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 آئين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه

به منظور شناسايي و معرفي الگوي مناسب دانشجويي، افزايش مراتب معنوي و تشويق دانشجويان در 

هويت ملي و گسترش اصول و ارزشهاي اسالمي و اخالق حرفه اي و با هدف افزايش تحرك ، پايبندي به 

نوآوري و شادابي اجتماعي و شناسايي استعدادهاي برتر علمي فرهنگي در بين دانشجويان، آيين نامه 

 انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه تدوين مي گردد.

 : تعاريف1ماده 

لحاظ ويژگي هاي علمي فرهنگي ، اجتماعي و رعايت شئون دانشجويي  دانشجوي نمونه: فردي است كه به

 سرآمد دانشجويان ديگر باشد، اين دانشجويان به لحاظ سطح انتخاب به دو دسته تقسيم ميشوند:

 دانشجوي نمونه دانشگاهي: به دانشجويي اطالق مي گردد كه در سطح دانشگاه باالترين امتياز را الف:

مقطع تحصيلي در ميان شركت كنندگان دانشگاه محل تحصيل خود كسب و به حسب گروه تخصصي و 

 عنوان دانشجوي نمونه همان دانشگاه انتخاب و معرفي مي شود.

 ب: دانشجوي نمونه كشور: 

مقطع  به آندسته از دانشجويان نمونه دانشگاهي اطالق ميگردد، كه بواسطه كسب باالترين امتياز در گروه و

ابي و هيات هاي داوري وزارتين مورد ارزي ي ارزيابي به وزارتين ارسال و درمدارك آنان براتوسط دانشگاه 

به لحاظ كسب باالترين امتياز در گروه تخصصي و مقطع تحصيلي در ميان شركت كنندگان، توسط 

 معاونتهاي دانشجويي/ آموزشي وزارتين به عنوان دانشجوي نمونه كشوري معرفي ميگردند.

نري اي فرهنگي و اجتماعي: شامل فعاليت هاي ايثارگري ، قرآني ، اجتماعي، سياسي ، ورزشي، هج: ويژگي ه

 و ادبي

 د: ويژگي هاي علمي: شامل فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

ه: شئون دانشجويي: شامل رعايت ضوابط و مقررات، رفتار، اخالق، مسئوليت پذيري، اعتقادات ديني و 

 مذهبي

 از وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . و: وزارتين: هر يك

 وز: دانشگاه: هر يك از دانشگاهها، پژوهشگاهها و دانشكده ها و پژوهشكده هاي مستقل، مراكز موسسات 

 مجتمع هاي آموزش عالي مستقل اعم از دولتي و غير دولتي

نپزشكي، داروسازي، علوم پايه پزشكي و بهداشت، ح: گروه تخصصي: شامل گروههاي پزشكي، دندا

 كشاورزي و دامپزشكي فني مهندسي، هنر ، علوم پايه و علوم انساني مي گردد.

 : شرايط شركت كنندگان2ماده 

 آيين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه
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وسته تحصيلي را با معدل كل در هر يك از مقاطع كارداني، كارشناسي ناپي نيمسال دوحداقل دانشجوياني كه 

( و 17) Ph.D( و دكتراي تخصصي 16( دكتراي حرفه اي )17(. كارشناسي ارشد)16و كارشناسي پيوسته)

 ( گذرانده باشند ميتوانند در اين رقابت شركت نمايند.15دكتري تخصصي باليني )

ر د: دانشجوياني كه تا پايان شهريور ماه هر سال دانش آموخته مي شوند مي توانند در همان سال 1تبصره

 نمايند.اين رقابت شركت 

 : هر دانشجو در هر مقطع يكبار مي تواند بعنوان دانشجوي نمونه كشوري انتخاب شود.2تبصره 

اجتماعي و شئون : داشتن حداقل معدل كل و كسب حداقل امتياز از بخشهاي پژوهشي، فرهنگي،3تبصره 

 دانشجويي ) صرفاً از رديف اول و دوم( براي شركت در اين رقابت الزامي است.

در شوراي انضباطي دانشگاه و يا مراجع قانوني ذيربط امكان احكام كتبي داراي : دانشجويان 4ه تبصر

 شركت در اين رقابت را ندارند.

براي كليه  رسمي از سوي معاونت آموزشي ،پژوهشي،و دانشجويي فرهنگي وساير : ارائه تائيديه5تبصره

رفته در مقطع فعلي دانشجو گ فعاليتهاي صورت اجتماعي ضروري است و صرفاًفعاليتهاي علمي و فرهنگي،

 مالك محاسبه و امتياز مي باشد.

ت و : ارايه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه / تحقيقا6تبصره

ي رورفناوري وزارتين و گواهي در دست چاپ بودن از انتشارات براي كليه تاليفات ترجمه و يا گردآوري ض

 است.

 : مدارك دانشجويان برحسب گروه تخصصي و مقطع مورد رسيدگي قرار مي گيرد.7تبصره 

 

 : نحوه محاسبه امتيازات:3ماده 

 مقطع تحصيلي

 علمي
و  فرهنگي

 اجتماعي

 حداقل –حداكثر 

 شئونات

 -حداكثر 

 حداقل

 جمع
 آموزشي

المپيادهاي 

 علمي

 پژوهشي

 -حداكثر 

 حداقل

 100 2-5 10-25 3-25 0-2 43 كارشناسي ناپيوستهكارداني و 

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

 100 2-5 10-25 15-45 - 25 كارشناسي ارشد ناپيوسته

دكتراي 

حرفه اي و 

كارشناسي 

ارشد 

 پيوسته

 پزشكي

 داروسازي

 دندانپزشكي

 دامپزشكي

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

 100 3-5 10-25 10-30 - 38 ارشدپيوسته كارشناسي
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دكتراي 

 تخصصي

Ph .D 18 - 52-10 20-5 10-5 100 

 100 5-10 5-20 10-30 - 40 باليني

  
 : نحوه محاسبه امتياز بخش علمي4ماده 

جموع امتياز آموزشي، بخشي به معدل كل واحدهاي گذرانده اختصاص و بخش ديگر به مآموزشي: از  -1-4

نيمسال تحصيلي دانشجو براساس جدول زير تعلق مي گيرد. در صورتي كه واحدها زودتر از معدل هر 

 سنوات تعيين شده اتمام يابد به نيمسال باقيمانده، امتياز باالترين معدل نيمسال تعلق ميگيرد.

           
  

 كارداني و كارشناسي ناپيوسته

 معدل كل واحدهاي گذرانده

 35امتياز

 امتياز –نحوه محاسبه 

 5×معدل( -13) 

 معدل نيمسالهاي تحصيلي
 4امتياز براي  8

 نيمسال

معدل در هر 

 نيمسال
 امتياز

17-16 

18-1/17 

19-1/18 

20-1/19 

75/0 

1 

5/1 

2 

  
 

 كارشناسي پيوسته

 معدل كل واحدهاي گذرانده

 30امتياز

 امتياز –نحوه محاسبه 

 5×معدل( -14) 

 معدل نيمسالهاي تحصيلي
 8امتياز براي  8

 نيمسال

معدل در هر 

 نيمسال
 امتياز

17-16 

18-1/17 

19-1/18 

20-1/19 

25/0 

5/0 

75/0 

1 
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 كارشناسي ارشد ناپيوسته

 معدل كل واحدهاي گذرانده

 25امتياز

 امتياز –نحوه محاسبه 

 6×معدل( -5/16) 

 معدل نيمسالهاي تحصيلي
 4امتياز براي  4

 نيمسال

معدل در هر 

 نيمسال
 امتياز

18-17 

19-1/18 

20-1/19 

5/0 

75/0 

1 

  
 

 

 كارشناسي ارشد پيوسته

 معدل كل واحدهاي گذرانده

 20امتياز

 امتياز –نحوه محاسبه 

 4×معدل( -15) 

 معدل نيمسالهاي تحصيلي
 12امتياز براي  18

 نيمسال

معدل در هر 

 نيمسال
 امتياز

18-17 

19-1/18 

20-1/19 

75/0 

1 

5/1 

  
 

 

 

 دكتراي حرفه اي

 معدل كل واحدهاي گذرانده

 24امتياز

 امتياز –نحوه محاسبه 

 6×معدل( -16) 

 معدل نيمسالهاي تحصيلي
 10امتياز براي  15

 نيمسال

معدل در هر 

 نيمسال
 امتياز

17-1/16 

18-1/17 

19-1/18 

20-1/19 

75/0 

1 

25/1 

5/1 

    

 ايساير امتيازات آموزشي دكتراي حرفه 
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 امتياز( 1-4امتياز حداكثر ) عنوان نوع آزمون

