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دانشجویان شایسته تشویق و نحوه تشویق ودرصد

تشویق کننده نوع تشویق رتبه ها سنجه فرد مشمول ردیف

معاون آموزشی 
دانشگاه یا     ریاست 

دانشگاه

ریاست دانشکده

تشویق کتبی

تشویق کتبی

اول

نفرات بعدی

معدل باال ۳% دانشجویان هم ورودی ۱

مراسم سالیانه تشویق لوح تقدیر + جایزه 
نقدی یاغیرنقدی

لوح تقدیر

لوح تقدیر+ جایزه 
نقدی یاغیرنقدی

لوح تقدیر

اول

نفرات بعدی

اول

دوم وسوم

معدل باال

معدل باال

۳%فارغ التحصیالن هر دانشکده

دانشکده چندرشته ای برای 
هررشته

۲

معاون آموزشی یا 
ریاست دانشگاه

معرفی به وزارت
لوح تقدیر +جایزه 

نقدی

لوح تقدیر+جایزه 
نقدی

لوح تقدیر

تشویق کتبی

اول تا سوم
چهارم تا دهم

اول

تا۲% بعدی

نفرات بعدی

رتبه کشوری

۵%رتبه دانشگاهی

نفرات اول امتحانات جامع کشوری ۳

شورای تشویق 
دانشگاه

لوح تقدیر+
جایزه نقدی
یاغیرنقدی

لوح تقدیر

۲%اول

۳%بقیه

۵%از دانشجویانی که باالترین 
فعالیت پژوهشی در هرسال در 

دانشگاه

۴

شورای تشویق 
دانشگاه

لوح تقدیر+
جایزه نقدی
یاغیرنقدی
لوح تقدیر

۲% اول

۳% بقیه

شورای فرهنگی
۴% ازدانشجویانی که باالترین 

امتیاز فرهنگی ساالنه
در دانشگاه 

۵

وزارت شورای 
تشویق

معرفی به وزارت 
متبوع

لوح تقدیر+
جایزه نقدی
+غیرنقدی

اول

بقیه

۳%  از دانشجویانی که باالترین 
امتیاز آموزشی+پژوهشی یا 

فرهنگی ویا جشنواره

۶

شورای تشویق

ریاست دانشگاه

معرفی به وزارت 
متبوع و یا اهدای 
لوح تقدیر+جایزه 

نقدی ویاغیرنقدی و 
تشویق کتبی

تآیید شورای تشویق 
دانشگاهموفق به 
دریافت جایزه در 
جشنواره کشووری

دانشجویان دارای فعالیت برجسته 
از جمله اختراع و کارجدید،فعالیت 
پژوهشی یا فرهنگی ویا جشنواره

۷

رییس دانشکده تشویق کتبی ۳نمره افزایش معدل دانشجو با پیشرفت تحصیلی به سال 
قبل

۸

رییس دانشکده
شورای تشویق برای 

سطح باالتر

تشویق  ۲ نفر اول
منشأ خدمات شایسته 

دردانشگاه

نمایندگان فعال صنفی دانشجویان ۹

رئیس دانشگاه تشویقی دوره تحصیل کوتاهتر تا %۱۵ 
طول تحصیل

۱۰
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شورای تشویق

معرفی به وزارت 
متبوع و یا اهدای 
لوح تقدیر+جایزه 
نقدی ویاغیرنقدی

لوح تقدیر+جایزه 
غیرنقدی

۲%اول

بقیه

۵%امتیاز پژوهش بیشترو
۴%امتیاز فرهنگی باالتر

(در طول تحصیل)

۱۱

وزارت معرفی به وزارت 
متبوع

دانشجوی نمونه دانشجوی نمونه ۰/۱% از کل دانشجویان هر 
دانشگاه

۱۲

تأیید شورای تشویق 
دانشگاه

فعالیتهای غیر از این 
شیوه نامه

تعیین امتیاز در موارد تعیین نشده ۱۳

توسط وزارت متبوع

توسط دانشگاه

تشویق

تشویق

رتبه کشوری

دانشگاهی

امتحان ارتقاء و گواهی نامه و 
دانشنامه تخصصی

۱۴

* شیوه نامه – ستاد تشویق وزارت بهداشت – معاونت آموزشی و امور دانشجوئی – مسئول مدیر کل دانشجویان داخل

* بودجه – جوایز

حق الزحمه کارشناسان همکار جهت جمع بندی کارنامه ها – وزارت اختصاص می دهد

* نرم افزار مناسب – توسط وزارت تهیه و دراختیار قرار می گیرد

* شیوه نامه – اطالع رسانی عمومی شود

هنگام ثبت نام در اختیار قرار گیرد

* وام ضروری و تحصیلی – ممتاز و نمونه – تا سه برابر افزایش می یابد


