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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٨٥ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  
  
  

 آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوي نمونه
به منظور شناسایی و معرفی الگوي مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوي و تشویق دانشجویان در 

ملی و گسترش اصول و ارزشهاي اسالمی و اخالق حرفه اي و با هدف افزایش تحرك ، پایبندي به هویت 
نوآوري و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهاي برتر علمی فرهنگی در بین دانشجویان، آیین نامه 

  .انتخاب و معرفی دانشجوي نمونه تدوین می گردد
  تعاریف: 1ماده 

ویژگی هاي علمی فرهنگی ، اجتماعی و رعایت شئون دانشجویی  فردي است که به لحاظ: دانشجوي نمونه
  :سرآمد دانشجویان دیگر باشد، این دانشجویان به لحاظ سطح انتخاب به دو دسته تقسیم میشوند

به دانشجویی اطالق می گردد که در سطح دانشگاه باالترین امتیاز را : دانشجوي نمونه دانشگاهی  :الف
صیلی در میان شرکت کنندگان دانشگاه محل تحصیل خود کسب و به حسب گروه تخصصی و مقطع تح

  .عنوان دانشجوي نمونه همان دانشگاه انتخاب و معرفی می شود
به آندسته از دانشجویان نمونه دانشگاهی اطالق میگردد، که بواسطه کسب : دانشجوي نمونه کشور: ب

        براي ارزیابی به وزارتین ارسال و در  باالترین امتیاز در گروه و مقطع توسط دانشگاه مدارك آنان
هیات هاي داوري وزارتین مورد ارزیابی و به لحاظ کسب باالترین امتیاز در گروه تخصصی و مقطع 

آموزشی وزارتین به عنوان دانشجوي / تحصیلی در میان شرکت کنندگان، توسط معاونتهاي دانشجویی
  .نمونه کشوري معرفی میگردند

شامل فعالیت هاي ایثارگري ، قرآنی ، اجتماعی، سیاسی ، ورزشی، هنري : فرهنگی و اجتماعی ویژگی هاي: ج
  و ادبی

  شامل فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی: ویژگی هاي علمی: د
شامل رعایت ضوابط و مقررات، رفتار، اخالق، مسئولیت پذیري، اعتقادات دینی و : شئون دانشجویی: ه

  مذهبی
  .از وزارتخانه هاي علوم تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر یک : وزارتین: و
هر یک از دانشگاهها، پژوهشگاهها و دانشکده ها و پژوهشکده هاي مستقل، مراکز موسسات و : دانشگاه: ز

  مجتمع هاي آموزش عالی مستقل اعم از دولتی و غیر دولتی
پزشکی، داروسازي، علوم پایه پزشکی و بهداشت، شامل گروههاي پزشکی، دندان: گروه تخصصی: ح

  .کشاورزي و دامپزشکی فنی مهندسی، هنر ، علوم پایه و علوم انسانی می گردد
  شرایط شرکت کنندگان: 2ماده 

تحصیلی را با معدل کل در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته  نیمسال دوحداقل دانشجویانی که 
و ) 17( Ph.Dو دکتراي تخصصی ) 16(دکتراي حرفه اي ) 17(کارشناسی ارشد). 16(و کارشناسی پیوسته

  .گذرانده باشند میتوانند در این رقابت شرکت نمایند) 15(دکتري تخصصی بالینی 
   

  آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوي نمونه



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٨٦ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

ایان شهریور ماه هر سال دانش آموخته می شوند می توانند در همان سال در دانشجویانی که تا پ: 1تبصره
  .این رقابت شرکت نمایند

  .هر دانشجو در هر مقطع یکبار می تواند بعنوان دانشجوي نمونه کشوري انتخاب شود: 2تبصره 
و شئون  اجتماعی داشتن حداقل معدل کل و کسب حداقل امتیاز از بخشهاي پژوهشی، فرهنگی،: 3تبصره 

  .براي شرکت در این رقابت الزامی است) صرفاً از ردیف اول و دوم( دانشجویی 
در شوراي انضباطی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیربط امکان احکام کتبی داراي دانشجویان : 4تبصره 

  .شرکت در این رقابت را ندارند
براي کلیه  رسمی از سوي معاونت آموزشی ،پژوهشی،و دانشجویی فرهنگی وسایر ارائه تائیدیه: 5تبصره

