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 ب در يو تصو يپس از بررس، علي پوالد(جايزه ) دانشجويي علمي بزرگزه يجادوره  چهارمين يياجرانامه شيوه

هيأت  81/10/92مورخ  نشستدر  ،12/10/92درخشان دانشگاه تبريز مورخ  ياستعدادها يشورا 920جلسه 

 مورد تصويب قرار گرفت.  جلسهمطابق بند )د( صورت رئيسه محترم دانشگاه تبريز مطرح و
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های توسعه علمي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي ملي در به ثمر رسيدن برنامه به عنوان بخش مهمي از سرمایه دانشجویان نخبه

 و دانشجویان مستعد و تشویق حمایت ،برای شناسایي ایجاد بستری مناسببه منظور ای برخوردار هستند. کشور همواره از جایگاه ویژه

ای در قالب برگزاری جشنواره هر سالهدانشگاه تبریز های راهبردی کشور، ه سمت اولویتب این استعدادهای درخشانهدایت  متعاقباً

  کند.به حائزین شرایط اعطا مي را (علي پوالدجایزه ) دانشجویيعلمي بزرگ تحت عنوان جایزه ای جایزه دانشجویي،

استان  های منتخبدانشگاه التحصيالنو فارغ دانشجویانعالوه بر دانشجویان دانشگاه تبریز،  ،دوره اهدای این جایزه چهارميندر 

 توانند در این رقابت شرکت نمایند.نيز مي ( ارائه شده است2ها در ماده )آن اساميآذربایجان شرقي که 

 عبارتند از:جایزه بزرگ علمي دانشجویي )جایزه علي پوالد(  چهارمين دوره ارکان علمي و اجرایي

 :رئيس دانشگاه تبریز رئيس 

 معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه تبریز رئيس:نايب 

 :رئيس گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز دبير  

  تبریز روابط عمومي دانشگاه مدیر: و روابط عمومي کميته اجراييرئيس 

 :شکده/مرکز حداقل یک نماینده از هر دانشکده/پژوه، اعضای شورای استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز هيأت داوران

 یک نماینده از هر دانشگاه دیگر دارای متقاضي حداقل تحقيقات دانشگاه تبریز، و

 

این که باالترین  مشروط بر ،اندشده التحصيلفارغ 98آموختگاني که در سال دانش دانشجویان شاغل به تحصيل و همچنين -1

 :جهت شرکت در این رقابت اقدام نمایندتوانند مي های زیر سپری نموده باشند،مقطع تحصيلي خود را در یکي از دانشگاه

 دانشگاه تبریز 

 دانشگاه علوم پزشکي تبریز 

 دانشگاه صنعتي سهند 

 تبریز دانشگاه هنر اسالمي 

 دانشگاه شهيد مدني آذربایجان 

 دانشگاه مراغه 

 دانشگاه بناب 

 شرقي ؛ واحدهای استان آذربایجاندانشگاه پيام نور 

 ؛ واحدهای استان آذربایجان شرقيدانشگاه آزاد اسالمي 

 واحدهای استان آذربایجان شرقي؛ کاربردی -دانشگاه علمي 

 مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد برای متقاضيان به ترتيبامتياز  51و  21، 11حداقل  کسبجهت شرکت در این رقابت،  -2

( تشریح 5در ماده )تحصيلي، پژوهشي و فناوری  های مختلفالزامي است. نحوه تخصيص امتيازات فعاليت تخصصي و دکتری

 شده است.

 شود. برنده این جایزهتواند یک بار ميحداکثر ، تحصيلي هر دانشجو در هر مقطع -5

تمام مقاطع قبلي نيز  و فناوری پژوهشي تحصيلي، دستاوردهای تواند از امتيازمي، تحصيلي التحصيل هر مقطعدانشجو یا فارغ -4

بعدی صرفاً تحصيلي شود، در مقطع  برنده این جایزه تحصيلي در صورتي که دانشجویي در یک مقطعولي  مند شود.بهره

 خواهد بود. مقطع همانتحصيلي، پژوهشي و فناوری دستاوردهای  ارائهمجاز به 
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 است. به تفکيک مقاطع تحصيلي ارائه شده (1جدول ) برای نفرات برگزیده، در وایز نقدی در نظر گرفته شدهجميزان  -1

 .خواهد بود( 2جدول ) مطابق به تفکيک مقاطع تحصيلي های مختلفسهميه تخصيصي به نفرات برگزیده دانشگاه -6

رکز تحقيقات و برای /پژوهشکده/مبه تفکيک دانشکدههای عمده تخصصي جزئيات نحوه توزیع سهميه دانشگاه تبریز بين گروه -7

الزم به ذکر است که سهميه هر واحد، متناسب با تعداد  .است گردیدهتشریح ( 5مقاطع تحصيلي مختلف در جدول )

 دانشجویان آن واحد نسبت به تعداد کل دانشجویان دانشگاه تبریز تخصيص داده شده است.