  
 دامپزشكي داروسازي و دندانپزشكي پزشكي

جامع علوم پايه 

 كشوري

 - 2 2 اول

 - 5/1 5/1 دوم تا چهارم

 - 1 1 پنجم تا هفتم

 - 5/0 5/0 هشتم تا دهم

 جامع

پيش كارورزي 

 كشوري

 - - 2 اول

 - - 5/1 دوم تا چهارم

 - - 1 هفتمپنجم تا 

 - - 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

 4 1 25/0 سوم

 4 4 4 سقف امتياز

 
 

  

 Ph .Dدكتراي تخصصي 

 15معدل كل واحدهاي گذرانده امتياز
 امتياز –نحوه محاسبه 

 3×معدل( - 15)

 معدل نيمسالهاي تحصيلي
 3امتياز براي  3

 نيمسال

معدل در هر 

 نيمسال
 امتياز

18-17 

19-1/18 

20-1/19 

5/0 

75/0 

1 

  
 دكتراي تخصصي باليني

 سال 4امتياز براي  20حداكثر  نمره كتبي ارتقاء هر سال

 امتياز نمره در هر سال

110-100 2 

120-110 3 

135-120 4 
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150-135 5 

 سال 4امتياز براي  20حداكثر  نمره شفاهي ارتقاء هر سال

 امتياز نمره در هر سال

110-100 2 

120-110 3 

135-120 4 

150-135 5 

 امتياز محاسبه خواهدشد.30سقف تحصيلي حداكثر تا سقف  با افزايش سنوات     *

 المپيادهاي علمي 2-4

 المپيادهاي

 علمي

 امتياز عنوان

 2 اول

 5/1 دوم

 1 سوم

  
               

 پژوهشي-3-4

 : كليه فعاليت هاي بخش پژوهشي بايد مرتبط با رشته و مقطع تحصيلي دانشجو باشد.1تبصره 

: كليه فعاليتهاي پژوهشي كه بصورت مشترك با اساتيد دانشگاه صورت گرفته است انفرادي 2تبصره

 امتياز انفرادي مي باشد.محسوب و داراي 

 10: در صورتيكه فعاليتهاي پژوهشي دانشجو بيشتر از سقف تعيين شده پژوهشي باشد تا سقف 3تبصره

 امتياز به عنوان امتياز ترجيحي به مجموع امتياز اين بخش آنان قابل افزايش خواهد بود.

 

 

 الف: مقاالت

 .بخش پژوهشي متناسب هر مقطع مي باشدتبصره: حداكثر امتياز بخش مقاالت سي درصد امتياز 

 ه در مجالت نمايه شده معتبر خارجي و مجالت داراي امتياز علمي و پژوهشي.چاپ هر مقال -1-3-4

 امتياز تعداد نويسنده يا نويسندگان

 5 يك تا دو نفره

 4 نفر 2بيشتر از 

  
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و ه در ساير مجموعه هاي معتبر علمي ترويجي چاپ هر مقال -2-3-4

 پژوهشي داخل كشور و مجالت علمي تخصصي.

 امتياز تعداد نويسنده يا نويسندگان

 2 يك تا دو نفره
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 2 نفر 2بيشتر از 

 

 بين المللي و داخلي پ مقاله) سخنراني، پوستر( در كنفرانس ها و مجامع علميارائه يا چا -2-3-4

 امتياز تعداد نويسنده يا نويسندگان

 2 يك تا دو نفره

 5/1 نفر 2بيشتر از 

  
 فعاليت هاي تحقيقاتي -ب

       تبصره: حداكثر امتياز بخش فعاليتهاي تحقيقاتي سي درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع 

 مي باشد.

              
 تحقيقات كاربرديدر هر طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه، طرح هاي ملي و  فعاليت و همكاري 

 نحوه اجرا

 سقف امتياز

 كارشناسي كارداني
كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

دكتراي حرفه اي و 

كارشناسي ارشد 

 پيوسته

و  Ph.Dدكتراي تخصصي 

 دكتري باليني

 10 7 7 5 4 مجري مستقيم

 6 4 4 3 2 همكاري در طرح

 

 دو محاسبه مي گردد.: امتياز فعاليت و همكاري در طرح هاي ملي باضريب 1تبصره 

 : در صورت ارائه يك طرح تحقيقاتي در جشنواره هاي متعدد صرفاً امتياز يك بخش در نظر گرفته2تبصره

 خواهد شد.

 

 

 

 

 ج: تاليف كتاب

 تاليف هر كتاب چاپ شده يا در دست چاپ 

تعداد نويسنده يا 

 نويسندگان

 سقف امتياز

 كارشناسي كارداني
كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

دكتراي حرفه اي و 

كارشناسي ارشد 

 پيوسته

 و Ph.Dدكتراي تخصصي 

 دكتري باليني

 9 7 7 4 2 نفره 1
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 6 5 5 2 2 نفره 2

 3 3 3 2 1 نفره به باال 3
 

 .به تاليف كتاب به صورت تصنيفي يا كتب مرجع ده امتياز تعلق مي گيرد 

 ه: ترجمه و گردآوري كتاب

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

تعداد نويسنده يا 

 نويسندگان

 سقف امتياز

 كارشناسي كارداني
كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

دكتراي حرفه اي و 

كارشناسي ارشد 

 پيوسته

و  Ph.Dدكتراي تخصصي 

 دكتري باليني

 7 5 5 3 2 نفره 1

 6 4 4 2 1 نفره 2

 5 3 3 1 5/0 نفره به باال 3

               
 ابداع و نوآوري : اختراع،د

  تبصره: حداكثر امتياز بخش اختراع، ابداع و نوآوري سي درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع 

 مي باشد.

 به اختراع، ابداع و يا نوآوري داراي تائيديه از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، دبيرخانه  -

مي  علقساير جشنواره هاي مورد تائيد وزارتين امتياز ذيل تابن سينا، رازي، فارابي و  جشنواره خوارزمي،

 گيرد.

 تعداد

 سقف امتياز

 كارشناسي كارداني
كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

دكتراي حرفه اي و 

كارشناسي ارشد 

 پيوسته

و  Ph.Dدكتراي تخصصي 

 دكتري باليني

 9 7 7 4 3 نفره 1

 6 5 5 2 2 نفره 2

 3 3 3 2 1 نفره به باال 3

  
 و: تجاري سازي علم:

 تبصره: حداكثر امتياز اين بخش ده درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع مي باشد.
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 و يا ايده اجرا شده در كليه بخشهاي مختلف صنعتي، خدماتي، عمومي، اجتماعي و به هرگونه ارائه طرح

وع نات و فناوري دانشگاه، حسب دانشگاهي با گواهي باالترين مقام آن بخش و تاييد معاون پژوهشي/ تحقيق

 و سطح آن از يك تا پنج امتياز تعلق مي گيرد.

 (امتياز 25 -30: نحوه امتياز دهي بخش فرهنگي، اجتماعي ) حداكثر5ماده 

 

 فعاليت هاي قرآني: 5 -

 كسب مقام در مسابقات قرآن        

 ي(مقدماتي)دانشگاه سراسري ملي ) بين الوزارتين( بين المللي عنوان

 3 6 9 12 مقام اول

 2 5 8 11 مقام دوم

 1 4 7 10 مقام سوم

.( نيمي تبصره: به برگزيدگان مسبقات ديني ) با موضوعات قرآني ، نماز، نهج البالغه ، صحيفه سجاديه و....

 از امتيازات جدول فوق تعلق مي گيرد:

 

 د.ذيصالح نيم امتياز كسب مي نماين : حافظان قرآن كريم به ازاي هر جزء حفظ با تاييد مراكز 2تبصره 

 

: امتياز دانشجويان برگزيده در مسابقات قرآني غير وزارت متبوع در سطح كشوري ) مطابق  3تبصره 

 سراسري( و استاني )مطابق مقدماتي ( پس از تاييد معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه خود طبق جدول

 شماره يك محاسبه مي گردد.

 

ين دانشجوياني كه در طول يكسال در يك رشته قرآني داراي چند مقام هستند صرفاً در باالتر: 4تبصره   

 مقامشان امتياز تعلق مي گيرد.

