راهنمای ثبت نام در طرح خوشهبندی شهاب

باسمه تعالی

ﻣﻘدﻣه
ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮي ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻮراي ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ (ﺷﻬﺎب) داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻣﺸﻬﺪ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻤﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
و دﮐﺘﺮي ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورده و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺷﻬﺎب را اﻋﻼم ﻣﯽدارد .ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب
در ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي و ﻧﻮع ﺧﻮﺷﻪ ( ٢ ،١و  )٣ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺛﺒﺖ ﻣﺪارك ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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نﮑات ﻗابﻞ توﺟه در ﻓراﯾند ثبتنام:
* در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد وارد ﺷﺪه و از ﻣﻨﻮي آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺷﻬﺎب (ﮔﺰﯾﻨﻪي آﺧﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ) را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
وارد ﺻﻔﺤﻪي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤصﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤصﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه و ﺑﻌﺪ از آن اﻣﮑﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي در اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﭼﮕونﮕی تﮑمﯿﻞ ﻓرم ثبتنام:
 ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم
*اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﺪﻫﺎي زﯾﺮ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺷﻤﺎﺳﺖ.

دﻟﯿل اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾک از اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﯾک آﻣﺪه و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺪ  :١ﮐﺴب رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﺮ ﯾک از ﻣﻮارد زﯾﺮ:
اﻟف -اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ داﻧشآﻣﻮزي و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ (رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫم)
ب -آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ( ٢/٥اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠش ﮐﺸﻮر) ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (رﺗﺒﻪﻫﺎي اول ﺗﺎ
ﺑﯿﺴﺘم در ﻫﺮ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ) و ازﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿش درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪاي ( رﺗﺒﻪﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم)
ج -ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻓﺎراﺑﯽ و رازي
د -ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻨﺪ  :٢داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻤﺘﺎزﮐﺸﻮري
ﺑﻨﺪ  :٣ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘژوﻫشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻨﺪ  :٤ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ،ادﺑﯽ ،ﻫﻨﺮي و ورزﺷﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻨﺪ  :٥ﮐﺴب رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫم ورودي (در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ) ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐل (  ١٠درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ-
ﮔﺮاﯾش)
ﺑﻨﺪ  :٦ﺣﺎئﺰان ﺷﺮاﯾﻂ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘذﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي
ﺑﻨﺪ  :٧اﺣﺮاز ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ – ﮔﺮاﯾش از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﭘژوﻫﺸﯽ ﺷﺎﻣل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎالت در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ( ،)ISIﻋﻠﻤﯽ
– ﭘژوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ – ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم
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ﺑﻨﺪ  -٨ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔذار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻋضﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎالﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴئﻮل در ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ)

ﺑﻨﺪ ویژه :این ﺑﻨﺪ ویژه داﻧﺸﺠﻮیﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻیﮏ از ﺷﺮایﻂ ﻫﺸﺖگﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘن ﺷﺮایﻂ ﺧﺎﺻﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ
در ﺣﻮزهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘژوﻫﺸﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ورزﺷﯽ ﺣﺎﯾﺰ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻮده و ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻧﯿﺰ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻮي اﻓﺘﺨﺎرات و ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺘﺨﺎرات ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮح ﻣﺨﺘصﺮي از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ وﯾژه (آﺧﺮ) ﮐﻪ ﺷﺎﻣل ﺑﻨﺪﻫﺎي  ١ﺗﺎ  ٨ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺎب داﻧﺸﮑﺪهي ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻮﯾل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﺳﻮاﻟﯽ داﺷﺘﯿﺪ آن را ﺑﻪ اﯾﻤﯿل  talent2@um.ac.irو ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻤﯿل
"ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي -ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺘﺨﺎرات" ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.

 ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ وارد ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻮﯾﺪ.
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ثبت اطﻼﻋات در ﻓرم اﺻﻠی

* در ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻫﺮ ﻓﺎﯾل را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه آن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺿﻮح ﺑﺎال ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻓﺎﯾل ﻫﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ارائﻪ ﻣﺪارك و ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾک از ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺪارك ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺪون
اﻋﺘﺒﺎر ،اﻣﺘﯿﺎز آن ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
*

ﻫﻔﺖ ﺳﺮﺑﺮگ در ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت

* در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺛﺒﺖ ،آن اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ و در ﺟﺪول ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮد را در آن زﻣﯿﻨﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮﺑﺮگ ﻫﺎي ﻓﺮم اﺻﻠﯽ
 اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:
 در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ رﺗﺒﻪ آزﻣﻮن و ﻫﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺪل ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫم ورودي را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤصﯿﻠﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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 ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ:

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻣﺸﺨصﺎت آن را ( ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺷﻤﺎره ،ﻧﺎم و ﺳﺎل
اﻧﺘﺸﺎر آن و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن) ﺗﺎﯾﭗ و ﮐل ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ) (zip , pdf , jpegﺑﺎرﮔذاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎالت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤصﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد از
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

*

ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ از ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ آدرﺳﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨش اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎالت  Q1ﺗﺎ
 Q4ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ آدرس ﻗﺎﺑل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

 ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ:

6

راهنمای ثبت نام در طرح خوشهبندی شهاب

اﯾﻦ ﺑﺨش ﺑﻪ ﻣﻘﺎالت اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ و درج زﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺑﺎرﮔذاري ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي  zip , pdf , jpegﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ:

اﮔﺮ در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘژوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺸﺨصﺎت ﻃﺮح را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

7

راهنمای ثبت نام در طرح خوشهبندی شهاب

 اﺧﺘﺮاﻋﺎت  /اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داراي اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺸﺨصﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ آن را در اﯾﻦ
ﺑﺨش ﺑﺎرﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔذﺷﺘﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻓﺎراﺑﯽ ،رازي و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺣﺎئﺰ رﺗﺒﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮاﻫﯽ رﺗﺒﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ي دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻧﺎم آن در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻨﻮان آن را ذﮐﺮ
ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺪرك اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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 اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ – داﻧﺶ آﻣﻮزي:

اﮔﺮ در اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ داﻧش آﻣﻮزي و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴب رﺗﺒﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠف ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت:

اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴب رﺗﺒﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠف ﻣﻬﺎرﺗﯽ ،ﻗﺮآﻧﯽ ،ادﺑﯽ و ورزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ،ﻧﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎرﮔذاري ﮔﻮاﻫﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻗﺒل اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﻓﺘﺨﺎرات:

9

راهنمای ثبت نام در طرح خوشهبندی شهاب

ﮔﻮاﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭘذﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺘﺨﺎرات ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘژوﻫﺸﯽ-
ﻓﻨﺎوري -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ورزﺷﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺎال ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑل اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﺰاري ﮔﺮدد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺘﺨﺎرات درج ﮔﺮدد

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ وﯾﮋه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨگﯽ:
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 ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﯽ:

*در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤصﯿﻠﯽ را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
*رﺗﺒﻪ ﻣﻌﺪل ﯾﻌﻨﯽ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺪل در ورودي ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي وارد ﺷﻮد.

*در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾک از اﻃﻼﻋﺎت ورودي در ﺑﺨش ﻫﺎي ﮔذﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺮاﯾش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺨش ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ وارد ﺷﻮﯾﺪ.

 ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ:

ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻃﯽ ﯾک ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺗﺎل ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

آرزوي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮي ﻋﺰﯾﺰ
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