، امکان پذیرش بيش از یک نفر از هر چهارگانه عمده تخصصي هایگروهدرخصوص متقاضيان مقطع تحصيلي دکتری در  -8

 برابر باالترین امتياز 1/1، حداقل دانشکده/پژوهشکدهامتياز نفر دوم آن  مگر این که وجود ندارد؛ دانشکده/پژوهشکده

  .دمربوطه باش در گروه عمده تخصصي ی موجودهامتقاضيان سایر دانشکده

 

 نفرات برگزيده در نظر گرفته شده براي نقدي ميزان جوايز -0جدول 

 مجموع مبلغ جوایز تخصيصي )ریال( تعداد نفرات برگزیده جایزه نقدی به ازای هر نفر )ریال( دوره تحصيلي ردیف

 ...0...0...10 .4 ...0...210 کارشناسي 1

 ...0...102210 51 ...0...510 کارشناسي ارشد 2

 ...0...101210 21 ...0...410 تخصصي دکتری 5

 ...0...5051.0 ..1 جمع کل

 

 هاي مختلفسهميه تخصيصي به نفرات برگزيده دانشگاه -8جدول 

 دانشگاه ردیف
 های تحصيلي مختلفسهميه تخصيصي به دوره

 مجموع سهميه
 تخصصي دکتری کارشناسي ارشد کارشناسي

 نفر .6 نفر 17 نفر .2 نفر 25 دانشگاه تبریز 1

 نفر 11 نفر 4 نفر 1 نفر 6 علوم پزشکي تبریزدانشگاه  2

 نفر 1 نفر 1 نفر 2 نفر 2 دانشگاه صنعتي سهند 5

 نفر 1 نفر 1 نفر 2 نفر 2 تبریز دانشگاه هنر اسالمي 4

 نفر 4 نفر 1 نفر 1 نفر 2 دانشگاه شهيد مدني آذربایجان 1

 نفر 5 نفر 1 نفر 1 نفر 1 دانشگاه مراغه 6

 نفر 2 - نفر 1 نفر 1 دانشگاه بناب 7

 نفر 2 - نفر 1 نفر 1 دانشگاه پيام نور 8

 نفر 2 - نفر 1 نفر 1 دانشگاه آزاد اسالمي 9

 نفر 2 - نفر 1 نفر 1 کاربردی -علمي جامع دانشگاه .1

 نفر ..1 نفر 21 نفر 51 نفر .4 جمع کل
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 تخصصيهاي عمده جزئيات نحوه توزيع سهميه دانشگاه تبريز بين گروه -0جدول 

 مجموع سهميه 

 گروه عمده تخصصي

 سهميه تخصيصي
 ردیف پژوهشکده/مرکز تحقيقاتدانشکده/

 کارشناسي کارشناسي ارشد دکتری

 علوم انساني:

 نفر 17
 نفر 4

 1 خارجيهایادبيات فارسي و زباندانشکده  نفر 1 نفر 1

 2 مدیریت اقتصاد ودانشکده  نفر 1 نفر 1

 5  اسالميالهيات و علوم دانشکده  - نفر 1

 4  ریزی و علوم محيطيبرنامهدانشکده  نفر 1 نفر 1

 1  تربيت بدني و علوم ورزشيدانشکده  نفر 1 نفر 1

 6  حقوق و علوم اجتماعيدانشکده  نفر 1 نفر 1

 7  علوم تربيتي و روانشناسيدانشکده  نفر 1 نفر 1

 علوم پایه:

