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  تخاب و معرفي دانشجوي نمونهآيين نامه ان
و گسـترش  به هويت ملي پايبندي  دربه منظور شناسايي و معرفي الگوي مناسب دانشجويي، افزايش مراتب معنوي و تشويق دانشجويان 

در  علمـي فرهنگـي  هاي برترو شادابي اجتماعي و شناسايي استعداد، نوآوري  و با هدف افزايش تحرك  واخالق حرفه اي اصول و ارزشهاي اسالمي
  .تدوين مي گردد تخاب و معرفي دانشجوي نمونهبين دانشجويان، آيين نامه ان

  ريف اتع:  1ماده 
شـجويي سـرآمد دانشـجويان ديگـر     رعايت شئون دان ، اجتماعي وفردي است كه به لحاظ ويژگي هاي علمي ، فرهنگي : دانشجوي نمونه

  :تخاب به دو دسته تقسيم ميشوندسطح انظ ااين دانشجويان به لح.  باشد
حسـب گـروه تخصصـي ومقطـع      ن امتيـاز را بـاالتري ي اطالق مي گردد كه در سـطح دانشـگاه   دانشجويبه  :الف دانشجوي نمونه دانشگاهي 

  .معرفي مي شودنشگاه انتخاب ودا همان به عنوان دانشجوي نمونهكسب ودانشگاه محل تحصيل خود  در ميان شركت كنندگان تحصيلي
توسط گروه ومقطع ، بواسطه كسب باالترين امتياز دركه اطالق ميگرددآندسته از دانشجويان نمونه دانشگاهي به  :دانشجوي نمونه كشور : ب 

گروه تخصصـي  درامتيـاز ترين بـاال وبه لحاظ كسب مورد ارزيابي  وزارتين ارك آنان براي ارزيابي به وزارتين ارسال ودر هيات هاي داوريدمدانشگاه 
  .معرفي ميگردند به عنوان دانشجوي نمونه كشوري آموزشي وزارتين /توسط معاونتهاي دانشجويي  ، گانشركت كنند در ميان مقطع تحصيليو

   .شامل فعاليت هاي ايثارگري ، قرآني ، اجتماعي، سياسي، ورزشي ، هنري و ادبي :ويژگي هاي فرهنگي واجتماعي : ج 
  هاي آموزشي و پژوهشي شامل فعاليت: ويژگي هاي علمي: د 
   .اعتقادات ديني و مذهبيمسئوليت پذيري ، شامل رعايت ضوابط و مقررات ، رفتار ، اخالق ، :شئون دانشجويي : ه 
  .ت وفناوري وبهداشت ،درمان وآموزش پزشكياعلوم ،تحقيق هريك از وزارتخانه هاي:  وزارتين: و
اعـم از   تقلومجتمع هاي آموزش عالي مس ،موسساتمراكز، وپژوهشكده هاي مستقل شگده هاودان،پژوهشگاههااز دانشگاهها  هريك: دانشگاه  :ز

  .دولتي وغير دولتي
 فني مهندسي، هنر،كشاورزي و دامپزشكي  وسازي، علوم پايه پزشكي و بهداشت، پزشكي، دندانپزشكي، دار گروههاي شامل: گروه تخصصي: ح

  . علوم انساني مي گردد و، علوم پايه 
  :شرايط شركت كنندگان:  2ماده 

 ،  )16( ناپيوسـته وكارشناسـي پيوسـته      كارشناسـي  ،در هر يك از مقاطع كـارداني  معدل كل  تحصيلي را باحداقل يك نيمسال  دانشجوياني كه
واننـد در ايـن   ميتگذرانـده باشـند   ) 15(ودكتري تخصصي باليني ) 17(  Ph.Dو دكتري تخصصي )16( ، دكتراي حرفه اي) 17(  ارشد كارشناسي

  .رقابت شركت نمايند
  .توانند در همان سال در اين رقابت شركت نمايند دانشجوياني كه تا پايان شهريور ماه هر سال دانش آموخته مي شوند مي:  1تبصره              

  .يك بار مي تواند بعنوان دانشجوي نمونه كشوري انتخاب شود در هرمقطعهر دانشجو :  2تبصره 
 وشئون دانشـجويي  ، اجتماعي پژوهشي،فرهنگي هايحداقل امتياز از بخشكسب و اشتن حداقل معدل كل د: 3تبصره 

  .براي شركت در اين رقابت الزامي است )صرفا از رديف اول ودوم (
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  .ت در اين رقابت را ندارندو يا مراجع قانوني ذيربط امكان شرك در شوراي انضباطي دانشگاهدانشجويان داراي سابقه محكوميت :  4تبصره 
در مقطع فعلـي دانشـجو   صرفا فعاليتهاي صورت گرفته وضروري است  ، اجتماعي و فرهنگيييديه براي كليه فعاليتهاي علمي ارائه تا:5تبصره 

  .باشد مالك محاسبه و امتياز مي
و گـواهي در دسـت    تحقيقـات وفنـاوري وزارتـين   /نشگاه دا يا معاونت پژوهشي وفناوري ارايه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :6تبصره 

  .ترجمه ويا گردآوري ضروري است ،براي كليه تاليفات انتشاراتچاپ بودن از 
  .قرار مي گيردمورد رسيدگي  و مقطع تخصصي  مدارك دانشجويان بر حسب گروه :7تبصره 

  :نحوه محاسبه امتيازات:  3ماده 
  
  

  مقطع تحصيلي

  علمي                           
  واجتماعي فرهنگي

ثر   حداقل -حداكثر 
  شئونات

 آموزشي  جمع  حداقل -حداك
  

 المپيادهاي
 علمي 

 پژوهشي
  حداقل -حداكثر

 
  100  3 - 5  10 - 25  3  - 25  0-2  43 كارداني و كارشناسي ناپيوسته

 
  100  3 - 5  10 - 25  6 - 30  0-2  38  كارشناسي پيوسته

            
  كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  
28  2-0  40 - 15  25 - 10  5 - 3  100  

