بسمه تعالی
آییننامه دانشجویان ممتاز دانشگاه یاسوج
مصوب هیات امنا ی دانشگاه مورخ 49/5/13
مقدمه:
آییننامه زیر در راستای اجرای سیاستهای شناسایی ،هدایت و حمایت از دانشجویان ممتاز در دانشگاه یاسوج و ایجاد زمینههای مناسب
جهت رشد تحصیلی ،فرهنگی و پژوهشی دانشجویان این دانشگاه تدوین شده و به تصویب شورای استعداد درخشان مورخ  49/3/02و
جلسه هیات رئیسه مورخ  49/9/03دانشگاه یاسوج رسیده و در جلسه هیات امنای مورخ  49/5/33مصوب گردیده است.
تعاریف:
● دانشگاه :منظور دانشگاه یاسوج است.
● شورای استعداد درخشان دانشگاه :شورای استعداد درخشان دانشگاه با ترکیب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تشکیل
میگردد.
● مقاله علمی -پژوهشی برتر:
الف -مقاالت PJCR
𝐹𝐼

ب -مقاالت  JCRکه برای مجالت منتشر کننده این مقاالت شرط  𝑀𝐼𝐹 > 0.5برقرار باشد.

ماده  -3دانشجویانی مشمول این آییننامه
دانشجویان دانشگاه یاسوج که شرایط ذکر شده در بند های ذیل ،متناسب با مقطع تحصیلی ذکر شده ،را دارا باشند مطابق با ضوابط
بیان شده در ماده  2از مزایای این آیین نامه برخوردار میشوند.
الف -مقطع کارشناسی
 -3رتبه های برتر کنکور سراسری مطابق با جدول زیر:
گروه آزمایشی
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 -0برندگان مدالهای طال ،نقره و برنز المپیادهای دانش آموزی کشور.

 -3دانشجویانی که در دو نیمسال متوالی با گذراندن حداقل  12واحد درسی معدل  37یا بیشتر را کسب کرده باشند و در
نیمسال سوم در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل باشند.
 -9دانشجویانی که بعد از سپری کردن حداقل دو نیمسال رتبه یک بین هم ورودی های خود (با معدل حداقل  )31را کسب
کرده و در نیمسال سوم در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل باشند.
 -5بر گزیدگان مسابقات علمی معتبر ملی (مانند مسابقات ریاضی دانشجویی و .).....
 -1دانشجویانی که در یک نیمسال موفق به کسب رتبه  3تا  3بین دانشجویان هم ورودی خود شده باشند و تعداد دانشجویان
هم ورودی آنها از  32نفر کمتر نباشد.
ب -مقطع کارشناسی ارشد
 -0رتبه های  3تا  31هر رشته در آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش (بدون سهمیه).
 -0دانشجویان جدیدالورود رتبه اول مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی جامع یا صنعتی (مستقر در مراکز استانها) با معدل
حداقل ( 31دانشجویان دانشکده های اقماری مشمول این بند نمیگردند).
تبصره  :3دانشجویان رتبه اول  32دانشگاه جامع برتر و  5دانشگاه صنعتی برتر وزارت علوم ،بر اساس آخرین رتبهبندی پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCاز شرط معدل معاف میباشند.
 -4دانشجویانی که در دونیمسال متوالی با گذراندن حداقل  31واحد معدل  31یا بیشتر را کسب کرده باشند و در نیمسال سوم
در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل باشند.
 -32دانشجویانی که بعد از سپری کردن حداقل دو نیمسال رتبه یک بین هم ورودی های خود (با معدل حداقل  )31/5را کسب
کرده و در نیمسال سوم در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل باشند.
 -33دانشجویانی که موفق به پذیرش حداقل یک مقاله علمی -پژوهشی برتر به نام دانشگاه یاسوج ،شده باشند.
 -30دانشجویانی که در یک نیمسال موفق به کسب رتبه  3بین دانشجویان هم ورودی خود شده باشند.
ج -مقطع دکتری
 -33دانشجویان جدیدالورود رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های جامع یا صنعتی (مستقر در مراکز استانها) که پذیرش
یا چاپ حداقل دو مقاله علمی -پژوهشی برتر مستخرج از پایان نامه (همراه با استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد) را داشته
باشند و از زمان دانشآموختگی ایشان بیش از 3سال نگذشته باشد (دانشجویان دانشکده های اقماری مشمول این بند
نمیگردند).
تبصره  :2در صورتی که رتبه اول دانشجو در میان کمتر از  5نفر کسب شده باشد ،عالوه بر شرایط فوق کسب معدل حداقل
 30/5در مقطع کارشناسیارشد الزم میباشد.
 -39دانشجویانی که در دونیمسال متوالی با گذراندن حداقل  32واحد درسی معدل  31/5یا بیشتر را کسب کرده باشند و در
نیمسال سوم در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل باشند.