 

ف ره اوقا: به مربيان قرآني داراي تاييديه از سازمان دارالقرآن كريم سازمان تبليغات اسالمي، ادا 5تبصره 

 تعلق مي گيرد.امتياز  4يا مركز قرآن و عترت وزارت متبوع ، 

هر  به ازاي برگزاري دوره هاي آموزشي در دانشگاه در 5: به مربيان قرآني داراي شرايط تبصره  6تبصره 

 امتياز تعلق مي گيرد . 2سال 

 
               

 تأليف ، ترجمه يا گردآوري براساس مباني ارزشي : – 2-5
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 :  2جدول شماره 

 

 دانشگاهي كشوري بين المللي موضوع زمينه موضوع

 كتاب

 تأليف

  13 16 قرآني

  12 15 فرهنگي، ورزشي

 گردآوري

  11 14 قرآني

  10 13 فرهنگي، ورزشي

 ترجمه

  9 12 قرآني

  8 11 فرهنگي، ورزشي

 مقاله

 تأليف

 4 7 10 قرآني

 3 6 9 فرهنگي، ورزشي

 گردآوري يا ترجمه

 2 5 8 قرآني

 1 4 7 فرهنگي، ورزشي

 

در  : : كتابها و مقاالت قرآني فرهنگي دانشجوياني كه در بخش پژوهشي موفق به كسب امتياز شده اند7تبصره 

 .اين بخش محاسبه نمي شود 

 

ر بر : صرفاً به مقاالت منتشر شده در نشريات و كتابهاي منتشره و يا در دست چاپ كه از كميته ناظ 8تبصره 

فرهنگ و ارشاد اسالمي داراي مجوز )فيپا( باشند و يا دربخش جشنواره نشريات دانشگاهي و يا وزارت 

 كشوري پذيرفته شوند ، امتياز تعلق مي گيرد.

 

ص مي : امتياز بخش بين الملل يا موضوع كتاب و مقاله ) تاليف ، ترجمه ، گردآوري( به آثاري اختصا 9تبصره 

 يابدكه در عرصه بين الملل منتشر شود.

 

بين   تياز كتاب ها و مقاالتي كه بصورت مشترك ) دو نفر به باال ( تاليف شده باشند به تناسب: ام 10تبصره 

 نويسندگان تقسيم مي شود.

 

 ديق زير مي باشد(و اجتماعي: ) شامل مصا ، فرهنگي فعاليت هاي سياسي 2-5

 ت فعال سه امتيازبه ازاء هر سال عضويت عادي در بسيج دانشجويي دانشگاه يك امتياز و عضوي        ·

 : 3جدول شماره 

 دانشگاه كشوري سمت نهاد

 2 4 عضو شوراي مركزيكانون هاي فرهنگي دانشجوئي ، كانون هاي 
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فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 

دانشگاه ، شوراي صنفي دانشجويان ، تشكل 

 هاي اسالمي و بسيج دانشجوئي

 3 5 مسئول يا دبير

 به ازاي هرسال يك: به اعضاي فعال نهادهاي مندرج در جدول فوق ) به غير از بسيج دانشجويي(  11تبصره 

 امتيازتعلق ميگردد. 2امتياز وبه اعضاي فعال كانون هاي قرآني 

 يم تعلق امتياز ي عادي اعضاي به و امتياز دو سال هر ازاي به دانشجوئي بسيج فعال اعضاي به:12تبصره 

 .گيرد

 فعاليت دانشجوئي نهادهاي ديگر و وعترت قرآن كانون در همزمان بطور كه دانشجوياني به : :13تبصره 

 .گيرد مي تعلق نهاد دو در فعاليت امتياز دارند، امتيازفعاليت دارند

 .گردد مي افزوده امتياز دو 3شماره جدول سط هر در قرآن كانون اعضاي :امتياز14تبصره 

 امتياز ، مختلف سطوح در شده ياد نهادهاي از هري در دانشجو همزمان عضويت صورت در:15تبصره 

 باالترين سطح محاسبه ميشود.

 

 نشريات دانشجويي:

 ره ازاي به ها دانشگاه نشريات بر ر نا كميته از مجوز داراي دانشگاهي نشريات در همكاري و مشاركت به

 .گيرد مي تعلق 3جدول امتيازات سال

 

 : 4شماره جدول        

 امتياز سمت

 4 مديرمسئول

 3 سردبير ياعضو شوراي سردبيري

 3 عضو هيات تحريريه

 1 همكار نشريه

 

 يامتياز بخش اين در اند نموده كسب امتياز كه تاليفات بخش در شده ارئه فرهنگي مقارت به :16تبصره 

 نمي گيرد. تعلق

 

 فعاليتهاي فرهنگي : 5-5

ر مسابقات و چشنواره هاي هنري ، ادبي ، فرهنگي ، و اجتماعي دانشجويي امتياز هاي زيبه كسب عناوين در 

 تعلق مي گيرد:

 

 : 5جدول شماره 
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 دانشگاهي منطقه اي كشوري بين المللي مقام

 3 6 9 12 اول

 2 5 8 11 دوم

 1 4 7 10 سوم

 

 

 

 

 راستاي در دانشگاهي غير هاي جشنواره و مسابقات در كننده شركت دانشجويان امتياز:  17تبصره 

 و دانشجوئي معاونت تاييد از پس)استان سط در ( اي منطقه و كشوري ، المللي بين درسط ارزشيمباني 

 فرهنگي

 محاسبه ميشود. 5در دانشگاه متبوع طبق جدول شماره 

 چند داراي اجتماعي ويا فرهنگي ، ادبي ، هنري زمينه رشته ي در سال ي در كه دانشجوياني :18تبصره 

 هستند صرفا به باالترين مقام آنها تعلق مي گيرد. مقام

 فرهنگ اداره از ي هنر ، ادبي ي ها رشته از يكي در تدريس مجوز داراي كه دانشجويان به:19تبصره 

 امتياز تعلق مي گيرد. 4اسالمي هستند با تاييد معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  ارشاد

 در دانشگاه در آموزشي هاي دوره برگزاري ازاي به 19 تبصره شرايط داراي دانشجويان به:20تبصره 

 امتياز تعلق ميگيرد. 2 سال هر

 امتياز 2 دانشگاه سط در همايش و جشنواره برگزاري در مسئوليت داراي دانشجويان به :21تبصره 

 ومسابقات كارگاه و نمايشگاه برگزاري در مسئوليت داراي دانشجويان وبه امتياز 4 كشور سطحودر

 ينا امتياز حداكثر (گيرد مي تعلق امتياز 3 كشور سط ودر امتياز ي دانشگاه سط در اجتماعي ، فرهنگي

 .) است امتياز 10 بخش

 با عفاف و حجاب و مقدس دفاع قرآني، هاي زمينه در21 تبصره هاي برنامه برگزاري امتياز :22تبصره

 .)است امتياز 12بخش اين امتياز حداكثر (گردد مي محاسبه سط هر به امتياز 1افزايش

 معاونت از كتبي ابالغ ارائه 22 و 21 تبصره هاي برنامه برگزاري مسئوليت تاييد جهت :23تبصره 

 .است الزامي دانشگاه و فرهنگي دانشجوئي

 ائهار با اند داشته شركت22و21تبصره  هاي برنامه برگزاري در همكار عنوان به كه افرادي به :24تبصره 

 اين زامتيا حداكثر (گيرد مي تعلق سط هر امتياز از نيمي دانشگاه دانشجوئي فرهنگي معاون از ابالغ كتبي

 امتياز است. 6 بخش

 سالمت جهاد ، حواد، در امدادرساني هاي برنامه در دانشجويان حضور و مشاركت صورت در: 25تبصره 

 امتياز تعلق مي گيرد .اردوهاي سازندگي به ازاي هر برنامه دو و
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ضيافت  ، فتمعر طرح ، هجرت اردوهاي ، نور راهيان اردوهاي در كننده شركت دانشجويان به :26تبصره 

هر  ازاي هب شود مي برگزار دانشگاهها در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد يا و وزارتين توسط كه انديشه

 )امتياز 4حداكثر (.گيرد مي تعلق امتياز ي ، برنامه

 كه توسط كارگاههايي وستاير زندگي مهارتهاي آموزشي كارگاههاي در كنند شركت دانشجويان به :27تبصره

 .گيرد  مي تعلق امتياز يك ميشود برگزار دانشگاهها دفاتر مشاور

 زا حكم داشتن شرط به انديشي وآزاد پردازي نظريه هاي كرسي برگزاري در فعال دانشجويان به :28تبصره 

 .گيرد مي امتياز تعلق دو حداكثر دانشگاه فرهنگي دانشجوئي معاونت

 علقتامتياز   يك رسمي دانشجويي المنفعه وعام خيريه هاي بنياد در فعال عضويت هرسال ازاي : به29تبصره 

 ميگرد.به عضويت در هيات امناي موسسات خيريه رسمي دو امتياز تعلق ميگيرد.