گرفته در مقطع فعلی دانشجو  اجتماعی ضروري است و صرفاً فعالیتهاي صورت فعالیتهاي علمی و فرهنگی،
  .مالك محاسبه و امتیاز می باشد

تحقیقات و / و فناوري دانشگاه  ارایه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا معاونت پژوهشی: 6تبصره
فناوري وزارتین و گواهی در دست چاپ بودن از انتشارات براي کلیه تالیفات ترجمه و یا گردآوري ضروري 

  .است
  .مدارك دانشجویان برحسب گروه تخصصی و مقطع مورد رسیدگی قرار می گیرد: 7تبصره 

 
  :نحوه محاسبه امتیازات: 3ماده 

 مقطع تحصیلی

و  گیفرهن علمی
  اجتماعی

 –حداکثر 
 حداقل

  شئونات

 - حداکثر 
 حداقل

 جمع
 آموزشی

المپیادهاي 
 علمی

  پژوهشی

 - حداکثر 
 حداقل

 100 2-5 10-25 3-25 0-2 43 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
 100 2-5 10-25 6-30 0-2 38 کارشناسی پیوسته

 100 2-5 10-25 15-45 - 25 کارشناسی ارشد ناپیوسته
دکتراي حرفه 
اي و 

کارشناسی 
 ارشد پیوسته

 اروسازيکی، دپزش
       دندانپزشکی،

 دامپزشکی

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

 100 3-5 10-25 10-30 - 38 ارشدپیوسته کارشناسی

دکتراي 
 تخصصی

Ph .D  18 - 52-10 20-5 10-5 100 
 100 5-10 5-20 10-30 - 40 بالینی

   
  امتیاز بخش علمی نحوه محاسبه: 4ماده 

از مجموع امتیاز آموزشی، بخشی به معدل کل واحدهاي گذرانده اختصاص و بخش دیگر به : آموزشی - 1-4
در صورتی که واحدها زودتر از . معدل هر نیمسال تحصیلی دانشجو براساس جدول زیر تعلق می گیرد

  .ن معدل نیمسال تعلق میگیردسنوات تعیین شده اتمام یابد به نیمسال باقیمانده، امتیاز باالتری
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٨٧ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

             
   

 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

  معدل کل واحدهاي گذرانده
  35امتیاز

 امتیاز –نحوه محاسبه 
 5×)معدل -13( 

 معدل نیمسالهاي تحصیلی
 4امتیاز براي  8

 نیمسال

معدل در هر 
 نیمسال

 امتیاز

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

75/0  
1  
5/1  

2 

   
 کارشناسی پیوسته

  معدل کل واحدهاي گذرانده
 30امتیاز

 امتیاز –نحوه محاسبه 
 5×)معدل -14( 

 معدل نیمسالهاي تحصیلی
 8امتیاز براي  8

 نیمسال

معدل در هر 
 نیمسال

 امتیاز

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

25/0  
5/0  

75/0  
1 

   
 کارشناسی ارشد ناپیوسته

  گذراندهمعدل کل واحدهاي 
 25امتیاز

 امتیاز –نحوه محاسبه 
 6×)معدل -5/16( 

 معدل نیمسالهاي تحصیلی
 4امتیاز براي  4

 نیمسال

معدل در هر 
 نیمسال

 امتیاز

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

5/0  
75/0  
1 

   
 کارشناسی ارشد پیوسته

  معدل کل واحدهاي گذرانده
 20امتیاز

 امتیاز –نحوه محاسبه 
 4×)معدل -15( 

 معدل نیمسالهاي تحصیلی
 12امتیاز براي  18

 نیمسال
معدل در هر 

 نیمسال
 امتیاز
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٨٨ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