  و دكتراي حرفه اي 
        كارشناسي ارشد   

            پيوسته 
  

 ،داروسازي ،شكي
     دندانپزشكي       

 دامپزشكي
43  2-0  25 - 10  25 - 10  5 - 3  100  

كارشناسي       
  100  3-5  10-25  10-30  0-2  38 پيوستهارشد

  
   دكتري تخصصي              

  
  

Ph.D  12  -  48 - 20  30 - 15  10-5  100  

  100  5 -10  15-30  10-30  -  30  باليني

  نحوه محاسبه امتياز بخش علمي : 4ماده 
و بخش ديگـر بـه معـدل هـر نيمسـال تحصـيلي        واحدهاي گذرانده اختصاص بخشي به معدل كل، موزشي از مجموع امتياز آ:  آموزشي – 1-4

 بـاالترين امتيـاز   ،نيمسـال باقيمانـده    بـه سنوات تعيين شده اتمام يابد  ر صورتي كه واحدها زودتر ازد .جو براساس جدول زير تعلق مي گيرددانش
  تعلق ميگيردمعدل نيمسال 

 
  ناپيوستهكارداني و كارشناسي

 معدل كل
  دهواحدهاي گذران 

  35 امتياز

 نحوه محاسبه امتياز
  5) *معدل -13(

 
 معدل 

  نيمسال هاي تحصيلي 

 
  امتياز 8

  نيمسال 4براي 
  

  امتياز  معدل در هر نيمسال
17-16  
18-1/17  
19-1/18  
20-1/19  

75./  
1  
5/1  

2  
 
 پيوستهكارشناسي
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 معدل
  كل واحدهاي گذرانده

 30زامتيا
  نحوه محاسبه امتياز

  5) * معدل  – 14(
 
 معدل 

  نيمسال هاي تحصيلي 

  
  امتياز 8
  نيمسال 8براي 

  امتياز  معدل در هر نيمسال
17-16  

18-1/17  
19-1/18  
20-1/19  

25./  
5./  
75./  

1  
  

  كارشناسي ارشد ناپيوسته
 معدل كل واحدهاي گذرانده

  امتياز 24
  نحوه محاسبه امتياز

  6) * ل معد –16(
  

  معدل نيمسال هاي تحصيلي
 

  امتياز 4
  نيمسال 4براي 

  امتياز  معدل در هر نيمسال
18-17 
19-1/18  
20-1/19  

5./  
75/  
1  

  
  كارشناسي ارشد پيوسته

 معدل كل واحدهاي گذرانده
 امتياز  20

  نحوه محاسبه امتياز
  4) * معدل  –15(

  
  معدل نيمسال هاي تحصيلي

 
  امتياز 18
  نيمسال 12براي 

  امتياز  معدل در هر نيمسال
18-17 
19-1/18  
20-1/19  

75./  
1  

5/1  
  

  
 

  
  

  معدل كل واحدهاي گذرانده
   24امتياز 

 دكتري حرفه اي
  نحوه محاسبه امتياز

  
  6) *معدل  – 16( 

  
  
  معدل

  نيمسال هاي تحصيلي

 
  

  امتياز 15
  براي ده نيمسال

  امتياز  معدل در هر نيمسال

17-1/16  
18-1/17  
19-1/18  
20-1/19  

75./  
1  
25/1  
5/1  

  
   دكتراي حرفه ايساير امتيازات آموزشي 
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  )امتياز  – 4حداكثر( امتياز عنوان  نوع آزمون
  دامپزشكي  و دندانپزشكي داروسازي پزشكي

جامع علوم پايه  
  كشوري

  -   2 2 اول
  -   5/1 5/1 دوم تاچهارم
  -   1 1 پنجم تا هفتم
  -   5/0 5/0 هشتم تا دهم

جامع   پيش كارورزي 
  كشوري

  -   -  2 اول
  -   -  5/1 دوم تاچهارم
  -   -  1 پنجم تا هفتم
  -   -  5/0 هشتم تا دهم

جامع پيش كارورزي 
  دانشگاهي

  4  -  1 اول
  3  -  5/0 دوم
  2  -  25/0 سوم

جامع علوم پايه 
  دانشگاهي

  -   2 1 اول
  -   5/1 5/0 دوم
  -   1 25/0 سوم

  4  4 4 زسقف امتيا
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  Ph.Dدكتراي تخصصي    

 
  دهمعدل كل واحدهاي گذران

  9امتياز

  نحوه محاسبه امتياز
  3) * معدل  – 17( 

 
  معدل نيمسال هاي تحصيلي

 
  امتياز 3
  نيمسال 3براي 

  امتياز  معدل در هر نيمسال

18-17  
19-1/18  
20 – 1/19  

5./  
75./  
1  

  
  

  دكتراي تخصصي باليني   
 

  ي ارتقاء هر سالنمره كتب
 4امتياز براي15حداكثر

  سال
  نمره در هر سال

 
   امتياز
  

100-95  75/0  
110 -100  1  
120 -110  2  
135 -120  5/2  
150 -135  75/3  

 4امتياز براي15حداكثر نمره شفاهي ارتقاء هر سال
  سال

  نمره در هر سال
 

  از امتي
  

100-95  75/0  
110 -100  1  
120 -110  2  
135 -120  5/2  
150 -135  75/3  

  . امتياز محاسبه خواهد شد 30با افزايش سنوات سقف تحصيلي حداكثر تا سقف  ٭
  المپيادهاي علمي  2-4
  

