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مقدمه
به منظور شکوفایی و حمایت مادی و معنوی از دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاهها /دانشکده های سراسر کشور وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری که با تالش و کوشش جزو دانشجویان برتر علمی قرار می گیرند و همچنین ارج نهادن به ارزشهای واالی اسالمی و ملی،
دستورالعمل اجرائی انتخاب دانشجویان برتر کشوری ( آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور) به شرح ذیل
تدوین می گردد.
اهداف


ایجاد انگیزه برای پویایی و تحرک



شناسایی و معرفی دانشجویان فعال و مستعد شاهد وایثارگر



تجلیل از نفرات برتر آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی



زمینه سازی برای مشارکت فعال دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی ،فرهنگی ،پژوهشی



ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی آنان

دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر

 )1شرایط عمومی


طبق بند یک آیین نامه اجرایی ماده  ۶۷قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گروه هدف از نظر وضعیت ایثارگری به شرح ذیل می باشد:

همسر و فرزند شهید ،جانباز  %۲۵و باالتر ،همسر و فرزندان جانباز  %۲۵و باالتر ،آزادگان و همسر و فرزندان آنان


نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی



دانشجویانی که معرفی می شوند ،باید در همان مقطع تحصیلی ،در حال تحصیل باشند.



هر دانشجو صرفاً یکبار در هر مقطع تحصیلی می تواند بعنوان دانشجوی نمونه کشوری جشنواره ملی ایثار انتخاب شود.

 )2شرایط اختصاصی
 .1-2دارا بودن حداقل معدل کل :
الف .مقطع کارشناسی  :حداقل 1۵/۵
ب .مقطع کارشناسی ارشد 1۶/۵
ج .مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای 1۶
د .مقطع دکتری تخصصی (1۷/۵ )PHD
 .2-2دارا بودن سابقه تحصیلی به شرح ذیل:
الف .مقطع کارشناسی حداقل  4نیمسال و حداکثر  10نیمسال
ب .مقطع ارشد حداقل  ۲نیمسال و حداکثر  ۶نیمسال
ج .مقطع ارشد پیوسته حداقل  ۶نیمسال و حداکثر  14نیمسال (داشتن گواهی قبولی در آزمون علوم پایه)
د .دکتری حداقل  3نیمسال و حداکثر  11نیمسال (داشتن گواهی قبولی در آزمون جامع)
 .3-2دانشجویان پس از طی حداقل چهار نیمسال در مقطع کارشناسی ،دو نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد  ،شش نیمسال در مقطع کارشناسی
ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای(دامپزشکی بعد از گذراندن آزمون علوم پایه) و پس از گذراندن آزمون جامع در مقطع دکتری تخصصی می توانند در
این جشنواره شرکت نمایند.

 )3امتیازات:

جمع کل امتیازها شامل آموزشی،پژوهشی،فرهنگی و ایثارگری به شرح ذیل می باشد :

کارشناسی

سقف امتیازات
کارشناسی ارشد (پیوسته و
ناپیوسته

مقطع تحصیلی

ایثارگري (فرم )1

حداکثر  ۵امتیاز

حداکثر  ۵امتیاز

حداکثر  ۵امتیاز

آموزشی (فرم )2

حداکثر  ۶0امتیاز

حداکثر  ۵0امتیاز

حداکثر  40امتیاز

پژوهشی (فرم )3

حداکثر  10امتیاز

حداکثر  30امتیاز

حداکثر  40امتیاز

فرهنگی (فرم )4

حداکثر  ۲۵امتیاز

حداکثر  1۵امتیاز

حداکثر  1۵امتیاز

جمع کل

100

100

100

عناوین امتیازات

دکتری تخصصی

 .1-3ارائه تاییدیه برای کلیه فعالیت های علمی و فرهنگی ضروری است و صرفا فعالیت های صورت گرفته در طول مقطع فعلی دانشجو ،مالک
محاسبه و امتیاز می باشد.
فرم( – )1امتیاز ایثارگري در تمام مقاطع تحصیلی
(حداکثر  5امتیاز)

دانشگاه :
نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

کدملی:

شماره تماس:

شاخص

امتیاز

وضعیت ایثارگری

فرزند و همسر شهید ،جانباز  ،%۷0آزاده
با بیش از  ۲سال اسارت
جانباز  % ۵0تا  ، %۶9فرزند و همسر
جانباز  ،%۷0آزاده کمتر از  ۲سال اسارت
جانباز  % ۲۵تا  ، % 49فرزند و همسر
جانباز بین  % ۵0تا  ، %۶9همسر و فرزند
آزاده
همسر و فرزند جانباز بین  % ۲۵تا %49

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  5امتیاز)
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.