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

75/0  
1  
5/1 

   
 دکتراي حرفه اي

  معدل کل واحدهاي گذرانده
 24امتیاز

 امتیاز –نحوه محاسبه 
 6×)معدل -16( 

 معدل نیمسالهاي تحصیلی
 10امتیاز براي  15

 نیمسال

معدل در هر 
 نیمسال

 امتیاز

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

75/0  
1  
25/1  
5/1 

  سایر امتیازات آموزشی دکتراي حرفه اي
 )امتیاز 1-4(امتیاز حداکثر  عنوان نوع آزمون

  
 دامپزشکی داروسازي و دندانپزشکی پزشکی

جامع علوم پایه 
 کشوري

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

  جامع
پیش کارورزي 

 کشوري

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

  جامع
پیش کارورزي 

 دانشگاهی

 4 - 1 اول
 3 - 5/0 دوم
 2 - 25/0 سوم

جامع علوم پایه 
 دانشگاهی

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

 4 4 4 سقف امتیاز
  

  
   

 Ph .Dدکتراي تخصصی 

 امتیاز –نحوه محاسبه   15معدل کل واحدهاي گذرانده امتیاز
 3×)معدل - 15(

 معدل نیمسالهاي تحصیلی
 3امتیاز براي  3

 نیمسال
معدل در هر 

 نیمسال
 امتیاز
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٨٩ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

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

5/0  
75/0  
1 

   
 بالینی دکتراي تخصصی

 سال 4امتیاز براي  20حداکثر  نمره کتبی ارتقاء هر سال

 امتیاز نمره در هر سال
110-100 2 
120-110 3 
135-120 4 
150-135 5 

 سال 4امتیاز براي  20حداکثر  نمره شفاهی ارتقاء هر سال

 امتیاز نمره در هر سال

110-100 2 
120-110 3 
135-120 4 
150-135 5 

  .امتیاز محاسبه خواهدشد30سقف تحصیلی حداکثر تا سقف  با افزایش سنوات      *
  المپیادهاي علمی 2-4

المپیادهاي 
 علمی

 امتیاز عنوان
 2 اول
 5/1 دوم
 1 سوم

   
                 

  پژوهشی- 3-4
  .دانشجو باشدکلیه فعالیت هاي بخش پژوهشی باید مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی : 1تبصره 
کلیه فعالیتهاي پژوهشی که بصورت مشترك با اساتید دانشگاه صورت گرفته است انفرادي : 2تبصره

  .محسوب و داراي امتیاز انفرادي می باشد
 10در صورتیکه فعالیتهاي پژوهشی دانشجو بیشتر از سقف تعیین شده پژوهشی باشد تا سقف : 3تبصره

  .ه مجموع امتیاز این بخش آنان قابل افزایش خواهد بودامتیاز به عنوان امتیاز ترجیحی ب
  مقاالت: الف

  .حداکثر امتیاز بخش مقاالت سی درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هر مقطع می باشد: تبصره
  .چاپ هر مقاله در مجالت نمایه شده معتبر خارجی و مجالت داراي امتیاز علمی و پژوهشی -4- 1-3

 امتیاز انتعداد نویسنده یا نویسندگ
 5 یک تا دو نفره

 4 نفر 2بیشتر از 
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٠ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

چاپ هر مقاله در سایر مجموعه هاي معتبر علمی ترویجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و  -4- 2-3
  .پژوهشی داخل کشور و مجالت علمی تخصصی

 امتیاز تعداد نویسنده یا نویسندگان

 2 یک تا دو نفره
 2 نفر 2بیشتر از 

  
  بین المللی و داخلی  در کنفرانس ها و مجامع علمی) سخنرانی، پوستر( ارائه یا چاپ مقاله -4- 2-3

 امتیاز تعداد نویسنده یا نویسندگان

 2 یک تا دو نفره
 5/1 نفر 2بیشتر از 

   
  فعالیت هاي تحقیقاتی - ب

       حداکثر امتیاز بخش فعالیتهاي تحقیقاتی سی درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هر مقطع : تبصره
  .می باشد

                
  در هر طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه، طرح هاي ملی و تحقیقات کاربردي فعالیت و همکاري 

 نحوه اجرا

 سقف امتیاز

 کارشناسی کاردانی
کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

دکتراي حرفه اي و 
کارشناسی ارشد 

 پیوسته

و  Ph.Dدکتراي تخصصی 
 دکتري بالینی

 10 7 7 5 4 مجري مستقیم
 6 4 4 3 2 همکاري در طرح

  
  .امتیاز فعالیت و همکاري در طرح هاي ملی باضریب دو محاسبه می گردد: 1تبصره 
متعدد صرفاً امتیاز یک بخش در نظر گرفته  در صورت ارائه یک طرح تحقیقاتی در جشنواره هاي: 2تبصره