المپيادهاي 
  علمي

  امتياز عنوان
 2 اول
  5/1 دوم
 1 سوم
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  پژوهشي – 3-4   

  .ته و مقطع تحصيلي دانشجو باشدكليه فعاليت هاي بخش پژوهشي بايد مرتبط با رش:  1تبصره 
  .كليه فعاليتهاي پژوهشي كه بصورت مشترك با اساتيد دانشگاه صورت گرفته است انفرادي محسوب وداراي امتياز انفرادي مي باشد:  2تبصره 
 عنوان امتياز ترجيحي بـه امتياز به  10درصورتيكه فعاليتهاي پژوهشي دانشجو بيشتر از سقف تعيين شده پژوهشي باشد تا سقف     :3تبصره 

  .قابل افزايش خواهد بود مجموع امتياز اين بخش آنان 
   :مقاالت الف ـ  

  حداكثر امتياز بخش مقاالت سي درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع مي باشد: تبصره 
  .ي علمي و پژوهشداراي امتياز چاپ هر مقاله در مجالت نمايه شده معتبر خارجي و مجالت  -1-3-4

  امتياز تعداد نويسنده يا نويسندگان

  5 يك تادو نفره
  4 نفر2بيشتر از

علمي  ومجالتچاپ هر مقاله در ساير مجموعه هاي معتبر علمي ترويجي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل كشور -2-3-4
  .تخصصي 

  امتياز تعداد نويسنده يا نويسندگان

  3 يك تادو نفره
  2 نفر2ازبيشتر

  .كنفرانس ها و مجامع علمي بين المللي وداخلي در) سخنراني، پوستر( ارائه ياچاپ مقاله -3-3-4
  

  تعداد نويسنده يا نويسندگان
  امتياز

  2 يك تادو نفره
  5/1 نفر2بيشتر از

  
  ـ فعاليت هاي تحقيقاتيب    

  يـــاز بخـــش پژوهشـــي متناســـب هـــر مقطـــع درصـــد امت ســـيحـــداكثر امتيـــاز بخـــش فعاليتهـــاي تحقيقـــاتي  : تبصـــره 
  مي باشد
  فعاليت و همكاري در هر طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه ، طرح هاي ملي و تحقيقات كاربردي  •

  نحوه اجرا
  امتيازسقف

 ارشدكارشناسي كارشناسي كارداني
  ناپيوسته

  و دكتراي حرفه اي
  كارشناسي ارشد پيوسته

  وPh.D تخصصي دكتراي
  دكتري باليني
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  10  7 7 5 4 ي مستقيممجر
  6  4 4 3 2 همكاري در طرح

  .باضريب دو محاسبه مي گرددفعاليت و همكاري در طرح هاي ملي امتياز :1تبصره
  .صرفا امتياز يك بخش در نظر گرفته خواهد شد ح تحقيقاتي در جشنواره هاي متعدددر صورت ارائه يك طر :2تبصره 

  تأليف كتاب: ج
  .يا در دست چاپتأليف هر كتاب چاپ شده  •

  تعداد نويسنده يا
  نويسندگان 

  امتيازسقف 
  ارشدكارشناسي كارشناسي كارداني

  ناپيوسته
  و دكتراي حرفه اي

  كارشناسي پيوسته
  Ph.Dتخصصي  دكتراي

  ودكتري باليني
  9  7 7 4 3  نفره 1
  6  5 5 3 2  نفره 2

  3  3 3 2 1  نفر به باال 2

  ده امتياز تعلق مي گيرد ا كتب مرجعتاليف كتاب به صورت تصنيفي يبه  •
  ترجمه و گردآوري كتاب: ـ د 

 ) چاپ شده يا در دست چاپ(ترجمه يا گردآوري كتاب  •
  

تعداد نويسنده يا 
  نويسندگان

  سقف امتياز
 ارشدكارشناسي كارشناسي كارداني

  ناپيوسته
  و دكتراي حرفه اي

  كارشناسي ارشد پيوسته
تخصصي  دكتراي

Ph.D  
  نيدكتري باليو

  7  5 5 3 2 نفره 1
  6  4 4 2 1 نفره 2

  5  3 3 1 5/0 نفر به باال 2
  
  
  
  اختراع ، ابداع و نوآوري: ه 

  حداكثر امتياز بخش اختراع ، ابداع و نوآوري سي درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع مي باشد: تبصره 
هاي علمي و صنعتي ايران ، دبيرخانه جشنواره خوارزمي ،ابـن  به اختراع ، ابداع و يا نوآوري داراي تائيديه ازسازمان پژوهش  •

  .مي گيرد رد تأييد وزارتين امتياز ذيل تعلقسينا ،رازي، فارابي وسايرجشنواره هاي مو
  

  امتيازسقف    تعداد
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  ارشدكارشناسي كارشناسي كارداني
  ناپيوسته

  دكتراي حرفه اي
  وكارشناسي ارشد پيوسته

تخصصي  دكتراي
Ph.D ودكتري

  باليني
  9 7 7 4 3 نفره 1
  6 5 5 3 2 نفره 2

  3 3 3 2 1 وباالترنفر  3

  :تجاري سازي علم: و 
  حـــــداكثر امتيـــــاز ايـــــن بخـــــش ده درصـــــد امتيـــــاز بخـــــش پژوهشـــــي متناســـــب هـــــر مقطـــــع  : تبصـــــره             
  .مي باشد            

بـا   ، اجتمـاعي ودانشـگاهي   عمـومي  ،خـدماتي  ، لف صـنعتي  در كليه بخشهاي مختاجرا شده طرح ويا ايده ارائه هرگونه  به
پنج امتيـاز   تايك حسب نوع وسطح آن از،  تحقيقات وفناوري دانشگاه/گواهي باالترين مقام آن بخش وتاييد معاون پژوهشي