 -35دانشجویانی که بعد از سپری کردن حداقل دو نیمسال رتبه یک بین هم ورودی های خود (با معدل حداقل  )30را کسب
کرده و در نیمسال سوم در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل باشند.
 -31دانشجویانی که موفق به پذیرش حداقل دو مقاله علمی -پژوهشی برتر به نام دانشگاه یاسوج ،شده باشند.
د -شرایط مشترک همه مقاطع:
 -30رتبه های اول تا سوم مسابقات قرآنی کشوری (اداره کل اوقاف) ،در صورت پذیرش در رشته های الهیات.
 -30پذیرفتهشدگان المپیاد دانشجویی کشور (منطقهای رتبه  3تا  1و کشوری رتبه  3تا .)31
 -34برگزیدگان جشنواره های معتبر(مانند خوارزمی ،فارابی و رازی) در سطح ملی.
 -02مدالآوران مسابقات ورزشی ملی و بینالمللی.
 -03دانشجویانی که به تشخیص شورای استعداد درخشان دانشگاه از قابلیت ویژهای (مانند ثبت اختراع ،چاپ مقاله علمی-
پژوهشی ویژه و )...برخوردار هستند.
 -00دانشجویان نمونه کشوری ویا دانشجویانی مشمول آییننامه دانشجویان نمونه دانشگاه یاسوج.

ماده  -2تسهیالت و مزایای آییننامه
دانشجویان دانشگاه یاسوج مطابق با شرایط مندرج در جدول ذیل و با توجه به مقطع تحصیلی از تسهیالت ذکر شده در بند های
قسمتهای الف تا ه (ذیل جدول) برخوردار میشوند.
جدول 3
مقطع تحصیلی

شرایط الزم جهت بهرهمندی از مزایا

مزایای متناسب با شرایط

احراز هر یک از شرایط ماده  3متناسب با مقطع تحصیلی به غیر از بند 1

بهرهمندی از همه مزایای قسمتهای الف تا ج
ذیل جدول

کارشناسی

احراز هریک از شرایط بندهای  30 ،0 ،3و 34

بهرهمندی از مزیت قسمت د ذیل جدول
(اعطای بورس کمک هرینه تحصیلی)

احراز شرط بند1

بهرهمندی از مزیت قسمت ه ذیل جدول
(تخفیف شهریه)

کارشناسی ارشد

احراز هر یک از شرایط ماده  3متناسب با مقطع تحصیلی به غیر از بند

بهرهمندی از همه مزایای قسمتهای الف تا ج

30

ذیل جدول

احراز هریک از شرایط بندهای  30 ،30 ،0 ،0و 34

بهرهمندی از مزیت قسمت د ذیل جدول
(اعطای بورس کمک هرینه تحصیلی)

احراز شرط بند 30

بهرهمندی از مزیت قسمت ه ذیل جدول
(تخفیف شهریه)

احراز هر یک از شرایط ماده  3متناسب با مقطع تحصیلی

دکتری

بهرهمندی از همه مزایای قسمتهای الف تا ج
ذیل جدول

احراز هریک از شرایط بندهای  30 ،33و 34

بهرهمندی از مزیت قسمت ه ذیل جدول
(اعطای بورس کمک هرینه تحصیلی)