 عناوين ورزشي امتيازت زير تعلق ميگيرد.ورت كسب صفعاليتهاي ورزشي : در  6-5

 

 : 6جدول شماره 

 

 دانشگاهي منطقه اي كشوري بين المللي مقام

 3 6 9 12 اول

 2 5 8 11 دوم

 1 4 7 10 سوم

 

 كشوري ، المللي بين سط در دانشگاهي غير مسابقات در كننده شركت دانشجويان امتياز :30تبصره 

 6شماره جدول طبق متبوع دانشگاه فرهنگي دانشجوئي معاونت تاييد از پس )استان سط در ( ومنطقه اي

 .شود محاسبه مي

باالترين  به صرفا هستند مقام چند داراي ورزشي رشته ي در يكسال طول در كه دانشجوياني :31تبصره 

 .گيرد مي تعلق امتياز مقامشان

 .گيرد مي تعلق 6 شماره جدول امتيازات از نيمي تيمي مسابقات برندگان به :32تبصره 

 فدراسيون از ورزشي هاي رشته از يكي در داوري و مربيگري كارت داراي دانشجويان به :33تبصره 

 .گيرد مي تعلق امتياز 4 باشد رسيده متبوع دانشگاه دانشجوئي فرهنگي معاونت تاييد كه به ورزشي

 هدانشگا در آموزشي هاي دوره برگزاري ازاي به 33 تبصره شرايط داراي داوران و مربيان به: 34تبصره 

 .گيرد مي تعلق امتياز 2 هر سال در

 ايثارگري 6ماده 

 امتياز. 15و باالتردرصد  70جانبازان         ·

 امتياز12درصد  65تا  25جانبازان         ·

 امتياز10درصد  45تا  30جانبازان .         

 اسارت و يا حضور داوطلبانه در جبهه يك امتيازآزادگان و رزمندگان به ازاء هر ماه         ·
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 امتياز15تر درصد به باال70 ان ، جانبازشهدا انفرزند و همسر        ·

 امتياز10تر درصد به باال65تا 50 ان ، جانبازشهدا ان فرزند و همسر        ·

 امتياز 5تر درصد به باال45تا 30ان ، جانبازشهدا ان فرزند و همسر        ·

 امتياز 2تر به باالدرصد 25ان ، جانبازشهدا ان فرزند و همسر        ·

 

 : امتياز ميزان حضور خواهران در اسارت و جبهه با ضريب دو محاسبه خواهد شد.1تبصره 

 ارسال صفحه دوم شناسنامه همسران آزادگان الزامي است. :2تبصره 

 امتياز مي باشد. 35فرهنگي  فعاليتداراي ايثارگران : حداكثر امتياز بخش فرهنگي 3تبصره

 

 : شئون دانشجويي 8ماده 

گانه  3 باشدكه پس ازتعيين امتيازدر هريك از موارد هاي امتياز شئون دانشجويي به شرح ذيل مي شاخص

در بر عدد شش تقسيم و  درمقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد،ودكتري حرفه اي مجموع امتياز بدست آمده

 مي باشد.شجو  حاصله امتياز بخش شئون دان تقسيم ميشود 3عدددكتري تخصصي بر 

 

 : 7جدول شماره 

 محدوده امتياز عنوان رديف

 10تا  0 تقيد به انجام فرايض و احكام ديني 1

 10تا  0 تقيد به ضوابط و مقررات دانشجويي و مسئوليت هاي حرفه اي 2

 10تا  0 تقيد به مكارم اخالقي و داشتن حسن شهرت 3

 

 : ساير مقررات9ماده 

منظور بررسي و معرفي دانشجويان واجد شرايط در هر دانشگاه/ دانشكده ستادي تحت عنوان ستاد به 

 ، مدير فرهنگي اجرايي انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه/ دانشكده متشكل ازمعاونين دانشجويي و فرهنگي،

و معاون  مدير امور آموزشي، مدير پژوهشي، مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر مدير دانشجويي،

فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و مدير حراست به رياست معاون دانشجويي و 

دانشگاه تشكيل و پس از بررسي و ارزيابي، و كارشناس مسئول پيگيري و رابط در وزارت متبوع فرهنگي 

ه درصد امتياز اين آيين نامه را كسب نمود 50پرونده سه نفر اول در هر مقطع و گروه تخصصي كه حداقل 

، رسالباشند را به همراه ليست امتياز كليه دانشجويان شركت كننده دانشگاه را به وزارتخانه هاي متبوع ا

ناً ، ضم وسازي را ارسال نمايندولي در مقطع دكتري حرفه اي سه نفر اول رشته پزشكي، دندان پزشكي و دار

 اين ستاد در خصوص امتياز بخش شئون دانشجويي تصميم گيري خواهد نمود.

نظر  تبصره: دانشگاهها موظفند از دانشجويان نمونه دانشگاهي در سطح دانشگاه تقدير نمايند، تسهيالت در

 اب نشده اند شامل نمي گردد.گرفته براي آندسته از دانشجويان نمونه دانشگاهي كه نمونه كشوري انتخ
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درصد حد نصاب امتياز الزم برا شركت در اين رقابت  90صورت كسب  : به دانشجويان معلول در1تبصره 

ي سازمان بهزيستي براي اين گروه ازدانشجويان ضرورزارائه تائيديه امي گيرد. ده امتياز تشويقي تعلق

 است.

: مرجع رسيدگي امتيازات بخش هاي علمي، فرهنگي و شئون دانشجويي به ترتيب با 7ماده 2تبصره 

  هنگي دانشگاه / دانشكده مربوط مي باشد.دانشجويي و فرمعاونت هاي آموزشي و پژوهشي،

              

 

در هر يك از وزارتخانه هاي ذيربط ستاد مركزي انتخاب دانشجوي نمونه تشكيل و با تعيين هيات هاي 

تياز نسبت به بررسي پرونده هاي واصله اقدام و در پايان، اسامي دانشجوياني كه حائز باالترين ام داوري

 مي باشند را به ستاد هماهنگي معرفي دانشجوي نمونه اعالم مي نمايند.

به منظور هماهنگي، برنامه ريزي و معرفي دانشجويان نمونه كشور ستاد هماهنگي معرفي دانشجويان 

 ازمعاونين و مديران كل مرتبط با حوزه دانشجويي / آموزشي وزارتين تشكيل و دانشجوياننمونه متشكل 

 نمونه را انتخاب و معرفي خواهند نمود.

ويان نمونه و سهم هر يك از گروههاي آموزشي در جلسه ستاد هماهنگي معرفي تعداد دانشج -3-7

 دانشجويان نمونه تعيين مي گردد.

اوري به تاييد وزاري علوم، تحقيقات و فن 30/9/1389ماده و بيست تبصره در تاريخ اين آئين نامه در هفت 

ن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ تصويب براي مدت دو سال الزم االجرا و كليه آيي

 : تعاريف1ماده  نامه هاي قبلي لغو مي گردد.

شد. فرهنگي واجتماعي سرآمد دانشجويان ديگر با،  لميفردي است كه به لحاظ ويژگي هاي ع دانشجوي نمونه:

 دانشجوي نمونه در اين جشنواره دردو سطح دانشگاهي و كشوري انتخاب و معرفي مي شود.

ندگان دانشگاه محل تحصيل خود ، دانشجويي است كه در ميان شركت كن دانشجوي نمونه دانشگاهي: : 1-1-1

روه ر يك گد، باالترين امتياز را در زميته هاي مختلف علمي و فرهنگي  بر اساس موارد مندرج در اين آيين نامه

تخصصي و مقطع تحصيلي مشخص كسب نموده و به عنوان دانشجوي نمونه همان دانشگاه انتخاب و معرفي 

 شود.

آن دسته از دانشجويان نمونه دانشگاهي كه پس از معرفي دانشگاه براي : دانشجوي نمونه كشوري :  1-1-2

بت در سطح كشوري ، بواسطه كسب  باالترين امتياز در گروه تخصصي و مقطع تحصيلي در ميان شركت رقا

 كنندگان دانشگاه هاي ديگر ، به عنوان دانشجوي نمونه كشوري به ستاد مركزي معرفي مي شوند.

 هنري و ادبي.رگري ، قرآني ، اجتماعي ، سياسي ، ورزشي ، شامل فعاليتهاي ايثا: ويژگي هاي فرهنگي : 1-2

 شي.شامل فعاليتهاي آموزشي و پژوه: ويژگيهاي علمي : 1-3

ن هداشت ، درمان و آموزش پزشکي كه از ايبهريك از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري : وزارتين : 1-4

 پس به اختصارر وزارت علوم و بهداشت ناميده مي شوند.

و  و پژوهشکدههاي مستقل ،مراكز ، موسسات هشگاه ها ، دانشکده هاهر يك از دانشگاه ها ، پژو: دانشگاه : 1-5

 مجتمع هاي آموزش عالي مستقل اعم از دولتي و غير دولتي .
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مپزشکي ، فني و مهندسي ، هنر ، علوم شامل گروه هاي علوم پزشکي ، كشاورزي و دا : گروه تخصصي :1-6

 پايه و علوم انساني مي باشد.

تخصصي  ل مقاطع تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، دكتري عمومي ، دكتريمقطع تحصيلي : شام :1-7

(PhD.و دكتري تخصصي باليني مي گردد ) 

يازات )جدول امت 3ده امتيازي است كه طبق اين آيين نامه ، خارج از سقف امتيازات و ذيل مامقطع تحصيلي :  :1-8

 افزوده ( به امتيازات دانشجو افزوده مي شود .