  .تعلق مي گيرد
  )امتياز 25حداكثر ( ،اجتماعي نحوه امتيازدهي بخش فرهنگي: 5ماده 

  .مورد پذيرش خواهد بودباشدصورت گرفته در مقطع تحصيلي فعلي دانشجو  كهواجتماعي ي فرهنگي صرفا فعاليت ها: تبصره  
  :فعاليت هاي قرآني 1-5

 و نهج البالغه )تفسير,قرائت , حفظ (كسب مقام در مسابقات قرآن  •
  در سطح دانشگاهها  كشوري بين المللي  عنوان

  14  19 25  مقام اول
  12  17 22  مقام دوم
  10  15 20 مقام سوم

  
 
 تأليف،ترجمه يا گردآوري با موضوعات قرآني  •

  در سطح دانشگاهها  در سطح كشوري در سطح بين المللي  نحوه اجرا
  10  15 25 يك نفره
  8  10 15 دو نفره به باال

ــره  ــرار         : تبص ــيدگي ق ــورد رس ــي م ــش پژوهش ــي در بخ ــوعات قرآن ــا موض ــي ب ــوم قرآن ــاي عل ــته ه ــجويان رش ــات دانش   تاليف
 .دمي گير 

 مي گيرد         امتياز تعلق  7ودر سطح كشوري 5در سطح دانشگاه در كانون هاي قرآني ، عترت و نمازوهمكاري عضويت  •
مربيان قرآني داراي تائيديه از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و يا سازمان دارالقرآن كريم سازمان تبليغـات   •

 .امتياز پنجاسالمي ، 
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  )شامل مصاديق زير مي باشد(  :هاي سياسي و اجتماعي فعاليت 2-5
 يك امتياز وعضويت فعال سه امتياز دانشگاه بسيج دانشجوييدر  عادي به ازاء هر سال عضويت •
كه فعاليت آنان مورد تاييد هيـات نظـارت برتشـكلهاي    (تشكل  داراي مجوز از هيأت نظارت دانشگاه عضويت دربه ازاء هر سال   •

 ك امتيازي)اسالمي باشد
 يك امتياز شوراهاي صنفيعضويت در به ازاء هر سال  •
كميتـه  /هاي علمـي و پژوهشـي   ها و انجمن و يا كميته ,نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه به ازاء هر سال همكاري با •

 امتياز يك دانشگاه  تحقيقات
ويت همزمان در هر يك از موارد ياد شده  ، تنها به يك عضويت درصورت عضين بخش بيست و يك امتيازبوده وحداكثرامتياز ا:  تبصره

  .امتياز تعلق مي گيرد
  

 )حد اكثر ده امتياز(تاليف با موضوعات اجتماعي و سياسي داراي تائيديه از هيات نظارت بر نشريات دانشگاه  •
  

  در دست چاپ چاپ شده نحوه اجرا
  4 6 يك نفره

  2 4 ترباالودو نفر
حـد  . (گيـرد  به ازاء هر سال، امتياز زير تعلق ميواردوهاي سازندگي كانون هاي هالل احمر و گروه هاي امداد و نجات عضويت فعال در  •

  )اكثر هفت امتياز
  امتياز نحوه عضويت
  1 عضويت فعال

  5 مشاركت و حضور در امدادرساني در حوادث غيرمترقبه
  

كميته ناظر بر نشريات دانشگاه كه مورد تاييد هيات نظارت بـر نشـريات   ز از مشاركت و همكاري در تهيه نشريات دانشگاهي داراي مجو •
  )حد اكثر هفت امتياز( .ر سال امتياز ذيل تعلق مي گيردبه ازاء ه دانشجويي كشور باشد 

  امتياز همكاريوضعيت
  4 مدير مسئول يا سردبير

  2 عضو شوراي سردبيري و هيأت تحريريه
  1 همكاري

 :واجتماعي هنري ،فعاليت هاي ادبي    3-5            
 .گيرد هنري و ادبي امتياز ذيل تعلق ميمعتبربه كسب عناوين در مسابقات، جشنواره هاي  •
 

  در سطح دانشگاهها  كشوري  بين المللي  عنوان
  8  12  20  اول
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  6  10  17  دوم
  4  8  15  سوم

 
مربيگري  از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي مي باشـند  به دانشجوياني كه در يكي از رشته هاي هنري و ادبي داراي مدرك  •

  .امتياز تعلق مي گيرد 6منوط به عدم تطابق رشته با مدرك مربيگري 
تاليف با موضوعات ادبي و هنري داراي تائيديه از هيات نظارت بر نشريات دانشگاه منوط به عدم تطابق رشته بـا فعاليـت    •

 )امتياز ششحد اكثر (
در كانون هاي ادبي و هنري به ازاء هر سال منوط به عدم تطابق رشته با فعاليت يك امتياز تعلـق   به مشاركت و همكاري •

  .گيرد مي

تشـخيص ارزش اثـر بعهـده    . گيـرد  امتياز تعلق مي 6به آثار و فعاليت هاي ادبي و هنري بارز باتوجه به ارزش اثر حداكثر  •
 .فرهنگ و ارشاد اسالمي مي باشدمديريت فرهنگي دانشگاه و يا ارائه تأييديه از اداره 

امتيـاز   3 ميباشـد   كه معرف آثار و فعاليتهاي فرهنگي ، ادبي و هنري شخص دانشجو هايي در دانشگاهنمايشگاهبرگزاري  •
  .گيرد تعلق مي