الف -تسهیالت و مزایای آموزشی:
 -3دانشگاه میتواند درخواست دانشجویان کارشناسی را برای تحصیل همزمان در دو رشته (با رعایت قوانین مربوطه) پس از
تایید گروه های آموزشی هر دو رشته در شورای استعداد درخشان بررسی نموده و مورد موافقت قرار دهد.
 -0امکان شرکت رایگان در کالسهای فوق برنامه آموزشی (مانند کالس زبان ،رایانه ،مهارتهای بهبود کیفیت تحصیلی و مقابله
با استرس و اضطراب).
 -3حمایت دانشگاه برای شرکت دانشجویان در مسابقات علمی داخلی و بینالمللی.
 -9امکان شرکت رایگان در کارگاه های مقاله نویسی و جستجوی منابع الکترونیکی و یا پرداخت هزینه شرکت در کارگاههای
مشابه.
ب -تسهیالت و مزایای پژوهشی:
 -3امکان دسترسی قفسه باز به منابع کتابخانه مرکزی (برای همه مقاطع).
 -0پرداخت بن یا کمک هزینه خرید کتاب (برای همه مقاطع).
 -3پرداخت کمک هزینه جهت شرکت در کنفرانسهای علمی معتبر برای دانشجویان کارشناسی مشابه دانشجویان کارشناسی
ارشد عادی.
 -9پرداخت کمک هزینه جهت شرکت در کنفرانسهای علمی معتبر به میزان دو برابر دانشجویان کارشناسی ارشد عادی مشغول
به تحصیل(حداکثر برای شرکت در دو کنفرانس) ،برای دانشجویان کارشناسی ارشد.
 -5پرداخت کمک هزینه جهت شرکت در کنفرانسهای علمی معتبر به میزان دو برابر دانشجویان دکتری عادی مشغول به
تحصیل ،برای دانشجویان دکتری.
 -1پرداخت مبلغ تشویقی مقاله مطابق با آییننامه های شورای پژوهشی دانشگاه.
 -0حمایت ویژه از طرح های پژوهشی دانشجویی (بصورت فردی یا گروهی) و تخصیص اعتبار به آنها (به میزان دو برابر سقف
طرح های فناورانه و یا کارآفرین دانشجویی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و مطابق با آییننامه حمایت از طرح های
مذکور).
 -0برقراری همکاری با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای استفاده دانشجویان مشمول این آییننامه (مطابق با جدول ،)3
از امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی آنها بر حسب نیاز.
 -4سهمیه پرینت (در انتشارات دانشگاه ) و کاغذ.

ج -تسهیالت و مزایای فرهنگی ،دانشجویی و رفاهی:
 -3اختصاص خوابگاه به دانشجویان روزانه کارشناسی تا زمان دارا بودن شرایط آییننامه.
 -0اولویت در واگذاری خوابگاه (برای همه مقاطع).
 -3اختصاص خوابگاه ویژه ،مانند خوابگاه با جمعیت کمتر و امکانات بیشتر (برای همه مقاطع) متناسب با امکانات دانشگاه.
 -9اولویت در اعطای وام ضروری.
 -5برگزاری اردوهای ویژه زیارتی و تفریحی.
 -1اختصاص اینترنت ویژه (با حجم باال ).
 -0شرکت در شورای مشورتی دانشگاه بر حسب موضوع.
د -اعطای بورس کمک هزینه تحصیلی:
د -3-واجدین شرایط دریافت بورس تحصیلی
دانشگاه یاسوج به دانشجویان جدیدالورود مقاطع مختلف که مطابق با جدول  ، 3یکی شرایط مندرج در بندهای مربوط به اعطای
کمک هزینه بورس تحصیلی را دارا باشند ،برای هر نیمسال مبلغ کمک هزینه تحصیلی مطابق با جدول زیر اهدا میکند:
کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 32/222/222ریال

 39/222/222ریال

 02/222/222ریال

تبصره  :1اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان جدیدالورود مشمول بند های مذکور به مدت دو نیمسال می باشد (مشروط بر آن که
در هیچ یک از این دو نیمسال معدلی کمتر از 35 ،39و  31به ترتیب در مقطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری کسب نکنند) و
جهت تداوم اعطای بورس تحصیلی الزم است که شرایط بند د 2-احراز گردد .در هر صورت حداکثر مدت اعطای بورس تحصیلی به
دانشجویان کارشناسی و دکتری  0نیمسال و دانشجویان کارشناسی ارشد  9نیمسال می باشد.
تبصره  :9در صورت انصراف از تحصیل یا عدم اتمام تحصیل دانشجو در دانشگاه یاسوج ،کمک هزینه بورس به دانشگاه عودت داده
خواهد شد.
د -2-شرایط تداوم اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان مشغول به تحصیل
 -3دانشجویان مقطع کارشناسی که جزء  32درصد اول هم ورودی های خود (گرد شده به سمت باال) در هر رشته قرار میگیرند
و معدل آنها  30و باالتر باشد.
 -0دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که جزء  32درصد اول هم ورودی های خود (گرد شده به سمت باال) در هر رشته قرار
میگیرند و معدل آنها  30/5و باالتر باشد.
 -3دانشجویان مقطع دکتری رتبه اول هر رشته که معدل آنها  30و باالتر باشد .البته اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان
دکتری از نیمسال پنجم به بعد منوط به پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله علمی_پژوهشی برتر در آن نیمسال میباشد.