 نفر 15

 8  شيميدانشکده  نفر 1 نفر 1 نفر 1

 نفر 5

 9  علوم ریاضيدانشکده  نفر 1 نفر 1

 .1 طبيعيعلوم دانشکده  نفر 1 نفر 1

 نفر 2

 11 فيزیکدانشکده  نفر 1

 12  شناسيفيزیک کاربردی و ستارهپژوهشکده  -

 15  مرکز تحقيقات علوم پایه -

 فني و مهندسي:

 نفر .2

 14  مهندسي برق و کامپيوتردانشکده  نفر 2 نفر 1 نفر 2

 نفر 4

نفر 1 نفر 1  11  مهندسي شيمي و نفتدانشکده  

 16 مکانيک مهندسي دانشکده  نفر 2 نفر 1

 17 عمران مهندسي دانشکده  نفر 2 نفر 1

نفر 1 -  18 مرند مهندسي  -فنيدانشکده  

 19 ميانه مهندسي  -فنيدانشکده  نفر 1 -

 .2 های نوین مهندسي فناوریدانشکده  - نفر 1

 کشاورزی و دامپزشکي: 

 نفر .1
 نفر 5

 21  کشاورزیدانشکده  نفر 5 نفر 2

 نفر 1 نفر 1
 22  دامپزشکيدانشکده 

 25  اهرطبيعي کشاورزی و منابع دانشکده 

 جمع کل نفر 25 نفر .2 نفر 17 نفر .6

 

در  نحوه امتيازدهي جزئياتو  (4جدول ) های حائز امتياز درفعاليت مربوط به کليات :و فناوري يازات سوابق پژوهشيامت -0

 ( ارائه شده است.7-4( تا )1-4جداول )

 ارائه شده است.( 7-1( تا )1-1در جداول ) مربوطه جزئيات و (1جدول )کليات در  :تحصيليازات سوابق يامت -8
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 (0)و فناوري نحوه محاسبه امتيازات سوابق پژوهشي -4جدول 

 نحوه ارزیابي حداکثر امتياز قابل تخصيص و فناوری موضوع/ فعاليت پژوهشي ردیف

 (2-4مطابق جدول ) .12 پژوهشي در نشریات معتبر داخلي و خارجي -مقاله علمي 1

 امتياز 5هر مقاله  9 داخليترویجي در نشریات معتبر  -مقاله علمي 2

 (2)های ملي معتبرمقاله ارائه شده در همایش 5
6 

 امتياز 1هر مقاله 

 امتياز 2هر مقاله  (2)المللي معتبرهای بينمقاله ارائه شده در همایش 4

 (5-4مطابق جدول ) 8 تأليف و ترجمه کتاب 1

 امتياز 5هر مورد  9 (5)ثبت اختراع 6

 (4-4مطابق جدول ) 11 ها و مسابقات معتبر داخلي و خارجيجشنوارهکسب رتبه در  7

 (1-4مطابق جدول ) 8 و دکتری کارشناسي ارشد هاینامه دورهکيفيت پایان 8

9 
های تحقيقاتي و دستاوردهای همکاری در اجرای طرح

 (4)سازی شدهپژوهشي تجاری
 (6-4مطابق جدول ) 9

1. 
 اساس اعالم پایگاه بر متقاضي (h-indexشاخص هرش )

WoS، Scopus  یاMendeley 
 (7-4مطابق جدول ) 47

صورت  (1-4بر اساس ضرایب جدول )با توجه به تعداد همکاران در هر فعاليت و پژوهشي،  هایفعاليت کليه محاسبه امتيازات (1)

نامه قيد شده باشد، امتياز نفر اول برای خواهد گرفت. در صورتي که نام دانشجو بالفاصله بعد از نام اساتيد راهنما و مشاور پایان

های پژوهشي اعم از مقاله، کتاب و ثبت اختراع، که مرتبط با رشته/گرایش ضمناً به آن دسته از فعاليت دانشجو لحاظ خواهد گردید.