  .  تعلق مي گيرد امتياز 5برگزاري نمايشگاه با موضوعات قرآني و دفاع مقدس  •
وساير اردوهايي كه  ، طرح معرفت اردوهاي هجرت ، اردوهاي جهادي ،راهيان نور  به دانشجويان شركت كننده  در اروهاي •

 سـه ابالغ مي گـردد ،  براي اجرا به دانشگاهها نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها طراحي وياتوسط وزارتين و
 .مي گيرد  امتياز تعلق

 .امتياز تعلق مي گيرد دو دمي نمايناهداء به دانشجويانيكه به صورت داوطلبانه خون  •
به دانشجويان شركت كننده در كارگاههاي آموزشـي مهارتهـاي زنـدگي وسـاير كارگاههـايي كـه توسـط دفـاتر مشـاوره           •

 .دانشگاهها برگزار ميشود يك امتياز تعلق مي گيرد
 .امتياز تعلق مي گيرد دوبه دانشجويان فعال در برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي وآزاد انديشي  •
 .امتياز تعلق مي گيرد دودر جشنواره ملي حركت ويا ساير جشنواره هاي مورد تاييد وزارتين  شركت كنندهبه دانشجويان  •
امتياز  دو و غيره  رسمي ازقبيل دارااليتامدانشجويي  به ازاي هرسال عضويت وهمكاري در بنياد هاي خيريه وعام المنفعه •

 .سه امتياز تعلق مي گيردرسمي موسسات خيريه به عضويت در هيات امناي . تعلق مي گيرد
  .نمايند دو امتياز تعلق مي گيرد رسمي فعاليت ميبه اعضاي تعاونيهاي دانشجويي كه بطور •

  :ايثارگري:  6ماده 
 درصد بيست و پنج امتياز 70جانبازان •
 )10حداقل امتياز (درصد معادل يك سوم درصد جانبازي    69تا  25جانبازان  •
 زمندگان به ازاء هرماه اسارت و يا حضور داوطلبانه در جبهه يك امتياز  آزادگان و ر •
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 پانزده امتياز)  جانباز پنجاه درصد به باال ، آزاده  شهيد ،(  فرزند و همسر •
 درصد ده امتياز    49تا  25فرزند و همسر جانباز  •

  .اهد شدحضور خواهران دراسارت وجبهه با ضريب دومحاسبه خو امتياز ميزان:  1تبصره
  . باشد امتياز مي 35حداكثر امتياز بخش فرهنگي جانبازان داراي فعاليت فرهنگي : 2تبصره 

  
  

 :فعاليت هاي ورزشي:  7ماده 
 .به كسب عناوين ورزشي امتياز ذيل تعلق مي گيرد •
 

  دانشگاهي  كشوري  بين المللي  عنوان
  6  12  20  اول
  4  10  17  دوم
  2  8  15  سوم

  .كسب شده در مسابقات استاني كه در مقطع فعلي دانشجو باشد امتياز بخش دانشگاهها تعلق مي گيردبه  عناوين : 1تبصره
  .مرجع تأييد كننده عناوين در دانشگاه ، معاونت دانشجويي و فرهنگي و در خارج از دانشگاه مراجع ذيربط مي باشد: 2تبصره

هاي ورزشي از انجمن ها و فدراسيون هاي ورزشي كـه بـه تأييـد    به دانشجويان داراي كارت مربيگري و داوري در يكي از رشته  •
 .امتياز تعلق مي گيرد 6اداره تربيت بدني دانشگاه رسيده باشد 

 امتياز تعلق مي گيرد 5 با موضوعات ورزشيكتاب تاليف به  •
قـرار مـي                تاليفات دانشجويان رشته هاي تربيت بدني با موضوعات ورزشي در بخش پژوهشي مـورد رسـيدگي   : تبصره 
 .گيرد

  شئون دانشجويي: 8ماده 
ئون دانشجويي به شرح ذيل مي باشدكه پس از تعيين امتياز درهريـك از مـوارد شـش گانـه مجمـوع      هاي امتياز ش شاخص
  مي باشد دانشجو تقسيم وعدد حاصله امتياز بخش شئون ششبرعدد  بدست آمدهامتياز

  محدوده امتياز عنوان رديف
  10تا 0  ي به انجام فرايض ديني و متعهد بودنپايبند  1
  10تا 0  رعايت پوشش اسالمي برادران و خواهران  2
  10تا 0  رعايت مقررات و شئون دانشجويي و هنجارهاي اجتماعي  3
  10تا 0  ايرعايت اخالق ومسئوليتهاي حرفه  4
  10تا 0  احترام به اساتيد ، دانشجويان وسايرين  5
  10تا 0 جسته دانشجوساير ويژه گيهاي بر  6

  ساير مقررات: 9ماده 
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دانشكده ستادي تحت عنوان ستاد اجرايي انتخاب دانشجوي نمونـه  /به منظور بررسي و معرفي دانشجويان واجد شرايط در هر دانشگاه 
نشـجويان شـاهد و   دانشكده متشكل از معاونين دانشجويي و فرهنگي ، مدير امور آموزشي ، مدير پژوهشي، مدير كـل امـور دا  /دانشگاه

ايثارگر و معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ومدير حراست به رياست معاون دانشجويي و فرهنگي دانشـگاه  
درصد امتياز اين آيين نامه  60كه حداقل نفر اول در هر مقطع وگروه تخصصي  پرونده سهتشكيل و پس از بررسي و ارزيابي،  

هاي متبوع ارسـال   به وزارتخانهت كننده دانشگاه را ليست امتياز كليه دانشجويان شرك را به همراهباشند را كسب نموده 
  .  گيري خواهد نمود ضمناً اين ستاد در خصوص امتياز بخش شئون دانشجويي تصميم. خواهند نمود

  

