دستورالعمل تهیه فهرست دانشجویان برگزیده رئيس دانشکده( )Deans Listدر مقطع کارشناس
 -۱مقدمه
این دستورالعمل برگرفته از توصیه های موسسه آموزش مهندس ايران و دستورالعمل مشابه است
ً
اخيا به ر ن
همي منظور ،دانشگاه تهران براي انتخاب دانشجويان برتر در مقطع کارشناس تدوين و
که ر
ً
اخيا تصويب شده است.
ر
 -۲هدف
ن
گرفي آن به عنوان
توجه بیش از حد محیط های آموزس به مفهوم شاگرد اول ،به ويژه بعد از در نظر
معياري براي ادامه تحصيل بدون کنکور در مقطع کارشناس ارشد ،باعث شده كه رقابت تحصيل در
يك كالس ر ن
بي دو يا سه نفر محدود شده و اميد ديگر دانشجويان براي رسيدن به اين گروه كوچك،
ن
عاطف
كمرنگ شود .اين مساله به ويژه در مورد دانشجويان مستعدي كه به داليل پزشك ،خانوادگ يا
نتوانسته اند در يك سال بازه خوب داشته باشند و از قافله عقب افتاده اند ،بيشي خودنماب م كند.
 -۳فهرست دانشجویان برگزیده رئیس دانشکده
امروزه در مراکز آموزس کشورهای پیشفته کوشش م شود كه دانشجويان به جاي رقابت با يكديگر،
رن
برخيند .در اين مراكز ،در پايان هر سال تحصيل(يا هر
تا حد امكان با تواناب هاي خود به رقابت
ن
نيمسال) دانشجوياب كه دستاوردهاي آموزس آنها فراتر از يك سطح خاص است شناساب شده و از
ن
ن
طرف رياست دانشكده معرف و تشويق م شوند .به اين ترتيب ،دانشجوياب كه نتوانند در يك سال
گيند ،اين فرصت را خواهند داشت
در فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده( )Deans Listقرار ر
ن
گرفي در فهرست را پيدا كنند .اين فهرست اعتبار و
كه در سال بعد با كوشش بيشي ،صالحيت قرار
ن
گيند به دنبال دارد.
مزاياب را براي دانشجوياب كه در اين فهرست قرار م ر
 -۴معیارهای انتخاب
 ،۱-۴ثبت نام به صورت دانشجوی تمام وقت کارشناس مهندس
ن
 ،۲-۴گذراندن حداقل  ۳۴واحد در دو نیمسال(بدون احتساب واحدهای ترم تابستاب)
ن
نداشي نمره کمي از  ۱۲در هیچ یک از دروس در دو نیمسال
،۳-۴
 ،۴-۴کسب معدل حداقل  ۱۶در مجموع دروس دو نیمسال
 ،۵-۴دارا نبودن پرونده انظبایط یا اخالف
 ،۶-۴تائید ریاست دانشکده
تبرصه  :۱معیارهای انتخاب ،بسته به شایط ،با تصويب شوراي آموزس دانشگاه قابل اصالح است.
 -۵ساز و کار تهیه فهرست دانشجویان برگزیده رئيس دانشکده
ر
حداکي  ۱۵%دانشجویان دارای بیشيين معدل هر دوره هر دانشکده ،که حائز شايط فوق
 ،۱-۵تا
باشند ،جزو فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشكده منظور م شوند.
ن
 ،۲-۵دانشجویاب که دروس ناتمام دارند بعد از اخذ نمره آن دروس ارزیاب م شوند(تنها شايط
ن
دانشجوياب تائيد م شود که قبل و بعد از منظور نمودن نمره ناتمام ،شايط الزم را داشته باشند).
 ،۳-۵فهرست حائزین شایط ،پس از تائید شوراي آموزس دانشگاه ،در هفته آخر مهرماه هر سال،
توسط رئيس دانشکده اعالم م شود.

نصي و به صورت الكيونیك
 ،۴-۵فهرست عکس دار به صورت کاغذی در محل دانشکده و در نامه ر
در وب گاه دانشكده آگه م شود.
 ،۵-۵هر یک از دانشجویان انتخاب شده از طرف ریاست دانشکده تشويق نامه کتب دريافت م كنند.
ن
گيند ،براي دريافت
 ،۶-۵دانشجویاب که در فهرست دانشجویان برگزيده رئيس دانشکده قرار م ر
گيند.
تسهيالت دانشجوب و مزاياي ديگر در اولويت قرار م ر
ن
گيند،
 ،۷-۵دانشجویاب که بیش از يک بار در فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشکده قرار م ر
مراتب در كارنامه تحصيل ايشان قيد م شود.
 ،۸-۵انتخاب هر چه بیشي در فهرست های ریاست دانشکده ،به عنوان يك از معيارها براي ادامه
تحصيل بدون کنكور در نظر گرفته م شود.
گيند ،به اين ترتيب
 ،۹-۵دانشجویان انتخاب شده در امور آموزس طرف مشورت دانشکده قرار م ر
ن
مطمي تري براي آگاه از وضعيت آموزش دانشکده و چالش هاي احتمال آن ايجاد م شود.
روش
تبرصه  :۲ساز و کار تهیه فهرست دانشجویان برگزیده رئيس دانشکده با تصويب شوراي آموزس
دانشگاه قابل اصالح م باشد.
 -۶ساز و کار تهیه فهرست دانشجویان برگزیده رئيس دانشگاه
ن
 ۱۰درصد از دانشجویاب که جزو فهرست دانشجویان برگزيده رئيس دانشکده هاي مختلف قرار گرفته
اند و داراي دستاوردهاي آموزس  -پژوهش باالتر و رزومه قوي تري هستند ،توسط رياست دانشگاه
ن
انتخاب و در روز مهندس در هر سال تحت فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشگاه معرف م
شوند.
 -۷مجری دستورالعمل
ً
مجری این دستورالعمل معاونت محيم آموزس دانشگاه خواهد بود .ضمنا معاونت محيم پژوهش
ن
ماشيب شدن تهيه فهرست دانشجويان برگزيده رئيس دانشکده و فهرست
سازوکارهاب مناسب براي
دانشجويان برگزيده رئيس دانشگاه را در نظر خواهد گرفت.
 -۸پیامدها
با اجرای این دستورالعمل توقع م رود:
* اشتیاق به کسب دستاوردهای آموزس افزايش يافته و تعداد بيشيي از دانشجويان در ميدان رقابت،
ن
گرفي در فهرست تشويق ،قرار خواهند گرفت.
براي قرار
* از رقابت های گاه تنش آلود و ناسالیم که برای شاگرد اول در جريان است ،کاسته خواهد شد.
* گروه مناسب برای نظرخواه و مشورت در مورد چالش هاي آموزس ،به وجود خواهد آمد .به اين
ترتيب يک سيستم مکمل ،براي اعتبار سنج نظرخواه الکيونيك كه در مورد دروس و اساتيد صورت
گيد ،ايجاد خواهد شد.
م ر
این دستورالعمل در  ۸ماده و  ۲تبرصه در جلسه  ۹-۹۴شورای دانشگاه مورخ  ۱۳۹۴/۱۲/۱۱به تصویب
رسيد.