امتیاز کسب شده
۵
4
3
۲

رشته تحصیلی:
توضیحات

فرم ( )1-2آموزشی  :دانشجویان مقطع کارشناسی
(حداکثر  60امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی :
حداکثر
امتیاز

شاخص

امتیاز کسب شده

توضیحات
نحوه محاسبه امتیاز معدل کل:

معدل کل واحدهای گذرانده( با درج معدل کل )..........

40

( -15معدل کل )*8
حداکثر  40امتیاز

معدل در هر
نیمسال تحصیلی

امتیاز برای هر نیمسال با معدل 18/۵ - ۲0

۲

نحوه محاسبه امتیازکسب شده :

امتیاز برای هر نیمسال با معدل 1۷ -18/49

1/۵

تعداد نیمسال * امتیاز مربوطه

امتیاز برای هر نیمسال با معدل 1۵/۵-1۶/99

1

کسب عنوان
دانشجوی نمونه (در
بین کل
دانشگاهی
دانشجویان)
کشوری

برگزیده المپیادها/
جشنواره های
علمی بین المللی/
ملی

10
۵

رتبه 1

10

رتبه ۲

8

رتبه 3

۵

کسب رتبه اول تا سوم در المپیادها و جشنواره های آموزشی منطقه
ای /دانشگاهی

10

دارا بودن مدرک زبان TOEFL, TOLIMO, MSRTو سایر
آزمونهای زبان مورد تایید دانشگاه(احراز  %۶0نمره علمی)

8

همکاری با ستاد
شاهد وایثارگر
دانشگاه (
دانشجوی همیار)

به ازای افزایش حداقل یک نمره معدل برای
هر دانشجوی مورد همیاری

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  60امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.

حداکثر  16امتیاز (برای  8نیمسال آخر)

0/۵

حداکثر  4امتیاز

فرم ( )2-2آموزشی  :دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
(حداکثر  50امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:
حداکثر

شاخص

امتیاز

امتیاز
کسب

توضیحات

شده

نحوه محاسبه امتیاز معدل کل:
معدل کل واحدهای گذرانده (با درج معدل کل ).........

40

( -16معدل کل )*10
حداکثر  40امتیاز

امتیاز برای هر نیمسال با معدل 18/۵ - ۲0
معدل در هر نیمسال تحصیلی
(حداکثر  4نیمسال)

کسب عنوان دانشجوی
نمونه(در بین کل دانشجویان)

برگزیده المپیادها /جشنواره
های علمی بین المللی /ملی

۲

نحوه محاسبه امتیازکسب شده :

امتیاز برای هر نیمسال با معدل 1۷/۵ -18/49

1/۵

تعداد نیمسال * امتیاز مربوطه

امتیاز برای هر نیمسال با معدل 1۶/۵-1۷/49

1

حداکثر  8امتیاز (برای  4نیمسال آخر )

کشوری

8

دانشگاهی

3

رتبه 1

۵

رتبه ۲

4

رتبه 3

3

کسب رتبه اول تا سوم در المپیادها و جشنواره های آموزشی منطقه ای /دانشگاهی

8

دارا بودن مدرک زبان TOEFL, TOLIMO, MSRTو سایر آزمونهای
زبان مورد تایید دانشگاه(احراز  %۶0نمره علمی)

۵

همکاری با ستاد شاهد وایثارگر
دانشگاه ( دانشجوی همیار)

به ازای افزایش حداقل یک نمره معدل برای
هر دانشجوی مورد همیاری

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  50امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.