تسهيالت در نظـر گرفتـه بـراي    . ر نماينددانشگاهها موظفنداز دانشجويان نمونه دانشگاهي در سطح دانشگاه تقدي:  1 تبصره
  شامل نمي گرددنشده اند  انتخاب كشوري كه نمونه دانشجويان نمونه دانشگاهيآندسته از 

درصد حد نصاب امتيـاز الزم بـراي شـركت در ايـن رقابـت ده امتيـاز        90به دانشجويان معلول در صورت كسب :  2تبصره
  .ازمان بهزيستي براي اين گروه از دانشجويان ضروري استارائه تأييديه از س. تشويقي تعلق مي گيرد

مرجع رسيدگي امتيازات بخش هاي علمي ، فرهنگي و شئون دانشجويي به ترتيب با معاونـت هـاي آموزشـي و    :  3تبصره 
  .باشد دانشكده مربوط مي/پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

هـاي داوري نسـبت بـه     تخاب دانشجوي نمونه تشكيل و با تعيـين هيـأت  در هر يك از وزارتخانه هاي ذيربط ستاد مركزي ان
  بررســــي پرونــــده هــــاي واصــــله اقــــدام و در پايــــان، اســــامي دانشــــجوياني كــــه حــــائز بــــاالترين امتيــــاز 

  .مي باشند را به ستاد هماهنگي معرفي دانشجوي نمونه اعالم مي نمايند 
نمونه كشور ستاد هماهنگي معرفـي دانشـجويان نمونـه متشـكل از      به منظور هماهنگي ، برنامه ريزي و معرفي دانشجويان 

تشكيل و دانشجويان نمونه را انتخاب و معرفـي خواهنـد    وزارتينآموزشي /وزه دانشجويي معاونين و مديران كل مرتبط با ح
  .نمود

يان نمونه تعيـين مـي   در جلسه ستاد هماهنگي معرفي دانشجو تعداد دانشجويان نمونه و سهم هر يك از گروه هاي آموزشي
  .گردد

به تأييد  وزراي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ،  1389/   /ماده و بيست تبصره در تاريخ               اين آيين نامه در
آيين نامه هـاي قبلـي لغـو               االجرا و كليه  الزمبراي مدت دو سال درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ تصويب 

  .گردد يم



 ١

  بسمه تعالی
  

  انتخاب دانشجوی نمونه شرکت در  تقاضانامه
  

  

 را 3*4یـک قطعـه عکــس   
بچسبانید و یک عدد دیگر     
را در پاکــت کوچــک قــرار 

  . دهید
  

  : مشخصات فردی

  :                                              نام پدر                                       :     نام خانوادگی :                                                  نام 
                            : محل صدور                                       :شماره شناسنامه                                        :تاریخ تولد

           متاهل جرد  م:                       وضعیت تاهل      زن مرد : جنسیت
  : دانشکده/ دانشگاه

  

  :مشخصات تحصیلی
  

  �    پزشكي �       دامپزشكي �كشاورزي      �هنر      �   علوم انساني �فني و مهندسي    علوم پايه : گروه آموزشي 
             �شد كارشناسي ار     �كارشناسي           �  ناپيوسته        كارشناسي� يكاردان: مقطع تحصيلي 

  �اي         دكتراي حرفه� Ph.D دكتراي تخصصي
  : رشته تحصيلي 

  : شماره دانشجويي 
  : نيمسال ورود به دانشگاه 

      :واحدهاي گذرانده معدل كل 
  

  : آدرس دقیق محل سکونت
  

  : آدرس محل کار
  

  : هایی که در مواقع ضروری بتوان با آنها تماس گرفت شماره تلفن
                                                                                            کد                                                                    کد       

   :همراه       :محل کار      : منزل
                           

  

  : تذکرات مهم 
  .شود اختصاص داده میدانشکده / نشگاه داامتیاز اولیه توسط  -
 .شود امتیاز نهایی توسط ستاد مرکزی انتخاب دانشجوی نمونه محاسبه می -

  .در دو پاکت جداگانه و سایر مدارک در پاکت اصلی قرارداده شود و فعالیت فرهنگی) پژوهش (های  های مرتبط به بخش پیوست -

. در این قسمت چیزی ننویسیدلطفاً



 ٢

  

 بخش آموزش -1
 

  :ندهمیانگین کل واحدهای درسی گذرا
  

  :مرکزی امتیاز ستاد  : دانشگاهامتیاز
 

  
  �  دانش آموخته �دانشجو  :فعلیوضعیت   

  اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم  هفتم  هشتم  نهم  دهم  يازدهم  دوازدهم  سيزدهم  چهاردهم  نيمسال

  معدل
  نیمسال

                            

    امتیاز
  

                          

  

  

   مدیر آموزشی دانشگاهءمهر و امضا              
  

  :توجه 
  . شود  فعلی پذیرفته می تحصیلیفقط فعالیتهای صورت گرفته در مقطع -1
  . ضمیمه نمودن تصویر مستندات الزامی است و در صورت عدم ارائه مستندات موارد درج شده رسیدگی نخواهد شد-2

  
  :بخش پژوهش -2

 

   مقاالت علمی –الف 
 ارائهسال   عنوان مقاله

  مقاله
محل ارائه 

 سمینار،(
  ...)کنفرانس، 

محل چاپ و 
بولتن ، (انتشار 

  ...) مجله، 

تعداد 
نفرات تهیه 

کننده 
  مقاله

شماره 
  پیوست

امتیاز 
 دانشگاه

امتیاز 
 ستادمرکزی

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 . ددر صورت نياز از پشت صفحه استفاده فرمائي

  
جمع 
 امتیازها

    