 .گيردقاضي نيستند، امتيازی تعلق نميتحصيلي مت
 رسمي هستند و گواهي پذیرش کافي نخواهد بود.  ارائهگيرد که دارای گواهي صرفاً به مقاالتي امتياز تعلق مي (2)
 های علمي و صنعتي باشد.ثبت اختراع الزماً باید دارای تأیيدیه علمي از سازمان پژوهش (5)
مندی از دانشگاه و بهره مدیریت امور پژوهشيارائه گواهي دانشگاهي صرفاً با های تحقيقاني درونمندی از امتيازات طرحبهره (4)

 پذیر است.دانشگاه امکان مدیریت امور فناوریارائه گواهي دانشگاهي نيز الزاماً با های تحقيقاني برونامتيازات طرح

 

 پژوهشيتعيين سهم همکاران از امتياز کل يک فعاليت  -0-4جدول 

 تعداد کل نفرات ردیف
 سهم هر یک از همکاران از امتياز کل

 سایر نفرات نفر اول

1 1 1..% - 

2 2 9.% 6.% 

5 5 8.% 1.% 

4 4 7.% 4.% 

1 1 6.% 51% 

≤ %.5  %.1 و بيشتر 6 6  
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 يو خارج يات معتبر داخليدر نشر يپژوهش -يمقاله علمنحوه محاسبه امتيازات  -8-4جدول 

 امتياز نوع/ رتبه مقاله ردیف

 Journal Citation Reports (JCR) 7بر اساس  Q1 رتبه بامقاله چاپ شده در نشریه  1

 Journal Citation Reports (JCR) 6بر اساس  Q2 رتبه بامقاله چاپ شده در نشریه  2

 Journal Citation Reports (JCR) 1/1بر اساس  Q3 رتبه بامقاله چاپ شده در نشریه  5

 Journal Citation Reports (JCR) 1بر اساس  Q4 رتبه بامقاله چاپ شده در نشریه  4

 1 بندی نشریات علمي وزارت عتفبر اساس سامانه رتبه A+ رتبه با داخلي ISC مقاله چاپ شده در نشریه 1

 1/4 بندی نشریات علمي وزارت عتفبر اساس سامانه رتبه A رتبه با داخلي ISC مقاله چاپ شده در نشریه 6

 4 بندی نشریات علمي وزارت عتفبر اساس سامانه رتبه B رتبه با داخلي ISC مقاله چاپ شده در نشریه 7

 1/5 بندی نشریات علمي وزارت عتفبر اساس سامانه رتبه C رتبه با داخلي ISC مقاله چاپ شده در نشریه 8

 5 بندی نشریات وزارت عتفبر اساس سامانه رتبه یا فاقد رتبه D رتبه با داخلي ISC شده در نشریه مقاله چاپ 9

 Scopus 1 هینما با مقاله چاپ شده در نشریه .1

 2 بدون ضریب تأثير WoS(ISI)با نمایه  مقاله چاپ شده در نشریه 11

 . ها و نشریه بدون نمایهخارجي، نشریه دارای سایر نمایه ISC مقاله چاپ شده در نشریه 12

( یا مقاله Hot Paper، مقاله داغ )Essential Science Indicators (ESI): امتياز مقاالتي که بر اساس اعالم پایگاه 1تبصره 

 د.شومحاسبه مي 1/1و  2/.شوند، به ترتيب با ضرایب ( محسوب ميHighly Cited Paperپراستناد )

 شود.( نصف مقاله کامل پژوهشي در نظر گرفته ميTechnical Note: امتياز یادداشت پژوهشي/ یادداشت فني )2تبصره 

 .داخلي تا یک واحد قابل افزایش است ISCهای علوم انساني، امتياز نشریات برای رشته: 5تبصره 

ریزی امور پژوهشي وزارت عتف( گذاری و برنامهدفتر سياستبه مقاالتي که در نشریات نامعتبر و جعلي )طبق ليست : 4تبصره 

 قابل دسترسي است. rppc.msrt.irگيرد. ليست مذکور از طریق آدرس اینترنتي اند، امتيازی تعلق نميچاپ شده

 مند گردد.، مشروط به ارائه نامه پذیرش معتبر، بهرهدر نوبت چاپمقاله  2تواند از امتياز حداکثر : هر دانشجو مي1تبصره 

 

 (0)نحوه محاسبه امتيازات تأليف و ترجمه کتاب -0-4جدول 

 امتياز موضوع ردیف

1 
 ،Elsevier ،Wiley ،Taylor & Francisالمللي )نظير کتاب تأليفي منتشر شده توسط ناشران معتبر بين

Springer، McGraw-Hill ،IEEE ،Blackwell ،Oxford ،Routledge ،CRC Press)... ، 
 12حداکثر 

 8حداکثر  ناشران معتبر دانشگاهي وزارت عتف و 1های سطح کتاب تأليفي منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه 2

