
 

 

 زنجان  پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه 
 

 تحصیلی جوایز اجرایی نامهشیوه
 

 
 

 مقدمه 

  ( پلمید  )از  وسته یپ  ی دکتر  و   ( یکارشناس   از)  م یمستق  یدکتر  ، ارشد  ی کارشناس  دوره   در   ممتاز  ان یدانشجو  جذب   منظور   به

 .شودمی اعطا  زیر  هایحمایت و جوایز ، دانشگاه در  شدهرفتهیپذ انیدانشجو نیب مناسب  رقابت جادیا ن یهمچن و

 برتر  هایرتبه جوایز -۱

  تعریف )  کنکور   برتر  رتبه  با   کارشناسی(  )از   مستقیم   دکتری  و   ارشد   کارشناسی  هایدوره  شده پذیرفته  دانشجویان   به -
  رایانه،   مهندسی   و  علوم  و   ،بیوفیزیک   و   بیوشیمی  ، شیمی  ،فیزیک   ریاضی،  های رشته  برای  ۰۰۱  زیر   هایرتبه  برتر:  رتبه
  سال انیپا تا   مبلغ   نیا شود.  پرداخت   ریال   میلیون   ۱۵ مبلغ   ماهانه  (فوتونیک  برای  2۰ زیر   و   زمین   علوم   برای   ۰2  زیر

  رقمی تک  رتبه با شدگانپذیرفته  به همچنین .ابدییم  ادامه باشد  ۱۷ یباال شدهرفتهی پذ  کل معدل   که ی مادام و دوم

  در  شرکت  هزینه  کمک  ریال  میلیون   ۱۰۰  سقف   تا   و   تاپ لپ  خرید  هزینه   کمک   لریا   میلیون  ۱۵۰  معادل  مبلغی 

 شود. می اهدا المللیبین همایش

  میلیون  ۱۵  مبلغ  ماهانه  ۰۰۰3  زیر   کنکور کشوری  رتبه  با  ( دیپلم از) پیوسته  دکتری  دوره   شده پذیرفته دانشجویان  به -

  .یابدمی  ادامه  باشد  ۱۷  باالی   شده پذیرفته  کل  معدل   که  مادامی   و   آموزشی   مرحله  یان پا  تا   مبلغ   این   .شود  پرداخت   ریال 

  تاپ لپ  خرید  هزینه  کمک  ریال  میلیون  ۱۵۰  معادل  مبلغی  ۱۰۰۰  زیر  رتبه  با  دوره  ین ا  شدگانپذیرفته  به  همچنین

 .شودمی اهدا المللی بین همایش در  شرکت هزینه  کمک   ریال میلیون  ۱۰۰ سقف تا و

  دانشجویان  سایر   همانند   تحصیلی،   جایزه  جای  به  پژوهشی   دوره  به  ورود   از   پس   وستهی پ   و   مستقیم  دکتری  دانشجویان  -

 د. ش خواهند برخوردار RA از دکتری

 تحصیل  حال در ممتاز  دانشجویان جوایز - ۲

 مستقیم  دکتری  و ارشد کارشناسی  دانشجویان  ۱-2

  تعلق  دانشکده   هر  ورودی   مستقیم  دکتری   و   ارشد  کارشناسی  دانشجویان   مجموع  از  درصد  ده  حداکثر  به  جایزه -

 بود. خواهد نفر یک  دانشکده   سهمیه باشد نفر  ۱۰ از کمتر   ای دانشکده   ورودی  که  صورتی  در  گیرد. می

  تحصیل دوم  سال پایان  تا دانشجویان و پذیرفته صورت ها آن تحصیلی اول سال انتهای در برتر دانشجویان انتخاب -

 . کنندمی دریافت  دکتری دانشجویان ( RA)  پژوهشی دستیار   معادل مبلغی  ماهانه مجاز( سنوات )پایان  خود

 باشند.  گذرانده  ۱۷ معدل حداقل با را  خود اول سال  پایان  تا  را  درسی واحد 2۴ حداقل  باید مجاز  دانشجویان -



 

 

  هایگرایش  اول   هایرتبه  بین  از   معدل   ی مبنا  رب  برتر  نفرات  باشد،  نفر  یک  از  بیش  ایدانشکده  سهمیه   که   صورتی   در -

 شوند.می انتخاب مختلف

  با  و   معدل   ترتیب   همان  با   ها گرایش  بعدی   نفرات   فوق،  بند   یق طر  از  دانشکده  هر  یهسهم   نشدن   یل تکم  صورت   در  -

 شوند.می انتخاب  ۱۷ باالی  معدل  شرط

 بود.  خواهد ایشان  تایید به منوط  راهنما استاد  شدن مشخص از پس ،نوبت هر در جایزه مبلغ  پرداخت -

  دا یپ ادامه  دوم سال انی پا تا  هاآن  جایزه  گیرند، قرار منتخبین  لیست  در  که صورتی در   مستقیم   دکتری دانشجویان -

 .کندیم

 دیپلم  از پیوسته  دکتری دانشجویان  2-2

  ی باال  معدل  حداقل)   یلیتحص  سال   هر  در  کل  معدل  باالترین  با  (دیپلم  از)  پیوسته  دکتری  ورودی  هر  برتر  نفر  دو -

 بود. خواهند آن یبعد ی لیتحص  سال در تحصیلی جایزه دریافت مشمول ،(۱۷

  معادل  یمبلغ   انیدانشجو  و   رفتهیپذ  صورت  هاآن  یلی تحص  چهارم  تا  اول  ی هاسال  یانتها   در  برتر  انیدانشجو  انتخاب -

 .کنندیم افت ی در ی بعد یل یتحص سال طول در   یدکتر انیدانشجو (RA)  یپژوهش  اریدست

  3۶  پیشرفته   دوره   در  و   واحد  ۵۱  مقدماتی   دوره  در  بررسی   مورد  یل یتحص  سال   در   انتخابی   واحدهای  حداقل  تعداد -

 است. واحد

  بصورت   و   شده  خارج  پیوسته   دکتری   دوری  از  دانشجو  خود   درخواست  با  یا   نامهآیین  اساس  بر  که  دانشجویانی -

 بود. نخواهند جایزه دریافت  مشمول هستند  تحصیل  به مشغول ارشد کارشناسی یا  کارشناسی  دانشجوی

 

 نیست.  مجاز  RA یا  و TA با تحصیلی  جایزه همزمان  دریافت -

  هیات تصویب با آینده  هایسال در و بوده ۱۴۰2-۱۴۰۱تحصیلی  سال برای نامهشیوه این در پیشنهادی مبالغ و هارتبه -

 است. افزایش  قابل  رئیسه


