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مقدمه

یکی از موتورهای پیشران بهبود رتبۀ دانشگاهها ،داشتن منابع انسانی باکیفیت و با انگیزه می باشد .از طرفی یکی
از اصلی ترین منابع انسانی موجود در هر دانشگاه ،دانشجو می باشد .معمولاً هرساله دانشجویان دانشگاه اراک در
جشنواره ها و آزمون های مختلف کشوری ،رتبه های شاخصی را کسب می نمایند ولی کمتر دیده شده است تا
از آنها به نحو مطلوب و متناسب با تلاش آنها از ایشان تقدیر گردد .هدف از نگارش و اجرای آیین نامۀ پیش رو،
سیستمی و قانونی نمودن تقدیر و تشویق دانشجویان دارای رتبه های شاخص کشوری در داخل دانشگاه اراک
می باشد.

 -2دسته بندی رتبه های شاخص کشوری
دانشجویان دارای رتبه های شاخص کشوری که شایستۀ تقدیر هستند به سه دسته تقسیم بندی می گردند که
در ادامه ذکر خواهد شد.
 -1-2سطح 1
 .1ارائۀ راهکارها و ایدههای قابل اجرا که مشکلات دانشگاه در حوزههای مختلف اعم از تأمین منابع مالی،
تأمین خوابگاه ،افزایش بهره وری و  ...را مرتفع نماید با تأیید مراجع ذی صلاح در داخل دانشگاه
 .2ارائۀ راهکارها و ایدههای قابل اجرا که مشکلات کشور و شهر در حوزههای مختلف اعم از کارآفرینی و
ایجاد شغل ،تولید ملی ،مشکلات اقتصادی و  ...را مرتفع نماید با تأیید مراجع ذی صلاح
 .3برگزیدگان رتبههای  1تا  11مرحله نهایی المپیادهای علمی – دانشجویی
 .4دانشجویان نمونه کشوری با معرفی سازمان امور دانشجویان
 .1رتبههای  1تا  3نهایی جشنوارههای خوارزمی ،جوان خوارزمی ،رازی ،ابن سینا و فارابی با مشارکت حداقل
 %15در کسب رتبه
 .6رتبههای  1تا  3مسابقات بین الملی قرآن کریم
 .7حفاظ کل قرآن کریم با تأیید مراجع ذی صلاح
 .8رتبههای  1تا  1کنکور کارشناسی ارشد
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 .9رتبههای  1تا  3کنکور دکتری
 .15کسب رتبههای برتر ورزشی در سطح بین المللی اعم از جهانی ،المپیک و آسیایی
 -2-2سطح 2
 .1برگزیدگان رتبههای  1تا  1مرحله اول (غیر متمرکز) در المپیادهای علمی – دانشجویی
 .2کسب رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری به نحوی که جزء  %1برتر در بین دانشجویان
مجاز در انتخاب رشته باشد .به عنوان مثال در رشتهای که آخرین فرد دارای رتبۀ مجاز دارای رتبۀ
 3555میباشد ،رتبۀ دانشجو جهت قرار گرفتن در سطح  ،2میبایست کمتر از  35باشد.
 .3ثبت اختراع در سازمان پژوهش های علمی – صنعتی ایران
 .4حضور در لیگهای برتر ورزشی و همچنین دعوت به تیمهای ملی ورزشی در رشتههای مختلف
 -3-2سطح 3
 .1رتبههای  1در معدل کارشناسی در صورتی که دارای شرایط مورد نظر سازمان سنجش باشند :اتمام
حداکثر  8ترمه دوره تحصیل و مجاز شدن در کنکور کارشناسی ارشد
 .2کسب رتبه  1تا  3در مسابقات کشوری قرآن کریم
 .3کسب رتبههای  1تا  3در المپیادهای ورزشی  -دانشجویی

 -3میزان جوایز در هر سطح
مقدار هدیه در هریک از سطوح در هر سال توسط دفتر استعداد درخشان و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پیشنهاد و در هیأت رئیسۀ دانشگاه تصویب خواهد شد.
و من الله توفیق
با آرزوی پیشرفت روز افزون دانشگاه اراک
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