  .خواهد شد
  تالیف کتاب: ج

 تالیف هر کتاب چاپ شده یا در دست چاپ  

تعداد نویسنده یا 
 نویسندگان

 سقف امتیاز

 کارشناسی کاردانی
کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

دکتراي حرفه اي و 
کارشناسی ارشد 

 پیوسته

  و Ph.Dدکتراي تخصصی 
 دکتري بالینی

 9 7 7 4 2 نفره 1
 6 5 5 2 2 نفره 2

 3 3 3 2 1 نفره به باال 3
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩١ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

 به تالیف کتاب به صورت تصنیفی یا کتب مرجع ده امتیاز تعلق می گیرد.  

  ترجمه و گردآوري کتاب: ه

  چاپ شده یا در دست چاپ( ترجمه یا گردآوري کتاب(  

تعداد نویسنده یا 
 نویسندگان

 سقف امتیاز

 کارشناسی کاردانی
کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

دکتراي حرفه اي و 
کارشناسی ارشد 

 پیوسته

و  Ph.Dدکتراي تخصصی 
 دکتري بالینی

 7 5 5 3 2 نفره 1
 6 4 4 2 1 نفره 2

 5 3 3 1 5/0 نفره به باال 3

                 
  اختراع، ابداع و نوآوري: د

  حداکثر امتیاز بخش اختراع، ابداع و نوآوري سی درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هر مقطع : تبصره
  .می باشد

به اختراع، ابداع و یا نوآوري داراي تائیدیه از سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه    -
می  مورد تائید وزارتین امتیاز ذیل تعلقابن سینا، رازي، فارابی و سایر جشنواره هاي   جشنواره خوارزمی،

  .گیرد

 تعداد

 سقف امتیاز

 کارشناسی کاردانی
کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

دکتراي حرفه اي و 
کارشناسی ارشد 

 پیوسته

و  Ph.Dدکتراي تخصصی 
 دکتري بالینی

 9 7 7 4 3 نفره 1
 6 5 5 2 2 نفره 2

 3 3 3 2 1 نفره به باال 3

   
  :علمتجاري سازي : و

  .حداکثر امتیاز این بخش ده درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هر مقطع می باشد: تبصره
و یا ایده اجرا شده در کلیه بخشهاي مختلف صنعتی، خدماتی، عمومی، اجتماعی و  به هرگونه ارائه طرح

دانشگاه، حسب نوع تحقیقات و فناوري / دانشگاهی با گواهی باالترین مقام آن بخش و تایید معاون پژوهشی
  .و سطح آن از یک تا پنج امتیاز تعلق می گیرد

  )امتیاز 25 -30حداکثر( نحوه امتیاز دهی بخش فرهنگی، اجتماعی : 5ماده 
  
 :فعالیت هاي قرآنی 5 -
  کسب مقام در مسابقات قرآن         
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٢ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

 )یدانشگاه(مقدماتی سراسري )بین الوزارتین( ملی  بین المللی عنوان

 3 6 9 12 مقام اول
 2 5 8 11 مقام دوم

 1 4 7 10 مقام سوم
نیمی .....) با موضوعات قرآنی ، نماز، نهج البالغه ، صحیفه سجادیه و( به برگزیدگان مسبقات دینی : تبصره

  :از امتیازات جدول فوق تعلق می گیرد
  

  .امتیاز کسب می نمایندحافظان قرآن کریم به ازاي هر جزء حفظ با تایید مراکز ذیصالح نیم :  2تبصره 
  

مطابق ( امتیاز دانشجویان برگزیده در مسابقات قرآنی غیر وزارت متبوع در سطح کشوري :  3تبصره 
پس از تایید معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه خود طبق جدول ) مطابق مقدماتی (و استانی ) سراسري

  .شماره یک محاسبه می گردد
طول یکسال در یک رشته قرآنی داراي چند مقام هستند صرفاً در باالترین  دانشجویانی که در: 4تبصره   

  .مقامشان امتیاز تعلق می گیرد
به مربیان قرآنی داراي تاییدیه از سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسالمی، اداره اوقاف :  5تبصره 