 2حداکثر  کتاب تأليفي منتشر شده توسط سایر ناشران 5

 4حداکثر  وزارت عتف و ناشران معتبر دانشگاهي  1های سطح کتاب ترجمه منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه 4

 1حداکثر  کتاب ترجمه منتشر شده توسط سایر ناشران 1

6 Book Chapter 5حداکثر  الملليمنتشر شده توسط ناشران معتبر بين 

7 Book Chapter منتشر شده توسط سایر ناشران . 
 شود.محاسبه مي 21/1و  2های علمي به ترتيب با ضرایب امتياز کتاب برگزیده سال کشور و کتاب برگزیده سال انجمن (1)
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 ها و مسابقات معتبرنحوه محاسبه امتيازات کسب رتبه در جشنواره -4-4جدول 

 عنوان جشنواره ردیف
 امتياز

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

1 
 یي( وبخش دانشجو) جشنواره خوارزمي

 ي(قسمت رقابت -جوانبخش جشنواره فارابي )
9 8 7 

2 

 ، شيخ بهایيآفریني جشنواره ملي فن

 جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازی،

 و خارج از کشور يعلم های معتبرجشنواره

 (1)يمل ميدر قالب ت يالمللنيب يمسابقات ورزش

6 1 4 

5 

 ، های برترجشنواره ملي ایده

 ، جشنواره ملي نوآوری و شکوفایي کوهساران

 و  ای اختراعات رویشجشنواره منطقه

 هاایدهجشنواره بورس 

5 2 1 

 قابل احتساب است. يعلوم ورزش یهاان رشتهيمتقاض ی، صرفاً برايالمللنيب ياز مسابقات ورزشيامت (1)

 

 و دکتري ارشد يکارشناس يليتحص هاينامه دورهانيپانحوه محاسبه امتياز کيفيت  -5-4جدول 

 ازيامت درجه ردیف

يعال 1  4 

ار خوبيبس 2  2 

 

 سازي شده دستاوردهاي پژوهشي تجاريو  يقاتيتحق يهاطرح يدر اجرا يازات همکاريمحاسبه امتنحوه  -6-4جدول 

 امتياز موضوع فیرد

 5 دانشگاهيدرون طرح تحقيقاتي 1

 5 بنيانمشارکت در تأسيس شرکت دانش 2

 ازيامت 4مبلغ کل قرارداد، ميليون ریال  ..1به ازای هر  دانشگاهيطرح تحقيقاتي برون 5

 ازيامت 1ریال درآمد اختصاصي برای دانشگاه، ميليون  .1به ازای هر  سازی شده دستاوردهای پژوهشي تجاری 4

 

 متقاضي (h-indexنحوه محاسبه امتيازات شاخص هرش ) -7-4جدول 

 امتياز موضوع فیرد

7 ( متقاضيh-indexشاخص هرش ) 1 + [5(ℎ −  است. h-index عدد دهندهنشان ℎ ؛ [(2
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 تحصيلينحوه محاسبه امتيازات سوابق  -5جدول 

 نحوه ارزیابي حداکثر امتياز قابل تخصيص موضوع/ فعاليت آموزشي ردیف

 (1-1مطابق جدول ) 7 آموزیدر المپيادهای دانش های برترکسب رتبه 1

 (2-1مطابق جدول ) 24 های برتر در آزمون سراسری ورود به دانشگاهرتبه کسب 2

 (5-1مطابق جدول ) 94 دانشجوی نمونه، نخبه و استعداد درخشاناحراز عناوین  5

 .1 ميانگين کل و کيفيت دانشگاه محل تحصيل کارشناسي 4

 (4-1مطابق جدول )
1 

ت يفيو ک نامه(انی)بدون احتساب نمره پا ن کليانگيم

  ي ارشدل دوره کارشناسيدانشگاه محل تحص
8 

6 
ت يفيو ک نامه(انی)بدون احتساب نمره پا ن کليانگيم

 دکتریل دوره يدانشگاه محل تحص
6 

 5 طول مدت تحصيل در دوره کارشناسي 7

 5 طول مدت تحصيل در دوره کارشناسي ارشد 8 (1-1مطابق جدول )