  : نام و نام خانوادگی متقاضی 



 ٣

   و نظریه پردازی  فعالیت در طرحهای تحقیقاتی–ب 
  

سال   نام یا موضوع طرح  نوع همکاری
  اجرا

  سازمان مجری
  همکار  مجری

شماره 
  پیوست

امتیاز 
 دانشگاه

امتیاز 
 ستادمرکزی

                
                
                
                
                

مع ج  
 امتیازها

    

  

  ) صفحه در قطع وزيري۵۰حداقل :(  کتاب  تألیف–ج 
  

  نام کتاب وضعیت انتشار
چاپ 
 شده

در دست 
  چاپ

سال 
  چاپ

تعداد نفرات   ناشر
  همکاری کننده

شماره 
  پیوست

امتیاز 
  دانشگاه

امتیاز 
  ستادمرکزی

                
                
                
                
                

جمع     
  امتیازها

    

  

  ) صفحه در قطع وزيري۵۰حداقل :(  یا گردآوری کتاب ترجمهد ـ 
  نام کتاب  وضعیت انتشار  نوع اثر

چاپ   گردآوری ترجمه
  شده

در دست 
  چاپ

سال 
  چاپ

تعداد نفرات  ناشر
همکاری 
  کننده

شماره 
  پیوست

امتیاز 
 دانشگاه

امتیاز 
 ستادمرکزی

                  
                  
                  
                  
                  

جمع     
 امتیازها

    



 ٤

  

   و نوآوری اختراع، ابداع – هـ
  

و عنوان اختراع، ابداع   نوع همکاری
  نوآوری

  کاربرد
  همکار  مجری

شماره    ثبتسال  محل ثبت
  پیوست

امتیاز 
  دانشگاه

امتیاز 
 ستادمرکزی

                  
                  
                  
                  
                  

جمع   
 امتیازها

    

  
  
   مدیر پژوهشی دانشگاهءمهر و امضا        : م و نام خانوادگی متقاضی نا
  
  
  :فرهنگیـ 3 

   الف ـ ایثارگری
  

   در جبههحضور داوطلبانه  مدت
  

محل / شماره پیوست
  تایید 

امتیاز   دانشگاهامتیاز 
  ستادمرکزی

  اسارت  مدت
  

      

  جانبازی  درصد
  

      

فرزند و همسر شهید یا مفقود   نیستم  هستم 
      ثراال

      

 جانباز  آزاده وفرزند و همسر  نیستم  هستم 
      به باال درصد 50

      

 49 تا 25همسر جانباز فرزند و 
  درصد

        نیستم  هستم

      جمع امتیازها  
  

  
   مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهءمهرو امضا



 ٥

  :توجه 
  . شود  فعلی پذیرفته می تحصیلیطع فقط فعالیتهای صورت گرفته در مق-1
  . ضمیمه نمودن تصویر مستندات الزامی است و در صورت عدم ارائه مستندات موارد درج شده رسیدگی نخواهد شد-2

  

  بالغهلو نهج ا) حفظ ، قرائت ، تفسیر( کسب مقام در مسابقات قرآن : فعالیتهای قرآنی  -ب
  نام مسابقه  عنوان

ول
ا

وم  
د

وم  
س

ی   
ملل

ن ال
بی

  

ی 
ور

کش
  

در 
گاه

نش
 دا
طح

س
  

امتیاز   امتیاز دانشگاه
  ستادمرکزی

                  
                  
                  
  

  تالیف، ترجمه یا گردآوری با موضوعات قرآنی  -ج
  نام اثر  نحوه اجرا

يك 
  نفره

دو نفره 
  به باال

در سطح بین 
  المللی 

در سطح 
  کشوری 

در سطح 
  ها دانشگاه

ستاد  امتیاز  از دانشگاهامتی
   مرکزی

              
              
              
              
              

  

  عضویت در کانونهای قرآنی، عترت و نماز -د
  نام کانون  نوع عضویت

  فعال دارای مسئولیت  عادی

ملل
ن ال

 بی
طح

 س
در

  

ری
شو

ک
هی  
شگا

دان
  

گاه
نش

 دا
یاز

امت
  

زی
رک
د م

ستا
از 

متی
ا

  

                
                
                
                
                
  

مربي قرآني داراي تاييديه از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه يا سازمان درالقرآن كـريم                 
  �نيستم    �تبليغات اسالمي هستم مان ساز



 ٦

 توجه در صورت عضویت همزمـان تنهـا بـه یـک عـضویت               (:فعالیتهای سیاسی و اجتماعی      -هـ
  ).گیرد  تعلق میمتیازا

عضو   عضویتمحل 
 یعاد

عضو 
  فعال

شروع   نوع مسئولیت
 فعالیت

پایان 
 فعالیت

امتیاز 
 دانشگاه

امتیاز 
ستاد 
 مرکزی

                بسيج دانشجويي

ــشكل ــات   ت ــوز هي ــاي اســالمي داراي مج ه
  نظارت دانشگاه

              

                شوراي صنفي

                انجمن علمي و پژوهشي

                كانونهاي هالل احمر و امداد و نجات 
  

  سیاسی اجتماعییف، ترجمه یا گردآوری با موضوعات تال -و 
  نام اثر  نحوه اجرا

دو نفره   يك نفره
ح   به باال

سط
در  ین 

ب
ا

ی 
ملل

ل
ح   

سط
در 

ی 
ور

کش
ح   

سط
در 

گاه
نش

دا
  ها 

 امتیاز
 دانشگاه

از یامت
ستاد 
   مرکزی

              
              
              
              
              

  

   اهی دارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهها دانشگنشریاتمشارکت و همکاری در  -ز
تاریخ   نوع همکاری  عنوان