ور شورايي متشکل از معاون وزير و رئيس سازمان امشوراي عالي سياست گذاري جشنواره : : 1-9

لوم عدانشجويان وزارت علوم ، معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت ، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت 

 رت بهداشت ،، معاون امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ، مدير كل فرهنگي وزا

ي مديركل امور دانشجويان داخل ، مسئول دبيرخانه دانشجويي نونه وزارتين كه وظيفه سياستگذاري اجراي

 جشنواره را در كل كشور بر عهده دارند.

 : شرايط شركت كنندگان : 2ماده 

( ،  17ارشد )سي ( ، كارشنا16حداقل معدل كل جهت شركت دانشجويان در اين رقابت در مقطع كارشناسي ): 2-1

د ( مي باشPhD( )17( و دكتري تخصصي ) 17(، دكتري پيوسته )16كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي )

. 

ل كل دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري بدون احتساب نمره پايان نامه بايد حد نصاب معد : 1تبصره 

 بند فوق را احراز نمايد .

( شرط ورود به PhD by researchبراي دانشجويان مقطع دكتري تخصصي پژوهش محور ) : 2تبصره 

 1در همان مقطع تحصيلي مي باشد. ISIجشنواره ، پذيرش يك مقاله 

ه امتياز آموزشي مقطع دكتري تخصصي باليني به صورت يکسان براي همه دانشجوياني كه تاييدي : 3تبصره 

 ردد . برايه مي گارتقاء ( در تمام سال هاي دستياري را اارائه نموده اند ، محاسب قبولي امتحان ارتقاء ) حداقل دو

ه مي دانشجويان فارغ التحصيلي كه در آزمون بورد تخصصي قبول شده اند ، دو  امتياز افزوده در نظر گرفت

 شود .

 در مقطع 16ل داقل معدبراي دانشجويانمقاطع تحصيالت تکميلي كسب شرط حداقل معدل در مقاطع فبلي ) ح :2-2

در مقطع كارشناسي ارشد براي دانشجويان دكتري  17كارشناسي براي دانشجويان كارشناسي ارشد ، معدل 

 در مقطع دكتري عمومي براي دانشجويان دستياري ( الزامي است . 15تخصصي و معدل 

ارشناسي ارشد ، كل در مقطع دانشجويان پس از طي حداقل چهار نيمسال در مقطع كارشناسي ، دو نيسما:  2-3

شش نيمسال در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي ، چهار نيمسال در مقطع دكتري پيوسته و 

مي توانند در اين 8( PhDدكتري تخصصي باليني و پس از گذراندن آزمون جامع در مقطع دكتري تخصصي )

 رقابت شركت نمايند.

نيمسال ،  8ركت در فراخوان بعنوان شرط ورود الزامي است .) كارشناسي نداشتن سابقه سنواتي براي ش :2-4

سال ،  7نيمسال ، دكتري عمومي )پزشکي  12نيمسال ، كارشناسي ارشد پيوسته  4كارشناس ارشد ناپيوسته 
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نيمسال ، دكتري تخصصي  12نيمسال (، دكتري پيوسته  10سال و دامپزشکي  6دندانپزشکي و دارو سازي 

(phD)8   سال ( 4نيمسال ، دكتري تخصصي باليني 

 تخاب شود.هر دانشجو صرفاً يکبار در هر مقطع تحصيلي مي تواند بعنوان دانشجوي نمونه كشوري ان :5-2

الت تکميلي الزمي ( براي دانشجويان مقاطع تحصي4ماده  3آزمون زبان از جدول )ذيل بند  2كسب امتيازات  :6-2

 مي باشد .

شركت در اين  اجتماعي براي –اقل امتياز از فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي كسب حداقل حد: 7-2

 رقابت الزامي است .

 ،مقطع مربوطه  دانشجويان داراي سابقه محگوميت قطعي از شوراي انظباطي و يا مراجع قانوني ذيربط در :8-2

 امکان شركت در اين جشنواره را در همان مقطع تحصيلي ندارند.

جاز به شركت مدانشجوياني كه همزمان در دو رشته اشتغال به تحصيل دارند ، فقط در يك رشته تحصيلي  :9-2

 در جشنواره مي باشند.

نوات تحصيلي سدانشجوياني كه پس از فراخوان جشنواره فارغ التحصيلي مي شوند ، در صورت نداشتن  :10-2

 مقطع شركت نمايند . –همان گروه ( مي توانند در اولين فراخوان سال آينده در 2-4)بند 

 سال مي باشد . 40شرط سني شركت در جشنواره دانشجوي نمونه حداكثر : 11-2

 : نحوه محاسبه امتيازات : 3ماده 

ه محاسب كليه امتيازات دانشجويان ، مطابق با مقطع تحصيلي و منطبق با حدود در نظر گرفته شده در جدول ذيل

 مي گردد:

 

 اصليجدول امتيازات 
 

 جدول امتيازات افزوده

 آموزشي مقطع تحصيلي
 پژوهشي

 داقلح -حداكثر 

 فرهنگي

 حداقل –حداكثر 
 جمع فناوري

 100 5 15-30 4-25 40 كارشناسي

 100 5 15-30 10-27 38 دكتري عمومي ) پزشكي ، دارو سازي ، دندانپزشكي و دامپزشكي (

 100 5 15-30 10-30 35 كارشناسي ارشد پيوسته

 100 7 10-25 15-40 28 كارشناسي ارشد ناپيوسته

 دكتري تخصصي
phD 18 52-30 20-10 10 100 

 100 10 10-20 10-35 35 باليني

 فناوري فرهنگي ) حافظان كل قرآن ( مقطع تحصيلي

 15 5 كارشناسي

 15 5 دكتري عمومي ) پزشكي ، دارو سازي ، دندانپزشكي و دامپزشكي (

 15 5 پيوستهكارشناسي ارشد 
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يد براي كليه فعاليت هاي علمي و فرهنگي ضرورياست و صرفاً فعاليت هاي صورت گرفته در : ارائه تاي1-3

 طول مقطع فعلي دانشجو ، مالك محاسبه و امتياز مي باشد .

ارشاد اسالمي براي كليه كتب تاليفي ، ترجمه و گرد آوري ضروري  و : ارائه مجوز از وزارت فرهنگ2-3

 است.

 : مدارك دانشجويان بر حسب گروه تخصصي و مقطع تحصيلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.3-3

مي بايست در هر بخش پژوهشي و فرهنگي، حداقالمتيازات اين جدول را به صورت جداگانه  : دانشجويان4-3

 اخذ نمايند.

 متقاضيان مي توانند بر اساس شرايط ذيل به مرحله كشوري راه يابند:: 5-3

( ، در phD: دانشجويان مقطع دكتري عمومي ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري تخصصي )1-5-3 

 امتياز 70صورت كسب حداقل 

 امتياز 65: دانشجويان مقطع كارشناس ارشد ناپيوسته حداقل 2-5-3 

 امتياز 64كارشناسي حداقل انشجويان مقطع : د3-5-3

 : نحوه محاسبه امتياز آموزشي : 4ماده 

مجموع امتياز معدل ، بخشي به معدل كل واحدهاي گذرانده اختصاص و بخش ديگر به  ازامتياز معدل : -1-4

معدل هر نيمسال تحصيلي دانشجو بر اساس جدول زير تعلق مي گيرد. در صورتي كه دانشجو دروس خود را 

علق ت انشجودال امتياز باالترين معدل نيمسزودتر از سنوات تعيين شده به اتمام برساند، به نيمسال باقيمانده ، 

 مي گيرد.

 15 5 كارشناسي ارشد ناپيوسته

 phD 5 15 دكتري تخصصي

 15 5 باليني 

 كارشناسي پيوسته

 امتياز 32حداكثر معدل كل واحدهاي گذرانده
 نحوه محاسبه امتياز

 8×(كل معدل -16) 

 نيمسال 8امتياز براي  8 امتياز8حداكثر هاي تحصيلي معدل نيمسال

 احتسابي امتياز معدل در هر نيمسال

17-16 

18-17 

19-18 

20-19 

25/0 

5/0 

75/0 

1 
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 كارشناسي ارشد ناپيوسته

 امتياز 24حداكثر معدل كل واحدهاي گذرانده
 امتياز –نحوه محاسبه 

 8×معدل( -17) 

 نيمسال 4امتياز براي  4 امتياز 4حداكثر هاي تحصيلي معدل نيمسال

 امتياز معدل در هر نيمسال

18-17 

19-18 

20-19 

5/0 

75/0 

1 

 

 كارشناسي ارشد پيوسته

 امتياز 20حداكثر واحدهاي گذراندهمعدل كل 
 امتياز –نحوه محاسبه 

 5×(كل معدل -16) 

 نيمسال 12امتياز براي  15 امتياز 15حداكثر  هاي تحصيلي معدل نيمسال

 امتياز معدل در هر نيمسال

18-17 

19-18 

20-19 

75/0 

1 

25/1 

 