 5 طول مدت تحصيل در دوره دکتری 9

1. 
کسب رتبه در مرحله نهایي )کشوری( المپيادهای علمي 

 و ورزشي دانشجویي
 (6-1جدول )مطابق  14

 (7-1مطابق جدول ) 8 نمره آزمون زبان انگليسي 11

 

 آموزيهاي برتر در المپيادهاي دانشرتبهنحوه محاسبه امتيازات کسب  -0-5جدول 

 عنوان المپياد ردیف
 امتياز

 مدال برنز مدال نقره مدال طال

 1 6 7 جهاني آموزیدانش هایالمپياد 1

 5 4 1 ملي  آموزیدانش هایالمپياد 2

 

 هاي برتر در آزمون ورود به دانشگاهاحراز رتبهنحوه محاسبه امتيازات  -8-5جدول 

 امتياز موضوع ردیف

1 
علوم  هایدر آزمون سراسری ورود به مقطع کارشناسي در گروه )بدون سهميه( ...1تا  1کل  کسب رتبه

 و علوم انساني فيزیک -، ریاضيتجربي
 12تا  .

 12تا  . های خارجيهای هنر و زباندر آزمون سراسری کارشناسي در گروه )بدون سهميه( ..5تا  1کل  کسب رتبه 2

 6تا  . در آزمون سراسری ورود به مقطع کارشناسي ارشد )بدون سهميه( .5تا  1کل  کسب رتبه 5

 6تا  . دکتریدر آزمون سراسری ورود به مقطع  رقمي )بدون سهميه(کل تک کسب رتبه 4

 5 پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسي ارشد با استفاده از سهميه استعدادهای درخشان 1

 6 یا جایزه شهيد احدی با استفاده از سهميه استعدادهای درخشان دکتریپذیرش بدون آزمون در مقطع  6
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 احراز عناوين دانشجوي نمونه، نخبه و استعداد درخشاننحوه محاسبه امتيازات  -0-5جدول 

 (1) امتياز عنوان ردیف

 به ازای عضویت در هر دوره تحصيلي  4 (2)ندانشجوی عضو گروه حمایت از استعدادهای درخشا 1

 به ازای انتخاب در هر دوره تحصيلي 6 دانشجوی نمونه دانشگاه 2

 به ازای انتخاب در هر دوره تحصيلي 8 دانشجوی نمونه کشور 5

 به ازای هر سال مشموليت .1 بنياد ملي نخبگاندانشجوی مشمول جوایز تحصيلي  4
امتياز عضویت در  امتياز مشمولين جوایز تحصيلي بنياد ملي نخبگان به ازای هر سال به طور جداگانه قابل احتساب است. (1)

 کدام از مقاطعبرای هر  امتياز دانشجوی نمونه کشورو  امتياز دانشجوی نمونه دانشگاه، گروه حمایت از استعدادهای درخشان

 به طور جداگانه قابل احتساب است. ي، کارشناسي ارشد و دکتریکارشناس تحصيلي
ها در دانشگاهي بوده که دفتر مستقل امور استعدادهای درخشان نداشته است، جهت آن تحصيلي قبلي دانشجویاني که دوره( 2)

 ورودی خود را ارائه دهند.رشته و همالس بين دانشجویان هماستفاده از امتياز این بند، بایستي گواهي رسمي کسب رتبه اول ک
 

 ليت دانشگاه محل تحصيفين کل و کيانگيمنحوه محاسبه امتياز  -4-5جدول 

 ردیف
 دانشگاه/

 مؤسسه آموزش عالي

 (1)امتياز 𝛼 ضریب

 کارشناسي
 کارشناسي 

 ارشد
 (6)کارشناسي دکتری

کارشناسي 

 ارشد
 دکتری

 6 8 .1 (1)یک تراز هایدانشگاه 1

𝛼 2
+
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1
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 1 7 9 (2)دو تراز هایدانشگاه 2

 - 1 7 (5)سه تراز هایدانشگاه 5

 - 4 1 (4)چهار تراز هایدانشگاه 4

شيراز، صنعتي  بهشتي، شهيد طوسي، نصيرالدین خواجه تهران، مدرس، تربيت تبریز، اصفهان، :یک ترازهای دانشگاه (1)