0/۵

حداکثر  3امتیاز

فرم ( )3-2آموزشی  :دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته /دکتري حرفه اي (دامپزشکی)
(حداکثر  50امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی :
شاخص

حداکثر

امتیاز کسب

امتیاز

شده

توضیحات

نحوه محاسبه امتیاز معدل کل:
معدل کل واحدهای گذرانده (با درج معدل کل ).........

3۲

( -16معدل کل )*8
حداکثر  32امتیاز

معدل در هر نیمسال
تحصیلی
(حداکثر  1۲نیمسال)

امتیاز برای هر نیمسال با معدل 18/۵ - ۲0
امتیاز برای هر نیمسال با معدل 1۷/۵ -18/49

0/۷۵

امتیاز برای هر نیمسال با معدل 1۶/۵-1۷/49

0/۵

قبولی در آزمون علوم پایه

کسب عنوان دانشجوی نمونه
(در بین کل دانشجویان)

برگزیده المپیادها /جشنواره
های علمی بین المللی /ملی

1

تعداد نیمسال * امتیاز مربوطه
حداکثر  12امتیاز (برای  1۲نیمسال)

۵
کشوری

۵

دانشگاهی

۲

رتبه 1

۵

رتبه ۲

4

رتبه 3

3

کسب رتبه اول تا سوم در المپیادها و جشنواره های آموزشی منطقه ای/
دانشگاهی ،نفرات برتر آزمون سراسری ( 10نفر )

۵

دارا بودن مدرک زبان TOEFL, TOLIMO, MSRTو سایر آزمونهای
زبان مورد تایید دانشگاه(احراز  %۶0نمره علمی)

4

همکاری با ستاد شاهد
وایثارگر دانشگاه ( دانشجوی
همیار)

نحوه محاسبه امتیازکسب شده :

به ازای افزایش حداقل یک نمره معدل برای
هر دانشجوی مورد همیاری

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  50امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.

0/۵

حداکثر  3امتیاز

فرم ( )4-2آموزشی  :دانشجویان مقطع دکتري تخصصی
(حداکثر  40امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی :
شاخص

امتیاز کسب شده

امتیاز

توضیحات

نحوه محاسبه امتیاز معدل کل:
30

معدل کل واحدهای گذرانده

( -17معدل کل )*10
حداکثر  30امتیاز

معدل نیمسال های تحصیلی

19/۵ - ۲0
18/۵ -19/49
1۷/۵-18/49

قبولی در آزمون جامع
کسب عنوان دانشجوی نمونه (در بین
کل دانشجویان)
برگزیده المپیادها /جشنواره های علمی
بین المللی /ملی

۲/۵
۲
1/۵
۵

کشوری

۵

دانشگاهی

1

رتبه 1

4

رتبه ۲

3

رتبه 3

۲

کسب رتبه اول تا سوم در المپیادها و جشنواره های آموزشی منطقه
ای /دانشگاهی ،نفرات برتر آزمون سراسری ( 10نفر )

۵

دارا بودن مدرک زبان TOEFL, TOLIMO, MSRTو سایر
آزمونهای زبان مورد تایید دانشگاه(احراز  %۶0نمره علمی)

3

همکاری با ستاد شاهد وایثارگر
دانشگاه ( دانشجوی همیار)

(برای حداقل  3نیمسال)
حداکثر  7/5امتیاز

به ازای افزایش حداقل یک
نمره معدل برای هر
دانشجوی مورد همیاری

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  40امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.

0/۵

حداکثر 3امتیاز

فرم ( )1-3پژوهشی  :دانشجویان مقطع کارشناسی
(حداکثر  10امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی :
تعداد

