بسمٍ تعالی

شزایظ عضًیت در دفتز استعداد َای درخشان داوشگاٌ صىعتی شیزاس
در مقطع کارشىاسی ارشد
 -1داًؾجَیاى فارغ التحصیل هقغع کارؽٌاعی در ً 8یوغال تحصیلی اس داًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس کِ تا سهاى فارغ التحصیلی
حذاقل دٍ عال عضَ دفتز اعتعذادّای درخؾاى باؽٌذ.
 -2رتبِ ّای اٍل تا عَم هزحلِ ًْایی جؾٌَارُ ّای بیي الوللی خَارسهی ،جَاى خَارسهی ،راسی ،فارابی ٍ دیگز جؾٌَارُ ّا
ٍ هغابقات با تائیذ ٍسارت علَم تحقیقات ٍ فٌاٍری.
 -3داًؾجَیاى ًوًَِ کؾَر با هعزفی هعاًٍت داًؾجَیی ٍسارت علَم تحقیقات ٍ فٌاٍری.
 -4رتبِ ّای اٍل تا عَم هزحلِ ًْائی الوپیادّای علوی داًؾجَئی.
 -5رتبِ ّای یک رقوی آسهَى کارؽٌاعی ارؽذ داًؾگاّْای دٍلتی.
 -6داًؾجَیاًی کِ پظ اس پایاى ًیوغال دٍم با حذاقلٍ 16احذ گذراًذُ (بذٍى درٍط جبزاًی) هعذل باالی  17داؽتِ باؽٌذ
و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و در زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ( ISIﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰء
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ –
رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ وروديﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ در ﻫﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺪل ﮐﻤﺘﺮ از  17ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻟﯿﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻌﺪاد
درﺧﺸﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ  :2داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم (آﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه) ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ًیوغال چْارم (آخز ؽْزیَر هاُ عال بعذ) جْت عضَیت در دفتز اعتعذادّای درخؾاى اقذام ًوایٌذ.

مدارک السم جُت تشکیل پزيودٌ داوشجًیان حائشٌ شزایظ
 -1حائشیي ؽزایظ هٌذرج در بٌذ  1با هزاجعِ حضَری بِ دفتز اعتعذادّای درخؾاى اقذام بِ تؾکیل پزًٍذُ هجذد ًوایٌذ.
 -2حائشیي ؽزایظ هٌذرج در بٌذ  2با هزاجعِ حضَری بِ دفتز اعتعذاّای درخؾاى ،هعزفی ًاهِ اس دبیز خاًِ جؾٌَارُ
هزبَعِ ارائِ ًوَدُ ٍ پظ اس بزرعی ٍ تائیذ اقذام بِ تؾکیل پزًٍذُ ًوایٌذ.
 -3داًؾجَیاى ًوًَِ کؾَری با ارائِ گَاّی اس هعاًٍت داًؾجَیی ٍسارت علَم تحقیقات ٍ فٌاٍری با هزاجعِ حضَری اقذام بِ
تؾکیل پزًٍذُ ًوایٌذ.
 -4داًؾجَیاى حائش رتبِ اٍل تا عَم الوپیاد داًؾجَیی با ارائِ گَاّی تائیذ رتبِ اس عاسهاى عٌجؼ ٍ آهَسػ کؾَر با هزاجعِ
حضَری اقذام بِ تؾکیل پزًٍذُ ًوایٌذ.
 -5داًؾجَیاًی حائش رتبِ یک رقوی آسهَى کارؽٌاعی ارؽذ ،هیتَاًٌذ با ارائِ کارًاهِ ًْایی آسهَى کارؽٌاعی ارؽذ با هزاجعِ
حضَری اقذام بِ تؾکیل پزًٍذُ ًوایٌذ.
-6حائشیي ؽزایظ هٌذرج در بٌذ  6فزم ؽوارُ  2بِ کوک ًزم افشار Wordتکویل ًوَدُ ٍ بِ صَرت حضَری بِ دفتز
اعتعذادّای درخؾاى ارعال ًوَدُ ٍ در صَرت تائیذ اقذام بِ تؾکیل پزًٍذُ ًوایٌذ.

فزم ؽوارُ 2
هقغع کارؽٌاعی ارؽذ
اعالعات پایِ
رؽتِ:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ؽوارُ داًؾجَیی:

ؽوارُ هَبایل:

آدرط پغت الکتزًٍیکی:

اعالعات هزبَط بِ دٍرُ کارؽٌاعی
ًام داًؾگاُ

ًام داًؾکذُ

عال ٍرٍد

تاریخ فارغ
التحصیلی

هعذل کل

ؽوارُ داًؾجَیی

تذکز :گَاّی هزبَط بِ تائیذ هعذل کل پیَعت ؽَد.

يضعیت معدل:
ًیوغال اٍل
عال...

ًیوغال دٍم
عال...

ًیوغال اٍل
عال...

ًیوغال دٍم
عال...

ًیوغال اٍل
عال...

ًیوغال دٍم
عال...

هعذل تزم
.....

هعذل تزم
.....

هعذل تزم
.....

هعذل تزم
.....

هعذل تزم
.....

هعذل تزم
.....

هعذل کل ....

هعذل کل ....

هعذل کل ....

هعذل کل ....

هعذل کل ....

هعذل کل ....

تائید معدل در مقطع کارشىاسی ارشد:
بذیٌَعیلِ گَاّی هی ؽَد آقای /خاًن  ...............................بِ ؽوارُ داًؾجَیی  ........................تا پایاى ًیوغال
دٍم تحصیلی با گذراًذى ٍ ......احذ درعی ،هعذل کل ......را کغب ًوَدُ اعت.

اهَر آهَسؽی ٍ تحصیالت تکویلی داًؾگاُ

هْز اهضاء

جديل امتیاس پژيَشی
امتیاس مزبًط بٍ مقاالت درمجالت ي کىفزاوسُای ملی ي بیه المللی
ًَع
هقالِ×

عٌَاى هقالِ

تاریخ
ارعال

تاریخ
پذیزػ

اهتیاس صٍرًال
(عبق جذٍل
ؽوارُ )1

IF

عْن
ّوکاری(عبق
جذٍل ؽوارُ
)2

مجمًع امتیاس
×وًع مقالٍ ،ISC ،ISI :علوی پضٍّؾی ،علوی هزٍری ٍ .....
تذکز :اکز ًام اعتاد راٌّوا اٍل باؽذً ،ام اعتاد با ًاهِ داًؾجَ جابجا هی گزدد.
ًام ٍ ًاهِ خاًَادگی اعتاد راٌّوا /اعتاد هؾاٍر

ًام ٍ ًام خاًَادگی رئیظ داًؾکذُ

اهضاء

هْز ٍ اهضاء

اهتیاس
کغب ؽذُ