 و علوم پزشکي تبریز مشهد ردوسيف ایران، صنعت و علم، طباطبایي عالمه شریف، صنعتي صفهان،ي اصنعت اميرکبير،
 هااستان مراکز دولتي هایدانشگاهسایر  دو:تراز های دانشگاه (2)
 ها،استان مراکز غير انتفاعي مؤسسات ها،استان مراکز آزاد هایدانشگاه دولتي، هایدانشگاه سایر سه:تراز های دانشگاه (5)

 نور پيام هایدانشگاه و دانشگاهي هایپردیس
 غير انتفاعي سایر مؤسسات و آزاد هایدانشگاه سایر :چهارتراز های دانشگاه (4)
 شود.چنانچه مقدار به دست از روابط محاسبه امتياز، منفي باشد، امتياز صفر منظور مي (1)
های مقاطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته به های کارشناسي ناپيوسته )کارداني به کارشناسي(، ميانگين معدلبرای دوره (6)

 شود.عنوان معدل کارشناسي در نظر گرفته مي
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 محاسبه امتيازات طول مدت تحصيلنحوه  -5-5جدول 

 ازيامت ليطول مدت تحص يليدوره تحص فیرد

 يکارشناس 1

 5 سالمين 6

 2 سالمين 7

 . سالمين 8

 ارشد يکارشناس 2

 5 سالمين 5

 2 سالمين 4

 . سالمين 1

 دکتری 5

 5 سالمين 7

 2 سالمين 8

 . سالمين 9

 

 دانشجويي (8)و ورزشي (0)امتيازات کسب رتبه در مرحله نهايي )کشوري( المپيادهاي علمينحوه محاسبه  -6-5جدول 

 مالحظات:  ازيامت یاديرتبه المپ ردیف
امتيازات مسابقه دانشجویي انجمن ریاضي ایران  (1)

برابر با امتيازات مرحله نهایي المپياد علمي دانشجویي 

 شود. کشور در نظر گرفته مي

امتياز المپيادهای ورزشي، صرفاً برای متقاضيان  (2)

 های علوم ورزشي قابل احتساب است.رشته

5تا  1 1  7 

6تا  4 2  6 

9تا  7 5  1 

12تا  .1 4  4 

11تا  15 1  5 

 

 نحوه محاسبه امتياز مربوط به نمره آزمون زبان انگليسي -7-5جدول 

 فیرد
 نمره آزمون زبان

 و MSRT (MCHE) ازيامت
UTET 

IELTS TOEFL - iBT 
TOEFL - Computer 

Based 
Based TOEFL - Paper 
 TOLIMO و

 8 .68تا  ..6 ..5تا  .21 .12تا  96 9تا  7 ..1تا  .9 1

 7 199تا  171 249تا  252 91تا  86 9/6تا  1/6 89تا  81 2

 6 174تا  .11 251تا  215 81تا  76 4/6تا  6 84تا  .8 5

 1 149تا  121 212تا  196 71تا  66 9/1تا  1/1 79تا  71 4

 4 124تا  ..1 191تا  175 61تا  16 4/1تا  1 74تا  .7 1

 5 499تا  471 172تا  112 11تا  46 9/4تا  1/4 69تا  61 6

 2 474تا  .41 111تا  155 41تا  56 4/4تا  4 64تا  .6 7

 1 449تا  421 152تا  115 51تا  29 9/5تا  1/5 19تا  .1 8
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بهمن، دانشگاه تبریز،  29تبریز، بلوار  پستي به آدرس ،7/89./29حداکثر تا تاریخ متقاضيان محترم بایستي مدارک خود را  -1

 ارسال نمایند.  1166616471، گروه حمایت از استعدادهای درخشان، کد پستي: 1ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه 

  (پوالد يعلجايزه ) دانشجويي علمي بزرگزه يجا چهارمين دوره مدارک مربوط بهروی پاکت حتماً قيد شود: 

 مدارک الزم عبارتند از: -2

 ، سوابقی( تکميل شده توسط متقاضي شامل مشخصات فردdotsa.tabrizu.ac.irسایت ثبت نام )موجود در وب فرم -2-1