  .امتیاز تعلق می گیرد 4یا مرکز قرآن و عترت وزارت متبوع ، 
به ازاي برگزاري دوره هاي آموزشی در دانشگاه در هر  5به مربیان قرآنی داراي شرایط تبصره :  6ره تبص
  .امتیاز تعلق می گیرد  2سال 

                 
  :تألیف ، ترجمه یا گردآوري براساس مبانی ارزشی  – 2-5

  :  2جدول شماره 
  

 دانشگاهی کشوري بین المللی موضوع زمینه موضوع

 کتاب

 تألیف
  13 16 قرآنی

  12 15 فرهنگی، ورزشی

 گردآوري
  11 14 قرآنی

  10 13 فرهنگی، ورزشی

 ترجمه
  9 12 قرآنی

  8 11 فرهنگی، ورزشی

 مقاله

 تألیف
 4 7 10 قرآنی

 3 6 9 فرهنگی، ورزشی

 گردآوري یا ترجمه
 2 5 8 قرآنی

 1 4 7 فرهنگی، ورزشی
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٣ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

کتابها و مقاالت قرآنی فرهنگی دانشجویانی که در بخش پژوهشی موفق به کسب امتیاز شده اند در : : 7تبصره 
  .این بخش محاسبه نمی شود 

  
صرفاً به مقاالت منتشر شده در نشریات و کتابهاي منتشره و یا در دست چاپ که از کمیته ناظر بر :  8تبصره 

باشند و یا دربخش جشنواره ) فیپا(و ارشاد اسالمی داراي مجوز نشریات دانشگاهی و یا وزارت فرهنگ 
  .کشوري پذیرفته شوند ، امتیاز تعلق می گیرد

  
به آثاري اختصاص می ) تالیف ، ترجمه ، گردآوري( امتیاز بخش بین الملل یا موضوع کتاب و مقاله :  9تبصره 

  .یابدکه در عرصه بین الملل منتشر شود
  

تالیف شده باشند به تناسب بین  ) دو نفر به باال ( کتاب ها و مقاالتی که بصورت مشترك امتیاز :  10تبصره 
  .نویسندگان تقسیم می شود

  
  )شامل مصادیق زیر می باشد: ( و اجتماعی ، فرهنگی فعالیت هاي سیاسی 2-5

  فعال سه امتیازبه ازاء هر سال عضویت عادي در بسیج دانشجویی دانشگاه یک امتیاز و عضویت          ·
  : 3جدول شماره 

  دانشگاه  کشوري  سمت  نهاد
کانون هاي فرهنگی دانشجوئی ، کانون هاي 
فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در 
دانشگاه ، شوراي صنفی دانشجویان ، تشکل 

  هاي اسالمی و بسیج دانشجوئی

  2  4  عضو شوراي مرکزي

  3  5  مسئول یا دبیر

به ازاي هرسال یک ) به غیر از بسیج دانشجویی( به اعضاي فعال نهادهاي مندرج در جدول فوق :  11تبصره 
  .امتیازتعلق میگردد 2امتیاز وبه اعضاي فعال کانون هاي قرآنی 

 می تعلق امتیاز ي عادي اعضاي به و امتیاز دو سال هر ازاي به دانشجوئی بسیج فعال اعضاي به:12تبصره 
  .گیرد
 فعالیت دانشجوئی نهادهاي دیگر و وعترت قرآن کانون در همزمان بطور که دانشجویانی به : :13تبصره 

 .گیرد می تعلق نهاد دو در فعالیت امتیاز دارند، امتیازفعالیت دارند

  .گردد می افزوده امتیاز دو 3شماره جدول سط هر در قرآن کانون اعضاي امتیاز:14تبصره 
 امتیاز ، مختلف سطوح در شده یاد نهادهاي از هري در دانشجو همزمان عضویت صورت در:15تبصره 

  .باالترین سطح محاسبه میشود
  

  :نشریات دانشجویی
 هر ازاي به ها دانشگاه نشریات بر ر نا کمیته از مجوز داراي دانشگاهی نشریات در همکاري و مشارکت به

  .گیرد می تعلق 3جدول امتیازات سال
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٤ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  : 4شماره جدول        
  امتیاز  سمت