شاخص
 ۲-1نفره
بیشتر از  ۲نفر
 ۲-1نفره
بیشتر از  ۲نفر

۵
3
۲
۲

مقاله ارائه شده در  ۲-1نفره
همایش داخلی و
بیشتر از  ۲نفر
خارجی

۲

مقاله ISI
مقاالت چاپ شده در مجالت
علمی پژوهشی معتبر

مقاله غیر ISI

تالیف
کتب چاپ شده

حداکثر
امتیاز
برای هر
مورد

ترجمه و
گردآوری

امتیاز
کسب
شده

توضیحات

حداکثر امتیاز مقاالت  8امتیاز

۲

نفراصلی/مسئول

3

سایر

۲

نفراصلی/مسئول
سایر

۲
۲

حداکثر  ۵امتیاز

مجری

۵

همکار

4

اختراع /نوآوری /اثر بدیع و
ارزنده هنری

نفر اصلی

۲

نفر دوم و یا همکار

۲

طرحهای پژوهشی/پایان
نامه/رساله پایان یافته که به
مرحله فناوری رسیده است

نمونه آزمایشگاهی
فناوری شده
تجاری سازی شده

۵
8
10

حداکثر  10امتیاز

1

حداکثر  ۲امتیاز

طرح پژوهشی مصوب  /پایان
یافته دارای حسن انجام کار

حداکثر  ۵امتیاز

سردبیری ،عضویت در هیأت تحریریه نشریات علمی و هیأت مدیره انجمن
علمی ،داوری مقاالت
برگزیده جشنواره پژوهشی بین
المللی/ملی (خوارزمی ،فارابی)...،

 1نفره

8

 ۲نفر و باالتر

۵

کسب رتبه اول تا سوم در المپیادها و جشنواره های پژوهشی منطقه ای /دانشگاهی

۲

حداکثر  4امتیاز

حداکثر 10امتیاز
حداکثر  4امتیاز

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  10امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.

مهر و امضاءمدیر امور
دانشجویان شاهد وایثارگر
تبصره :
-

صرفاً فعالیتهای پژوهشی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد ،مالک محاسبه و امتیاز خواهد بود.

-

امتیازات پژوهشی براساس قوانین دانشگاه در سقف مشخص شده ،تعیین می گردد.

-

امتیازات پژوهشی می بایست توسط شورای پژوهشی /معاون پژوهشی دانشگاه تایید گردد.

مهرو امضاء معاون پژوهشی
دانشکده /دانشگاه

فرم ( )2-3پژوهشی  :دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) /دکتراي حرفه اي
(حداکثر  30امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی :
تعداد

شاخص
 ۲-1نفره
بیشتر از  ۲نفر
 ۲-1نفره
بیشتر از  ۲نفر

8
۶
۵
4

مقاله ارائه شده در  ۲-1نفره
همایش داخلی و
بیشتر از  ۲نفر
خارجی

4

مقاله ISI
مقاالت چاپ شده در مجالت
علمی پژوهشی معتبر

مقاله غیر ISI

تالیف
کتب چاپ شده

حداکثر
امتیاز
برای هر
مورد

ترجمه و
گردآوری

امتیاز
کسب
شده

توضیحات

حداکثر امتیاز مقاالت  1۵امتیاز

4

نفراصلی/مسئول

10

سایر

8

نفراصلی/مسئول
سایر

8
۵

حداکثر  1۵امتیاز

مجری

10

همکار

8

اختراع /نوآوری /اثر بدیع و
ارزنده هنری

نفر اصلی

8

نفر دوم و یا همکار

۵

طرحهای پژوهشی/پایان
نامه/رساله پایان یافته که به
مرحله فناوری رسیده است

نمونه آزمایشگاهی
فناوری شده
تجاری سازی شده

10
1۵
30

حداکثر  30امتیاز

۲

حداکثر  ۵امتیاز

طرح پژوهشی مصوب  /پایان
یافته دارای حسن انجام کار

حداکثر  ۲0امتیاز

سردبیری ،عضویت در هیأت تحریریه نشریات علمی و هیأت مدیره انجمن
علمی ،داوری مقاالت
برگزیده جشنواره پژوهشی بین
المللی/ملی (خوارزمی ،رازی،
فارابی)

 1نفره

1۵

 ۲نفر و باالتر

10

کسب رتبه اول تا سوم در المپیادها و جشنواره های پژوهشی منطقه ای /دانشگاهی

3

حداکثر  10امتیاز

حداکثر  30امتیاز
حداکثر  ۵امتیاز

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  30امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.