 دكتري عمومي

 امتياز 28حداكثر معدل كل واحدهاي گذرانده
 امتياز –نحوه محاسبه 

 5×(كل معدل -16) 

 نيمسال 10امتياز براي  10 امتياز10حداكثر هاي تحصيلي معدل نيمسال

 احتسابي امتياز معدل در هر نيمسال

17-16 

18-17 

19-18 

20-19 

25/0 

5/0 

75/0 

1 

 
 

 امتياز ( 8ساير امتيازات آموزشي دكتري عمومي ) حداكثر

 عنوان نوع آزمون
 امتياز 

 دامپزشكي داروسازي و دندانپزشكي پزشكي

 جامع علوم پايه كشوري
 - 4 4 اول

 - 3 3 دوم تا چهارم
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شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           204 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

 - 2 2 پنجم تا هفتم

 - 1 1 هشتم تا دهم

 پيش كارورزي كشوري جامع

 - - 2 اول

 - - 3 دوم تا چهارم

 - - 2 پنجم تا هفتم

 - - 1 هشتم تا دهم

 دانشگاهيپيش كارورزي  جامع

 8 - 2 اول

 6 - 1 دوم

 4 - 5/0 سوم

 جامع علوم پايه دانشگاهي

 - 4 2 اول

 - 3 1 دوم

 - 2 5/0 سوم

 8 8 8 سقف امتياز

 

 دكتراي تخصصي باليني

 امتياز 35 گواهي قبولي در حداقل دو آزمون ارتقا

 امتياز 37 گواهي قبولي در آزمون بورد تخصصي

 

( پژوهش محور كه هنوز phDدانشجويان مقطع دكتري تخصصي )امتياز معدل براي آن دسته از :  1تبصره 

 موفق به دفاع از پايان نامه نگرديده اند ، بر اساس نمره پژوهشي محاسبه خواهد شد .

 المپياد علمي  -2-4

 گيرد. به دارندگان مدال طال و نقره و برنز در هر يك از مراحل انفرادي و گروهي بر طبق جدول زير امتياز تعلق مي

 Ph .Dدكتراي تخصصي 

 امتياز 15حداكثر معدل كل واحدهاي گذرانده
 نحوه محاسبه امتياز

 5×(كل معدل -17)

 نيمسال 3امتياز براي  3 امتياز 3حداكثر  هاي تحصيلي معدل نيمسال

 امتياز معدل در هر نيمسال

18-17 

19-18 

20-19 

5/0 

75/0 

1 

 المپيادهاي علمي

 امتياز عنوان

 3 طال ) مقام اول (

 3 نقره ) مقام دوم (
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 آزمون زبان  -3-4

HMLE 
MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL 

Paper 

TOLIMO 

 امتياز

85-100 85-100 6/5-9 90-120 231-300 575-680 5 

75-85 75-85 5/5-6/5 70-89 196-232 525-575 3 

65-75 65-75 4/5-5/5 50-69 152-196 475-525 2 

ي او برا باالترين امتيازدر صورتي كه دانشجو بيش از يك مدرک معتبر زبان ارائه نموده باشد،  : 2تبصره 

 محاسبه مي گردد.

 : نحوه محاسبه امتياز پژوهشي  5ماده 

 كليه فعاليت هاي پژوهشي بايد مرتبط با رشته و مقطع تحصيلي دانشجو باشد . : 1تبصره 

تساب كليه فعاليتهاي پژوهشي دانشجو كه بصورت مشترک با اساتيد دانشگاه انجام شده ، بدون اح : 2تبصره 

 اساتيد لحاظ گرديده و امتياز داده مي شود.

 كليه فعاليتهاي پژوهشي ميان رشته اي در همين بخش مورد ارزيابي قرار مي گيرد. : 3ره تبص

 درصد كل امتيازات بخش پژوهشي ( 40) حداكثر : مقاالت 1-5

 مقاالت دانشجويان مطابق با جدول امتيازات ذيل محسابه مي گردد:

 باشد .: مقاالت و كنفرانس هاي چاپ شده ، صرفاً شامل امتياز مي 1-1-5

: گواهي حضور و ارائه كنفرانس هاي خارجي الزامي بوده و در صورت عدم ارائه آن ، امتيازي تعلق  2-1-5

 نمي گيرد.

 1 برنز ) مقام سوم (

 5/0 لوح تقدير ) شايسته تقدير(

 نفر 2بيشتر از  نفر 2تا  1 نوع مقاله

 3-1 5-2 ( مورد تاييد معاونت پژوهشي وزارتينISIنمايه شده معتبر خارجز ) چاپ مقاالت كامل در مجالت

 5/0 - 1 2-1 ( مورد تاييد معاونت پژوهشي وزارتينISIچاپ مقاالت كوتاه در مجالت نمايه شده معتبر خارجز )

 3-1 4-2 پژوهشي -امتياز علمي ( و مجالت داراي ISIچاپ هر مقاله در مجالت نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسالم )

 5/0 - 5/1 2-1 ارائه مقاله و پوستر و چاپ مقاله در كنفرانس هاي خارجي بين الملل معتبر

 5/0 5/0 - 1 ارائه مقاله و پوستر و چاپ مقاله در كنفرانس هاي داخلي بين الملل معتبر
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( ، طبق جدول ذيل به Impact factorاثير ): به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجله با شاخص ت 3-1-5

 امتيازات فوق افزوده مي شود.

 به باال 10 10-6 5-3 1-3 زير يك (Impact factorشاخص تاثير )

 5/2 - 3 5/1 - 2 1-5/1 5/0- 1 0 - 5/0 امتياز

 ش پژوهشي (درصد كل امتيازات بخ 10) حداكثر : طرح هاي پژوهشي 2-5

فته ( ردي و طرح هاي پژوهشي دانشگاهي )اتمام ياپژوهشي هاي كاربعاليت و همکاري در طرح هاي ملي ،شامل ف

 جدول زير محاسبه مي شود .مي باشد كه مطابق 

 مسئوليت دانشجو در اجراي طرح

 امتياز

 كارشناسي

دكتري حرفه اي و 

كارشناسي ارشد 

 پيوسته

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

دكتري تخصصي 

phD  و دكتري

 تخصصي باليني

 3-0 2-0 2-0 2-0 مجري اصلي طرح

 1-0 5/0- 1 5/0- 1 5/0- 1 همکار طرح

 

 

وراي عالي عتف ، منظور طبق تعريف ش فعاليت و همکاري در طرح هاي ملي با ضريب دو محاسبه مي گردد.امتياز : 1-2-5

هم  وسعه واز طرح ملي ، طرحي است همراستا با الويت هاي ملي كه مبتني بر توسعه علوم و فناوري بوده ، در نتيجه به ت

ك يتوان  ديگر اندازه و هزيته  طرح مي بايست فراتر از افزايي ميان اهداف آموزشي و تحقيقاتي منجر مي شود . از سوي

 بخش بوده و همکاري نهاد ها و سازمان هاي مختلف در طرح را در برگيرد.

 ك بخش در نظر گرفته خواهد شد .يدر صورت ارائه يك طرح پژوهشي در جشنواره هاي متعدد ، صرفاً امتياز : 2-2-5

 ييد معاون پژوهشي دانشگاه برسد.پژوهش هاي كاربردي بايد به تأ:  3-2-5

 و ...( قابل محاسبه نمي باشند. دستاوردهاي حاصل از طرح هاي پژوهشي در بخش هاي ديگر ) مقاالت ، كتب: 4-2-5

 درصد كل امتيازات بخش پژوهشي( 10)حداكثر : تاليف كتاب  5-3

 امتياز كتب تاليفي دانشجويان مطابق با جدول ذيل محاسبه مي گردد.

تعداد نويسنده يا 

 نويسندگان

 امتياز

 و دكتري تخصصي باليني PhDدكتري تخصصي  پيوستهارشد ناكارشناسي  دكتري حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته كارشناسي

 4-2 3-1 3-1 2-1 نفره 1
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 3-1 2-1 2-1 5/0- 1 نفره 2

 2 1 1 5/0 نفر به باال 2

 كتب چاپ شده تعلق مي گيرد.امتيازات جدول فوق صرفاً  به : 1-3-5

 4يوسته و دكتري عمومي تا سقف به تاليف كتاب به صورت تصنيفي در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد پ: 2-3-5

 5/1 امتياز بر اساس هر يك از مقاطع تعلق مي گيرد ،) به طور مثال در مقطع كارشناسي در صورت داشتن كتب تاليفي

 انشجو تعلق مي گيرد (.امتياز به صورت افزوده به د

امتيازات جدول فوق  امتياز به 1 ،در صورت انتشار كتاب توسط دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها : 3-3-5

 اضافهمي شود.