ه -تخفیف شهریه:
تخفیف شهریه (در هر نیمسال) شامل دانشحویان نوبت دوم مقطع کارشناسی دارای شرط مندرج در بند  1ماده  3و دانشحویان نوبت
دوم مقطع کارشناسی ارشد دارای شرط مندرج در بند  30ماده  3میشود و میزان تخفیف شهریه مطابق با جدول ذیل میباشد.
مقطع تحصیلی

میزان تخفیف شهریه
رتبه یک  75درصد

کارشناسی
کارشناسی ارشد

رتبه دو  51درصد
رتبه سه  25درصد
رتبه یک  51درصد

ماده  -1شرایط اخذ گواهی استعداد درخشان برای دانشآموختگان
دانشجویان واجد شرایط ماده  3پس احراز همزمان شرایط زیر در هر یک از مقاطع تحصیلی گواهی دانشجوی استعداد درخشان
دانشگاه یاسوج را دریافت خواهند نمود و عضویت دائمی در کانون دانشآموختگان دانشگاه یاسوج (به صورت رایگان) به ایشان اعطا
میشود.
الف – مقطع کارشناسی
 -3کسب میانگین کل حداقل  37یا کسب رتبه یک (با معدل حداقل  )31بین مجموع ورودی های مشترک (مجموع روزانه و
نوبت دوم).
ب -مقطع کارشناسی ارشد
 -3کسب میانگین کل حداقل ( 31بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه) یا کسب رتبه یک بین مجموع ورودی های مشترک
(مجموع روزانه و نوبت دوم) .
 -0چاپ یا پذیرش حد اقل  3مقاله علمی -پژوهشی برتر.
تبصره  – 5مقاله باید مشترک با استاد راهنما و مرتبط با رشته دانشجو بوده و نقش دانشجو در مقاله باید توسط استاد راهنما
تایید شده باشد .همچنین مقاله باید با نام دانشگاه یاسوج ارائه گردد و تاریخ چاپ یا پذیرش مقاله حداکثر شش ماه بعد از دفاع
دانشجو باشد.
تبصره  – 6داشتن ثبت اختراع معتبر پس از تایید مراجع ذیصالح در صورت مرتبط بودن رشته تحصیلی می تواند جایگزین
مقاله مورد نیاز گردد ،مشروط بر اینکه دانشجو نقش اصلی را داشته باشد.

ج – مقطع دکتری
 -3کسب میانگین کل حداقل  31/5یا کسب رتبه یک (با معدل حداقل  )30بین مجموع ورودی های مشترک (مجموع
روزانه و نوبت دوم) .
 -0چاپ یا پذیرش حد اقل  2مقاله علمی -پژوهشی برتر.
تبصره  – 7مقاله باید مشترک با استاد راهنما و مرتبط با رشته دانشجو بوده و نقش دانشجو در مقاله باید توسط استاد راهنما
تایید شده باشد .همچنین مقاله باید با نام دانشگاه یاسوج ارائه گردد و تاریخ چاپ یا پذیرش مقاله حداکثر شش ماه بعد از دفاع
دانشجو باشد.
تبصره  – 1داشتن ثبت اختراع معتبر پس از تایید مراجع ذیصالح در صورت مرتبط بودن رشته تحصیلی می تواند جایگزین
یکی از دو مقاله مورد نیاز گردد ،مشروط بر اینکه دانشجو نقش اصلی را داشته باشد.
ماده  -9موارد تکمیلی
 -3دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورتی که یک نیمسال مشروط شوند دیگر از مزایای این آیین نامه
بهرهمند نخواهند شد.