مهر و امضاءمدیر امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر
تبصره :
-

صرفاً فعالیتهای پژوهشی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد ،مالک محاسبه و امتیاز خواهد بود.

-

امتیازات پژوهشی براساس قوانین دانشگاه در سقف مشخص شده ،تعیین می گردد.

-

امتیازات پژوهشی می بایست توسط شورای پژوهشی /معاون پژوهشی دانشگاه تایید گردد.

مهرو امضاء معاون پژوهشی
دانشکده /دانشگاه

فرم ( )3-3پژوهشی  :دانشجویان مقطع دکتري تخصصی()PHD
(حداکثر  40امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی :
تعداد

شاخص
 ۲-1نفره
بیشتر از  ۲نفر
 ۲-1نفره
بیشتر از  ۲نفر

مقاله ارائه شده در  ۲-1نفره
همایش داخلی و
بیشتر از  ۲نفر
خارجی

8

مقاله غیر ISI

تالیف
کتب چاپ شده

(برای هر مورد)

1۵
10
10
8

مقاله ISI
مقاالت چاپ شده در مجالت
علمی پژوهشی معتبر

حداکثر امتیاز

ترجمه و
گردآوری

امتیاز کسب
شده

توضیحات

حداکثر امتیاز مقاالت  ۲0امتیاز

۵

نفراصلی/مسئول

8

سایر

۵

نفراصلی/مسئول
سایر

۵
4

حداکثر  10امتیاز

مجری

10

همکار

8

اختراع /نوآوری /اثر بدیع و
ارزنده هنری

نفر اصلی

10

نفر دوم و یا همکار

8

طرحهای پژوهشی/پایان
نامه/رساله پایان یافته که به
مرحله فناوری رسیده است

نمونه آزمایشگاهی
فناوری شده
تجاری سازی شده

10
1۵
30

حداکثر  40امتیاز

۲

حداکثر  ۵امتیاز

طرح پژوهشی مصوب  /پایان
یافته دارای حسن انجام کار

حداکثر  1۵امتیاز

سردبیری ،عضویت در هیأت تحریریه نشریات علمی و هیأت مدیره انجمن
علمی ،داوری مقاالت
برگزیده جشنواره پژوهشی بین
المللی/ملی (خوارزمی ،رازی،
فارابی)

 1نفره

۲0

 ۲نفر و باالتر

1۵

کسب رتبه اول تا سوم در المپیادها و جشنواره های پژوهشی منطقه ای /دانشگاهی

۲

حداکثر  1۵امتیاز

حداکثر  40امتیاز
حداکثر  ۵امتیاز

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  40امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.

مهر و امضاءمدیر امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر

تبصره :
-

صرفاً فعالیتهای پژوهشی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد ،مالک محاسبه و امتیاز خواهد بود.

-

امتیازات پژوهشی براساس قوانین دانشگاه در سقف مشخص شده ،تعیین می گردد.

-

امتیازات پژوهشی می بایست توسط شورای پژوهشی /معاون پژوهشی دانشگاه تایید گردد.

مهرو امضاء معاون پژوهشی
دانشکده /دانشگاه

فرم ( )1-4فرهنگی  :دانشجویان مقطع کارشناسی
(حداکثر  25امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی :
تعداد

شاخص

بین المللی

ملی/کشوری
کسب مقام در المپیادها ،جشنواره ها و
مسابقات قرآن و عترت،ورزشی،
فرهنگی و هنری

منطقه ای/استانی

دانشگاهی
کتب فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی ،هنری
و ورزشی چاپ شده(غیر مرتبط با رشته
تحصیلی)

حداکثر امتیاز
(برای هر مورد)

رتبه اول

1۵

رتبه دوم

1۲

رتبه سوم

10

رتبه اول

10

رتبه دوم

8

رتبه سوم

۶

رتبه اول

۵

رتبه دوم

۵

رتبه سوم

۵

رتبه اول

3

رتبه دوم

۲

رتبه سوم

1

تالیف

1۵

ترجمه و گردآوری

10

امتیاز
کسب
شده

توضیحات

حداکثر  ۲0امتیاز

حداکثر  ۲0امتیاز

شرکت در برنامه ها و جشنواره های فرهنگی بعنوان ارائه دهنده یک کار
فرهنگی

۵

حداکثر  10امتیاز

کسب عنوان مربیگری یا داوری(مورد تایید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه)