  شروع
تاریخ 
  خاتمه

از امتی
  دانشگاه

ستاد امتیاز 
  مرکزی

            مدير مسئول يا سردبير
يـا  عضو شـوراي سـردبيري      

   تحريريههيات
          

             نشريههمكار
  

  ورزشی کسب عناوین  -ح
  نام مسابقه  عنوان

ول
ا

وم  
د

وم  
س

  

لمل
ن ا

بی
ی 
ل

  

ی 
ور

کش
  

ح 
ـط
ـــ

ـــ
 س

در
گاه

نش
دا

  

امتیاز 
  دانشگاه

امتیاز 
  ستادمرکزی

                  
                  
                  



 ٧

  ورزشیتالیف، ترجمه یا گردآوری با موضوعات  -ث
  نام اثر  نحوه اجرا

يك 
  نفره

دو نفره 
  به باال

در سطح بین 
  المللی 

در سطح 
  کشوری 

در سطح 
  ها دانشگاه

ستاد  امتیاز   دانشگاهامتیاز
  مرکزی

                
                
                
                
                

  

  از انجمن یا فدراسیون ورزشی      داوری در رشته / دارای کارت مربیگری 
    �نیستم  �   هستم

   

   ادبی و هنری -ی
  نام مسابقه  عنوان

ول
ا

وم  
د

وم  
س

ی   
ملل

ن ال
بی

  

ی 
ور

کش
  

در سطح 
  دانشگاه

امتیاز 
  دانشگاه

ستاد امتیاز 
  رکزیم

                  
                  
                  

  

        دارای کارت مربیگری از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در رشته  
    �نیستم  �   هستم

  

  تالیف، ترجمه یا گردآوری با موضوعات ادبی و هنری -ک
  نام اثر  نحوه اجرا

يك 
  نفره

دو نفره 
  به باال

در سطح بین 
  المللی 

در سطح 
  کشوری 

در سطح 
  اه دانشگاه

ستاد  امتیاز  از دانشگاهامتی
   مرکزی

                
                
                
                
                

   �نیستم  �    هستم......................   با عنوانهنری/ عضو کانون ادبی 
  . ن عضویت دارمدر این کانو                                               لغایت تاریخ و از 

  امضاء دانشجو



 ٨

  نمایشگاه  -ل
محل   تاریخ برگزاری  عنوان نمایشگاه

 برگزاری
امتیاز 
  دانشگاه

ستاد  امتیاز
  مرکزی 

          
          
          
          

          
          

   
توانـد در انتخـاب شـما مـوثر           چنانچه مواردی وجود دارد که در فرم انتخاب دانشجوی نمونه ذکر نشده و مـی               

 )فقط فعالیتهای صورت گرفته در مقطع فعلی ذکر شود ( .ود، ذکر نمائیدواقع ش

  
  
  
  
  

 .اگر پیشنهادی در مورد انتخاب دانشجوی نمونه و یا آیین نامه آن دارید، شرح دهید -

  
  
  
  

صحت مطالب ارائه شده در فرم را تایید نموده و در صـورت عـدم                         اینجانب 
تواننـد نـسبت بـه حـذف اینجانـب از       یدگی، مراجـع رسـیدگی مـی   ده در کلیه مراحل رس  اثبات موارد ذکر ش   

  . مسابقه یاد شده اقدام نمایند و حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت
  
  

  امضاء دانشجو



 ٩

  بازيني نهايي مدارك و مستنداتبرگه 
این برگه صرفاً توسـط معاونـت دانـشجویی و فرهنگـی دانـشگاه تکمیـل و بـا مهـر و امـضاء معـاون                          : توجه  

  .نشجویی و فرهنگی به حوزه ستادی ارسال گردددا
  

مستندات شماره (پيوست   شماره  تعداد  ندارد  دارد    رديف
  )گذاري شود

درج مشخصات تحصيلي، آدرس و تلفن    .۱
  دانشجو

          

تصوير (درج مشخصات وضعيت آموزشي    .۲
  )كارنامه تحصيلي

          

            مقاالت علمي    .۳
            طرح تحقيقاتي و نظريه پردازي    .۴
            تاليف كتاب   .۵
            ترجمه يا گردآوري كتاب   .۶
            ابداع و نوآوري اختراع،   .۷
            سوابق ايثارگري    .۸
            فعاليتهاي قرآني   .۹

تاليف ، ترجمه يا گردآوري با موضوعات    .۱۰
  قرآني

          

            عضويت در كانونهاي قرآني، عترت و نماز   .۱۱
            مربي قرآني داراي تاييديه   .۱۲
            ليتهاي سياسي و اجتماعيفعا   .۱۳
تاليف، ترجمه يا گردآوري با موضوعات    .۱۴

  سياسي اجتماعي 
          

            مشاركت و همكاري در نشريات دانشگاهي    .۱۵
            كسب عناوين ورزشي   .۱۶
تاليف، ترجمه و گردآوري با موضوعات    .۱۷

  ورزشي
          

كارت مربيگري يا داوري از انجمن يا    .۱۸
  فدراسيونهاي ورزشي 

          

هاي  كسب عناوين در مسابقات و جشنواره   .۱۹
  هنري و ادبي

          

هاي هنري و  كارت مربيگري در يكي از رشته   .۲۰
  ادبي

          

، ترجمه و گردآوري با موضوعات  تاليف   .۲۱
  ادبي هنري 

          

  



 ١٠

  . شود تکمیل میدانشکده / جدول زیر توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
  جمع امتیاز  دانشجوی معلول  شئون دانشجویی  لیتهای فرهنگیفعا  پژوهش  آموزش  بخش

              امتیاز دانشگاه
امتیاز ستاد مرکزی 

  وزارت 
            

  
  دانشکده/ حل مهر و امضای معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاهم

  
  