دول جامتياز به امتيازات  2ول تا سوم گردد ، ادر صورتي كه كتاب در جشنواره هاي معتبر بين المللي حائز رتبه :  4-3-5

 فه مي گردد.فوق اضا

 متيازات بخش پژوهشي (درصد كل ا 10) حداكثر : ترجمه و گردآوري كتاب 4-5

 امتياز كتب ترجمه و گرد آوري شده توسط دانشجويان مطابق با جدول ذسل محاسبه مي گردد.

تعداد نويسنده يا 

 نويسندگان

 امتياز

 و دكتري تخصصي باليني PhDدكتري تخصصي  ناپيوسته كارشناسي ارشد دكتري حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته كارشناسي

 2-1 5/0- 5/1 5/0- 5/1 5/0- 1 نفره 1

 1 75/0 75/0 5/0 نفر به باال 2

 صرفتً به كتب چاپ شده امتيازات فوق تعلق مي گيرد. : 1-4-5

 

 درصد كل امتيازات بخش پژوهشي( 20داكثر)ح:اختراع ، ابداع و نوآوري 5-5

ت ا معاونابداع و يا نوآوري داراي تائيديه از سازمان پژوهشي هاي علمي و صنعتي ايران يبه اختراع ، 

 پژوهشي وزارتين امتياز تعلق مي گيرد.

تعداد نويسنده يا 

 نويسندگان

 امتياز

 و دكتري تخصصي باليني PhDدكتري تخصصي  پيوستهارشد ناكارشناسي  دكتري حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته كارشناسي

 8-6 6-5 5-4 4-3 نفره 1

 6-5 5-4 4-3 3-2 نفره 2

 5-4 4-3 3-3 2-1 نفر و باالتر 3

اي مختلف صنعتي ، خدماتي ، عمومي ، هبه هر گونه ارائه طرح يا ايده اجرا شده در كليه بخش : 1-5-5

وري معاون پژوهشي / تحقيقات و فنااجتماعي و دانشگاهي با گواهي باالترين مقام آن بخش و تاييد 

 امتياز تعلق مي گيرد . 5تا  1دانشگاه ، حسب نوع و سطح آن 
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 افه مي گردد.به اختراعات مورد تاييد بنيادملي نخبگان امتيازات ذيل اض :2-5-5

 امتياز سطح اختراع

 4 2سطح 

 7 1سطح 

 امتيازات بخش پژوهشي (درصد كل  10) حداكثر اي علمي ه: مسابقات و جشنواره 6-5

علق تبه كسب عناوين در مسابقات و جشنواره هاي علمي كشوري خوارزمي ، رازي ، فارابي امتياز زير 

 مي گيرد:

 تعداد
 امتياز

 و دكتري تخصصي باليني PhDدكتري تخصصي  پيوستهارشد ناكارشناسي  دكتري حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته كارشناسي

 5 3 3 2 نفره 1

 3 2 2 1 نفر و باالتر 2

ته در : به اختراعات برگزيده در مسابقات و جشنواره هاي علمي ، بيشترين امتياز تعلق گرف 1تبصره 

 جدول فوق تعلق مي گيرد.

: دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي گروه هنر در صورت خلق آثار هنري نظير مجسمه  2تبصره 

ييد ورد تا... و كسب مقام در جشنواره هاي معتبر ملي و بين المللي م سازي ، نقاشي ، موسيقي ، فيلم و

 وزارت علوم ، مطابق جدول فوق امتياز كسب مي نمايند.

 : نحوه محاسبه امتياز فرهنگي  6ماده 

ر مقطع تحصيلي فعلي دانشجو صورت گرفته باشد ، مالک داجتماعي كه  -در اين بخش صرفاً فعاليت هاي فرهنگي  

كه  و امتياز خواهد بود. همچنين در مسابقات و جشنواره هاي دانشگاهي ، رقابت هايي داراي امتياز هستند محاسبه

 مسابقات مقدماتي براي ورود به مرحله كشوري همان رقابت باشند .

 گي (درصد كل امتياز بخش فرهن 30) حداكثر  : فعاليت هاي قرآني1-6

 ظ و قرائت (كسب مقام در مسابقات قرآن ) حف : 1-1-6

 دانشگاهي كشوري ملي بين المللي عنوان

 5/1 3 5 7 مقام اول

 1 2 4 6 مقام دوم

 5/0 5/1 3 5 مقام سوم
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ده افته اند؛ صرفاً به باالترين مقام كسب شيدانشجوياني كه در يك رشته قرآني ، طي يك سال به چند مقام دست :  2-1-6

 آنها امتياز تعلق مي گيرد.

امتياز را كسب مي نمايند . در صورت حفظ  25/0حافظان قرآن كريم به ازاي حفظ هر جزء ، با تاييد مراكز ذيصالح : 3-1-6

 گيرد. ( به دانشجو تعلق مي 3امتياز افزوده ) مطابق جدول ماده  5سي جزء قرآن ، كل امتياز فعاليت قرآني بعالوه 

( ماز ، نهج البالغه ، صحيفه سجاديه و ...نبا موضوعات قرآني )  به برگزيدگان مسابقات و جشنواره هاي ديني:  4-1-6

 نيمي از امتيازات جدول فوق تعلق مي گيرد .

ته يد كميبه دانشجويان اقليت هاي ديني رسمي كشور ، با ارائه گواهي فعاليت معتبر از مراجع مربوطه و تاي : 1تبصره 

 داروي فرهنگي امتياز بند فوق تعلق مي گيرد.

د اين مرجع تاييد كننده در حوزه حفظ قرآن ، سازمان تبليغات اسالمي مي باشد . در صورتي كه دانشجو فاق :2ه تبصر

 مستند باشد، گواهي از مراكز قرآن و عترت وزارتين ) وزارت بهداشت و وزارت علوم ( مورد قبول است.

 بخش فرهنگي (رصد كل امتياز د 20) حداكثر  : فعاليت در نهادهاي دانشجويي :2-6

 به ازاي هر سال مسئوليت در نهادهاي دانشجويي دانشگاه ، امتيازات مطابق جدولزير محاسبه مي گردد.

 امتياز سمت نهاد دانشجويي

و  انجمن هاي علمي دانشجويي ، كميته هاي تحقيقات دانشجويي ، كانون هاي فرهنگي ، تشکيل هاي سياسي

ي نشرات دانشجويي ، عضو شوراي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويشواي صنفي ، نماينده مناطق خانه 

 دانشگاه ، عضو كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

 2 دبير

 1 عضو شوراي مركزي

2. 

ش و آموز اين بخش از امتياز به منتخبين جشنواره ي قرآني مشترک ميان وزارت علوم ، نحققات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان

 تعلق مي گيرد. پزشکي

يه تشکل هاي اسالمي دانشجويان در صورت عضويت دانشجو در شوراي مركزي مجامع تخصصي كانون هاي فرهنگي ، اتحاد: 1-2-6

 ، شوراي مركزي خانه نشريات دانشجويي ، شوراي مركزي انجمن هاي علمي دانشجويي كشوري ، شوراي مركزي ناظر بر نشريات

 .رفاهي در طول يك سال تحصيلي ، تمام امتياز اين بخش تعلق مي گيرد  –ارت بر وضعيت صنفي دانشگاهي و شوراي مركزي نظ

پري در صورتي كه زمان ثبت نام در جشنواره دانشجوي نمونه حداقل شش ماه از مسئوليت دانشجو در نهاد دانشجويي س تبصره :

 شده باشد ، معادل امتياز يك سال به وي تعلق مي گيرد.

 درصد كل امتياز بخش فرهنگي ( 15) حداكثر ت دانشجويي : نشريا3-6

ظر ركزي نابه مشاركت و همکاري در تهيه نشريات دانشگاهي داراي مجوز از كميته ناظر بر نشريات دانشگاه كه مورد تاييد شوراي م

 بر نشريات دانشجويي كشور باشد ، طبق جدول زير امتياز تعلق مي گيرد .

 امتياز وضعيت همكاري

 5/1 دير مسئول يا سر دبيرم

 1 عضو شوراي سردبيري يا هيأت تحريريه
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ق نمي يا سر دبير امتياز تعل ومدير مسئول  ،به مسئوليت همزمان دانشجو در بيش از يك نشريه به عنوان صاحب امتياز حقيقي  : 1-3-6

 گيرد.

 شماره از نشريه در هر سال تحصيلي ، امتياز فوق تعلق مي گيرد. حداقل دودر صورت انتشار  تبصره :

 درصد كل امتياز بخش فرهنگي ( 25) حداكثر  شنواره هاي فرهنگي ، هنري و ادبيج: مسابقات و 4-6

يات ربه كسب عناوين در مسابقات ، جشنواره هاي فرهنگگي ، هنري و ادبي مورد تاييد وزارتين ) جشنواره فرهنگي سيمرغ ، نش

اسبه رآني محدانشجويي ، رويش ، حركت و ...( امتياز ذيل تعلق مي گيرد ، امتيازات مربوط به جشنواره هاي ديني و قرآني در بخش ق

 شده و مستندات بايد در همان بخش مربوطه قرار گيرد .