10

حداکثر  1۵امتیاز

مدیر مسئول ،سردبیر

8

نشریات دانشجویی

عضو شورای سردبیری یا هیئت
تحریریه

۵

عضویت در نهادهای دانشجویی،
انجمن های دانشجویی ،بسیج ،تشکل
های سیاسی و شورای صنفی ،کمیته
انضباطی و ...

عضو فعال (مسئول)

8

عضو عادی

۶

مشارکت در فعالیتهای بسیج و
فرهنگی دانشگاه

۵

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  25امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.
تبصره :

 .1صرفاً فعالیتهای فرهنگی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد ،مالک محاسبه و امتیاز خواهد بود.
 .۲حافظان قرآن کریم به ازای حفظ هر جزء ،با تایید مراکز ذیصالح ،نیم امتیاز تعلق می گیرد.

 .3به برگزیدگان مسابقات ورزشی غیرحرفه ای (طناب کشی ،پرتاب دارت و  )...نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق می گیرد.
 .4کلیه مدارک و مستندات فعالیتهای فوق باید به تایید مرجع ذیصالح (معاونت فرهنگی ،وزارت ارشاد ) ...،رسیده باشد.

حداکثر  10امتیاز

حداکثر  10امتیاز

فرم ( )2-4فرهنگی  :دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) /دکتري تخصصی
(حداکثر  15امتیاز )

دانشگاه :

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی :
تعداد

شاخص

حداکثر
امتیاز

(برای

هر مورد)

بین المللی

کسب مقام در المپیادها،
جشنواره ها و مسابقات قرآن
و عترت،ورزشی ،فرهنگی و
هنری

ملی/کشوری

منطقه ای/استانی

دانشگاهی
کتب فرهنگی،
سیاسی،اجتماعی ،هنری و
ورزشی چاپ شده(غیر مرتبط
با رشته تحصیلی)

رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه اول

10
8
۷
۶
۵
۵
4

رتبه دوم

3

رتبه سوم
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

3
۲
1
1

تالیف

10

ترجمه و گردآوری

۵

امتیاز کسب
شده

توضیحات

حداکثر  10امتیاز

حداکثر 10امتیاز

شرکت در برنامه ها و جشنواره های فرهنگی بعنوان ارائه دهنده یک کار
فرهنگی

4

حداکثر  8امتیاز

کسب عنوان مربیگری یا داوری(مورد تایید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه)

۵

حداکثر  10امتیاز

نشریات دانشجویی
عضویت در نهادهای
دانشجویی ،انجمن های
دانشجویی ،بسیج ،تشکل
های سیاسی و شورای
صنفی ،کمیته انضباطی و ...

مدیر مسئول ،سردبیر

۵

عضو شورای سردبیری یا هیئت تحریریه

4

عضو فعال (مسئول)

۵

عضو عادی

۲

مشارکت در فعالیتهای بسیج و فرهنگی
دانشگاه

۲

جمع امتیاز کسب شده (حداکثر  15امتیاز )
نکته  :تمامی موارد با ارائه گواهی معتبر قابل بررسی می باشد.
تبصره :

 .1صرفاً فعالیتهای فرهنگی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد ،مالک محاسبه و امتیاز خواهد بود.
 .۲حافظان قرآن کریم به ازای حفظ هر جزء ،با تایید مراکز ذیصالح ،نیم امتیاز تعلق می گیرد.

 .3به برگزیدگان مسابقات ورزشی غیرحرفه ای (طناب کشی ،پرتاب دارت و  )...نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق می گیرد.
 .4کلیه مدارک و مستندات فعالیتهای فوق باید به تایید مرجع ذیصالح (معاونت فرهنگی ،وزارت ارشاد ) ...،رسیده باشد.

حداکثر  10امتیاز

حداکثر  ۵امتیاز

