 
مقاالت علمی 

 ترویجی

 مقاالت دارای رتبه علمی ترویجی وزارتین و مقاالت انتقادی

مستخرج از پایان نامه یا رساله متقاضی باشند با حذف اسامی ز مقاالت که امتیا : تبصره

 4 جدول اساتید راهنما و اساتید مشاور، و با حفظ ترتیب بقیه نویسندگان بر اساس

محاسبه می شود. سایر مقاالت با رعایت ترتیب همه نویسندگان و بدون حذف اساتید 

 د.راهنما و اساتید مشاور امتیاز دهی می شون

 امتیاز 3

 ندارد
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4-3 

مقاالت 

کنفرانسی 

 کامل

های  علمی رشته های مختلف مقاالت کنفرانسی بین المللی که توسط انجمن الف(

 های معتبر مقاالت آنها نمایه می گردد.برگزار می گردد یا در پایگاه

ها و ها، پژوهشگاههای علمی، دانشگاه-مقاالت کنفرانسی ملی که توسط انجمن ب(

 کز تحقیقاتی معتبر وزارتین برگزار می گردد.مرا

 مقاالت کنفرانسی داخلی ملی و استانی غیر از موارد فوق ج(

 در هر کنفرانس به حداکثر دو مقاله امتیاز داده می شود.  :1 تبصره

محاسبه می  4امتیاز بر اساس جدول و  الزامی است به نام گواهی مقالهارائه  :2 تبصره

 شود.

 امتیاز 2

 

 امتیاز 2

 

 امتیاز 5/0

5 

 امتیاز

5-3 

خالصه مقاالت 

یا ارائه پوستر 

 کنفرانسی

-معتبر بین المللی و ملی برگزار شده توسط انجمنهای  خالصه مقاله در کنفرانس الف(

 ها و مراکز تحقیقاتی معتبر وزارتینها ، پژوهشگاههای علمی یا دانشگاه

های لمللی و ملی برگزار شده توسط انجمنهای معتبر بین ا در کنفرانس پوستر ارائه ب(

 ها و مراکز تحقیقاتی معتبر وزارتینها ، پژوهشگاهعلمی یا دانشگاه

 خالصه مقاله یا پوستر غیر از موارد فوق  ج(

 در هر کنفرانس به حداکثر دو مقاله امتیاز داده می شود: 1تبصره 

وهش دانشگاه در هر سال فقط به یک خالصه مقاله ارائه شده در هفته پژ: 2 تبصره

 گیرد.امتیاز تعلق می

 4امتیاز دانشجویان بر اساس جدول ارائه گواهی مقاله به نام الزامی است و : 3 تبصره

 .محاسبه می شود

 امتیاز 1

 

 امتیاز 5/0

 

 5 امتیاز 25/0

 امتیاز

8-3 

های طرح

پژوهشی و 

 فناوری

 های ملی طرح الف(

 های استانیطرح ب(

 دانشگاهی های طرح ج(

 طرح های پژوهشی دفتر  د(

هایی که طی قرارداد با دانشگاه انجام می گیرد، امتیاز کامل تعلق می به طرح :1تبصره 

 گیرد.

 50هایی که مورد تشویق وزیر یا معاون وزیر مربوط قرار گیرد تا به طرح :2تبصره 

 درصد امتیاز اضافه تعلق می گیرد.

با احتساب درصد  ،د )د( در مقطع کارشناسیطرح به جز بنبه مجری و همکاران  :3تبصره 

گیرد. به مجری و همکاران طرح های پژوهشی دفتر در مقطع مشارکت امتیاز تعلق می

 کارشناسی امتیاز کامل داده می شود.

در تاریخ تصویب طرح فرد متقاضی عضویت باید در حال تحصیل در مقطع  :4تبصره 

 .پژوهشی سربازی بر اساس بند )ج( امتیاز داده می شودو طرح های  مورد تقاضا باشد

 امتیاز 14

 امتیاز 7

 امتیاز 4

 امتیاز 4

 ندارد

8-3 
اثر بدیع و 

 ارزنده هنری

های کشوری مربوط یا اثر بدیع هنری که دارای گواهی معتبر از یکی از انجمن الف(

 فرهنگستان هنر باشد.