 دانشگاهي كشوري ملي بين المللي عنوان

 5/1 3 5 7 مقام اول

 1 2 4 6 مقام دوم

 5/0 5/1 3 5 مقام سوم 

 درصد كل امتياز بخش فرهنگي ( 20: مسابقات ورزشي : ) حداكثر 5-6

 دانشگاهي كشوري ملي بين المللي عنوان

 5/1 3 5 7 مقام اول

 1 2 4 6 مقام دوم

 5/0 5/1 3 5 مقام سوم 

 نيمي از امتيازات جدول فوق تعلق مي گيرد. كشي ، پرتاب دارت و ...( : به برگزيدگان مسابقات ورزش هاي همگاني ) طناب1-5-6

ت مان رقاب: در مسابقات دانشگاهي ، رقابت هايي داراي امتياز هستند كه مسابقات مقدماتي براي ورود به مرحله كشوري ه 1تبصره 

 باشند.

 يربط مي باشد .مرجع تأييد كننده عناوين در دانشگاه ، معاونت دانشجويي و در خارج از دانشگاه مراجع ذ : 2تبصره 

 به برگزيدگان رشته هاي مشترک مسابقات برگزار شده در يك سال ، امتياز باالترين مقام تعلق مي گيرد. : 3تبصره 

 تياز بخش فرهنگي (درصد كل ام 10) حداكثر  : ساير فعاليتهاي فرهنگي :6-6

 موضوع فعاليت

 حداكثر امتياز فعاليت هاي داوطلبانه درون دانشگاهي رديف

1 
عاون  متاييد  مشاركت در اردوهاي جهادي ، هجرت و ... كه در خدمات رساني به مناطق محروم نقش داشته باشند . ) با ارائه گواهي رسمي به

 فرهنگي(
5/0 – 5/1 

 5/0 ود.برگزار مي شحضور و مشاركت در كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي زندگي و ساير كارگاه هايي كه توسط دفاتر مشاوره دانشگاه ها  2

 1 برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي و آزاد انديشي ) به شرط آنکه اخذ مجوز به صورت فردي صورت گرفته باشد .( 3

 امتياز فعاليت هاي داوطلبانه برون دانشگاهي

 5/1 -5/0 مشاركت و حضور در امداد رساني حوادث غير مترقبه كه به تاييد جمعيت هالل احمر برسد. 1
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هنري  ،در موضوعات قرآني ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي  "با رشته تحصيلي متقاضي غير مرتبط  "تبصره : كتب تاليفي و ترجمه 

 ساير فعاليت هاي فرهنگي ) بخش سوم ( است . 5و  4ورزش مصداق بند 

حمر و رک و مستندات فعاليت هاي فوق بايد به تايد مرجع ذيصالح ) معاونت فرهنگي ، وزارت ارشاد ، جمعيت هالل ا: كليه مدا 1-6-6

 ...(* رسيده باشد.

 : ايثارگري : 7-6

 به ايثارگران ) جانبازان ، رزمندگان و خانواده ايشان ( ، طبق بندهاي ذيل امتياز تعلق مي گيرد .

 امتياز  15درصد  70جانبازان  1-7-6

 امتياز 12درصد  69تا  50جانبازان  2-7-6

 امتياز 10درصد  49تا  25جانبازان  3-7-6

 

 امتياز( 15امتياز ) حداكثر   4سارت اازاي هر سال آزادگانبه  4-7-6

 امتياز( 8اه حضور داوطلبانه در جبهه يك امتياز ) حداكثر رزمندگان بهازاي هر م 5-7-6

 امتياز 10درصد به باال ، آزاده (  70 فرزند و همسر ) شهيد جانبازان  6-7-6

 امتياز 7درصد  69تا  50فرزند و همسر جانبازان  7-7-6

 امتياز 5درصد  49تا  25فرزند و همسر جانبازان  8-7-6

 مدت حضور خواهران در اسارت و جبهه با ضريب دو محاسبه خواهد شد . : امتياز 1تبصره  9-7-6

ائز امتيازات ايثارگران صرفاً بر اساس يکي از بندهاي فوق محاسبه و لحاظ مي گردد. در صورت ح تبصره :

 ن امتياز لحاظ مي شود .شرايط بودن در چند بخش باالتري

 معلوليت  7ماده 

2 
 –نفي صهمکاري در فعالي هاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، سازمان ميراث فرهنگي ، سازمان تبليغات اسالمي ، انجمن هاي 

 هنري 
5/0- 1 

 1 عضويت و همکاري بيش از يك سال در بنيادهاي خريه و عام المنفعه رسمي ) كميته امداد و بهزيستي و ...( 3

 5/0 عضويت در هيات امناي موسسات خيريه رسمي  4

 امتياز ساير

 2 اختيار تاهل 1

 5/0 ارائه كارت اهداي عضو 2

 1 امتياز تعلق مي گيرد .( 25/0اهداي خون ) به ازاي هر بار  3

 1 -5/1 تأليف كتاب فرهنگي 4

 1 -5/0 ترجمه و گرد آوري 5
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د نصاب امتياز الزم درصد ح 90به دانشجويان معلول با ارائه تائيد به سازمان بهزيستي در صورت كسب :  1-7

 براي شركت در اين رقابت ده امتياز تشويقي تعلق مي گيرد.

 : فناوري  8ماده 

 ايده فناوري 

 ي است كه منجر به توليد، ارتقاء محصول و يا خدمت شود.تعريف ايده يا پروژه  فناوري پروژه ا

 امتياز 5/2لمي : عامتياز                 مشترک با هيات  5/3امتياز                مشترک با دانشجو :  5مستقل : 

 امتياز 11حداكثر 

 واحد فناور

شور مقررات سازمان ثبت اسناد  ك تعريف : واحد فناور واحدي است داراي هويت مستقل ) حقوقي(كه بر اساس

 تاسيس و بر طبق آيين نامه هاي مركز رشد يا پارک رسما در مركز رشد يا پارک پذيرفته شده باشد .

ارک واحد فناور شامل هسته هاي فناور ، شركت ثبت شده در سازمان ثبت و اسناد كشور كه در مركز رشد و پ

 و شركت هاي دانش بنيان است . ها مستقر شده است و داراي سابقه دانش بيان

 امتياز  2امتياز                       شركت ثبت شده                          استقرار مركز رشد :  1هسته فناوري : 

 امتياز 1ستقرار پارک : ا                                                                                                        

 امتياز 2امتياز شركت با سابقه دانش بنيان :   2شركت با عنوان ئتنش بنيان : 

 امتياز 8حداكثر 

 

 محصول 

 روژه اي است كه منجر به توليد، ارتقاء محصول و يا خدمت شود.تعريف ايده يا پروژه  فناوري پ

 ياز                امت1امتياز                                  محصول مجوزدار : 1محصول بصورت نمونه آزمايشگاهي: 

 امتياز  1 راتي :امتياز                                   محصول صاد 1محصول تجاري شده ) توليد انبوه ( : 

 امتياز 8حداكثر 

 آموزش  

تعريف : آموزشها مي توانند بصورت برگزاري كارگاه هاي حضوري و يا شركت در دوره هاي آموزش مجازي 

 صورت گرفته باشد .
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 امتياز 3شركت در استارتاپ ها ) شركت در رويدادهاي استارتاپي و برگزيده شدن ايده ( :  –الف 

 امتياز( 5/0دوره آموزشي ) هر دوره آموزشي شركت در   -ب 

 فناوري و كار آفريني .1

 مديريت پروژه  .2

 خالقيت و طرح كسب و كار .3

 كار آفريني و تجارب كارآفرينانه .4

 حقوق تجارت .5

 بازاريابي .6

 محيط كسب و كار .7

 تامين مالي .8

 شركت هاي دانش بنيان .9

 مالکيت فکري .10

 تشکيل ، ثبت اركان شركت هاي تجاري .11

 بهداشت و سالمترويه صادرات  .12

 آشنايي با مباحث مالي شركت  .13

 امتياز 6حداكثر

 

 :  9ماده 

جويان نمونه و سهم هر يك از گروه هاي آموزشي ، در جلسه شوراي سياستگذاري دانشجويان تعداد دانش 1-9

 نمونه تعيين و ابالغ مي گردد.

 مرجع تفسير آيين نامه و تدوين شيوه نامه شوراي سياستگذاري مي باشد . 2-9

ت و فناوري و به تاييد وزارت علوم ، تحقيقا 2/6/1398تبصره در تاريخ  19ماده و  9اين آيين نامه در  3-9

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي رسيده و از تاريخ تصويب كليه آيين نامه هاي قبلي لغو مي گردد.

 

 