  فناوریو  يپژوهش ي،آموزش

 کپي کارت ملي و صفحه اول شناسنامه -2-2

 تمام مقاطع تحصيلي دانشگاهي کارنامه تحصيلي -2-5

 تمام مقاطع تحصيلي دانشگاهيا دانشنامه یمدرک موقت  يکپ -2-4

 يپژوهش -يعلم اتینشر در شده چاپ مقاالتصفحه اول  -2-1

 يجیترو -يعلم اتینشر در شده چاپ مقاالتصفحه اول  -2-6

 يپژوهش -يعلم اتیرش مقاالت در نوبت چاپ در نشریپذ يرسم يگواه -2-7

 يجیترو -يعلم اتیرش مقاالت در نوبت چاپ در نشریپذ يرسم يگواه -2-8

( و رتبه Q4تا  Q1ه )ینشر JCR(، رتبه WoS ،Scopus ،ISC(ISI)ه )یه نشرینشان دهنده نما ينترنتینت از صفحات ایپر -2-9

 تمام مقاالت ی( براDتا  A+وزارت عتف ) يات علمینشر یبندرتبهه در سامانه ینشر

 Essential Science Indicators (ESI)داغ و پراستناد بر اساس  انگر شاخصه مقاالتيب ينترنتینت از صفحات ایپر -.2-1

. توجه شود که يارائه رسم يگواه يبه همراه کپ يالمللنيو ب يمل يعلم یهاشیارائه شده در هما مقاالتصفحه اول  -2-11

 نخواهد بود. يرش کافیپذ يبوده و گواه يارائه الزام يگواه يکپ

 يصنعت و يعلم یهاپژوهش سازمان يعلم هیدیيتأ همراه به اختراع ثبت يگواه يکپ -2-12

 Book Chapter، ترجمه و يفيتأل یهاصفحه اول، صفحه شناسنامه و فهرست کتاب يکپ -2-15

 يعلم یهاده سال انجمنیده سال کشور و کتاب برگزیکتاب برگز يگواه يکپ -2-14

 های علمي از دبيرخانه جشنوارهکپي گواهي رسمي کسب رتبه در جشنواره -2-11

 های تحصيلي کارشناسي ارشد و دکترینامه دورهکپي فرم نمره پایان -2-16

 يدانشگاهدرون يپژوهش یهاطرح یدانشگاه برا يت امور پژوهشیریاز مد يرسم يگواه يکپ -2-17

 با ذکر مبلغ قرارداد يدانشگاهبرون يپژوهش یهاطرح یدانشگاه برا یت امور فناوریریاز مد يرسم يگواه يکپ -2-18

شده با ذکر درآمد  یسازیتجار يپژوهش یدستاوردها یدانشگاه برا یت امور فناوریریاز مد يرسم يگواه يکپ -2-19

 دانشگاه ياختصاص

 Mendeleyیا  WoS ،Scopusمتقاضي بر اساس  h-index نشانگرپرینت از صفحه اینترنتي  -.2-2

 الملليآموزی ملي و بينکپي گواهي کسب رتبه در المپيادهای دانش -2-21



 

 

   

 بهمن، دانشگاه تبريز، کتابخانه مرکزي، طبقه اول، گروه حمايت از استعدادهاي درخشان 92تبريز، بلوار  :دبیرخانه آدرس پستي
 172-33927294 تماس: تلفن    ؛    dotsa.tabrizu.ac.ir سايت:وب؛       dotsa@tabrizu.ac.ir آدرس ايمیل:

  نامه اجرایی چهارمین دوره جایزه بزرگ علمی دانشجویی )جایزه علی پوالد(شیوه        

 کپي کارنامه یا گواهي رتبه کنکور سراسری ورود به مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری -2-22

 در گروه حمایت از استعدادهای درخشان گواهي عضویت -2-25

 مندی از جوایز تحصيلي بنياد ملي نخبگانگواهي برگزیدگي جهت بهره -2-24

 کپي گواهي رسمي انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه -2-21

 کپي گواهي رسمي انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه کشور -2-26

 اديرخانه المپياز دب یيدانشجو يو ورزش يعلم یادهايکسب رتبه در المپ يرسم يگواه يکپ -2-27

 مدرک زبان معتبر يکپ -2-28

له خودکار و به يسمت چپ برگه، به وس يمحترم، در گوشه باالئ يتوسط متقاض يستی( با2مدارک مذکور در بند ) يتمام -5

 درج شود. وستيشماره پشده و شماره مورد نظر، در فرم ثبت نام در ستون  یگذارب شمارهيترت

 7/98./29: )تحویل به پست( مهلت ارسال مدارک -4

 

 