 شورای پژوهشیتایید  گروه و تأیید با های هنری ) انفرادی (برگزاری نمایشگاه ب(

 شورای پژوهشیگروه و تایید تأیید  های هنری ) گروهی( بابرگزاری نمایشگاه ج(

 امتیاز 7

 

 امتیاز 3

 امتیاز 2

 ندارد
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9-3 

اختراع یا 

اکتشاف ثبت 

 شده

اختراعات ثبت شده توسط سازمان پژوهش های علمی صنعتی یا صنایع دفاع با  الف(

 درصد  100 سهم کمتر از

 اختراعات ثبت شده توسط سازمان ثبت اسناد کشور ب(

 گیرد.به همکار مخترع با توجه به درصد مشارکت امتیاز تعلق می تبصره:

 امتیاز 10

 

 امتیاز 2

 ندارد

 

2 

 مورد

 

10-3 
جذب اعتبار 

 گرنت

 میلیون ریال 15به ازای هر پژوهشی با ارائه گواهی معتبر و تأیید شورای 

-به مجری و همکاران جذب گرنت با احتساب درصد مشارکت امتیاز تعلق می تبصره:

 گیرد.

 امتیاز 2
10 

 امتیاز

 تالیف کتاب 12-3

یا بین المللی معتبر منتشر شده توسط انتشارات تخصصی در حوزه تالیف کتاب  (الف

 شورای پژوهشی گروه آموزشی و تایید تأیید باها  دانشگاه

 با تأیید معتبر انتشارات سایر منتشر شده توسط خصصی تتاب در حوزه تالیف ک (ب

 تأیید شورای پژوهشیگروه آموزشی و 

 گیرد.به مؤلف و همکاران تألیف با احتساب درصد مشارکت امتیاز تعلق می تبصره:

 امتیاز 7

 

 امتیاز 5

 

 

1 

 مورد

20-3 
ترجمه 

 تخصصی کتاب

 اب ی معتبر وزارتینها نشگاهترجمه کتاب تخصصی منتشر شده توسط مرکز نشر دا الف(

 تأیید شورای پژوهشی

گروه آموزشی و  تأیید باترجمه کتاب تخصصی منتشر شده توسط انتشارات معتبر  ب(

 شورای پژوهشی تایید

 گیرد.به مترجم و همکاران ترجمه با احتساب درصد مشارکت امتیاز تعلق می تبصره:

 امتیاز 4

 

 امتیاز 3
1 

 مورد

19-3 

 کسب رتبه در

جشنواره های 

 ملی یا استانی

جشنواره های بین المللـی، خـوارزمی، جـوان کسب رتبه اول در جشنواره های معتبر بجز 

بهائی با درنظر گرفتن تعداد شرکت کنندگان )حداقل خـوارزمی، رازی، فارابی و شیخ 

 دانشگاه تأیید شورای پژوهشی دفتر و  معرفی دبیرخانه جشنواره و تیم( و با 20نفر یا  20

 امتیاز 2

 

 

مسابقات ملی و 

دانشگاهی یا 

عضویت فعال 

در انجمن 

 علمی

گرفتن تعداد  کسب رتبه اول در مسابقات علمی یا ورزشی در سطح ملی با در نظر الف(

با معرفی دبیرخانه مسابقات و  تیم( 20نفر یا  20)حداقل های شرکت کننده افراد یا تیم

 تأیید شورای دفتر

 درصد امتیاز کل 60مرحله اول المپیاد قطب ها یا مناطق با احراز حداقل  منتخبین ب(

استاد راهنما عضویت فعال در انجمن علمی دانشگاه با تأیید معاونت فرهنگی و تأیید  ج(

 و اساتید مشاور انجمن علمی مربوط

 امتیاز 6
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 و کنفرانسی پژوهشی-در مقاالت علمی تیازات همکاران. نحوه ی ام4جدول 

 تعداد همکاران

 دانشجو

 از امتیاز مربوط سهم هر یک از همکاران

 مجموع ضرایب

 همکارانبقیه  اول

1 100% -  

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 30% 180% 

 %175 ≤ %25 %50 و باالتر 6

که مستخرج از پایان نامه یا رساله متقاضی باشند با حذف اسامی اساتید راهنما و اساتید مشاور، و با حفظ ترتیب بقیه پژوهشی -علمی امتیاز مقاالت* 

 اساتید راهنما و اساتید مشاور امتیاز دهی می شوند.اسامی نویسندگان محاسبه می شود. سایر مقاالت با رعایت ترتیب همه نویسندگان و بدون حذف 

 