  4  مدیرمسئول
  3  سردبیر یاعضو شوراي سردبیري

  3  عضو هیات تحریریه
  1  همکار نشریه

  
 امتیازي بخش این در اند نموده کسب امتیاز که تالیفات بخش در شده ارئه فرهنگی مقارت به :16تبصره 

  .نمی گیرد تعلق
  

  :فعالیتهاي فرهنگی  5-5
مسابقات و چشنواره هاي هنري ، ادبی ، فرهنگی ، و اجتماعی دانشجویی امتیاز هاي زیر به کسب عناوین در 

  :تعلق می گیرد
  

  : 5جدول شماره 
  

  دانشگاهی  منطقه اي  کشوري  بین المللی  مقام
  3  6  9  12  اول
  2  5  8  11  دوم
  1  4  7  10  سوم

  
 راستاي در دانشگاهی غیر هاي جشنواره و مسابقات در کننده شرکت دانشجویان امتیاز:  17تبصره 

 و دانشجوئی معاونت تایید از پس)استان سط در ( اي منطقه و کشوري ، المللی بین درسط ارزشیمبانی 
  فرهنگی

  .محاسبه میشود 5در دانشگاه متبوع طبق جدول شماره 
 چند داراي اجتماعی ویا فرهنگی ، ادبی ، هنري زمینه رشته ي در سال ي در که دانشجویانی :18تبصره 

  .هستند صرفا به باالترین مقام آنها تعلق می گیرد مقام
 فرهنگ اداره از ي هنر ، ادبی ي ها رشته از یکی در تدریس مجوز داراي که دانشجویان به:19تبصره 

  .امتیاز تعلق می گیرد 4اسالمی هستند با تایید معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه  ارشاد
 در دانشگاه در آموزشی هاي دوره برگزاري ازاي به 19 تبصره شرایط داراي دانشجویان به:20تبصره 

  .امتیاز تعلق میگیرد 2 سال هر
 امتیاز 2 دانشگاه سط در همایش و جشنواره برگزاري در مسئولیت داراي دانشجویان به :21تبصره 

 ومسابقات کارگاه و نمایشگاه برگزاري در مسئولیت داراي دانشجویان وبه امتیاز 4 کشور سطحودر
 این امتیاز حداکثر (گیرد می تعلق امتیاز 3 کشور سط ودر امتیاز ي دانشگاه سط در اجتماعی ، فرهنگی

  .) است امتیاز 10 بخش
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٥ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

 با عفاف و حجاب و مقدس دفاع قرآنی، هاي زمینه در21 تبصره هاي برنامه برگزاري امتیاز :22تبصره
  .)است امتیاز 12بخش این امتیاز حداکثر (گردد می محاسبه سط هر به امتیاز 1افزایش

 معاونت از کتبی ابالغ ارائه 22 و 21 تبصره هاي برنامه برگزاري مسئولیت تایید جهت :23تبصره 
  .است الزامی دانشگاه و فرهنگی دانشجوئی

 ارائه با اند داشته شرکت22و21تبصره  هاي برنامه برگزاري در همکار عنوان به که افرادي به :24تبصره 
 این امتیاز حداکثر (گیرد می تعلق سط هر امتیاز از نیمی دانشگاه دانشجوئی فرهنگی معاون از ابالغ کتبی

  .امتیاز است 6 بخش
 سالمت جهاد ، حواد، در امدادرسانی هاي برنامه در دانشجویان حضور و مشارکت صورت در: 25تبصره 

  .امتیاز تعلق می گیرد اردوهاي سازندگی به ازاي هر برنامه دو و
ضیافت  ، فتمعر طرح ، هجرت اردوهاي ، نور راهیان اردوهاي در کننده شرکت دانشجویان به :26تبصره 
هر  ازاي هب شود می برگزار دانشگاهها در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد یا و وزارتین توسط که اندیشه
  )امتیاز 4حداکثر (.گیرد می تعلق امتیاز ي ، برنامه

 که توسط کارگاههایی وستایر زندگی مهارتهاي آموزشی کارگاههاي در کنند شرکت دانشجویان به :27تبصره
  .گیرد  می تعلق امتیاز یک میشود برگزار دانشگاهها دفاتر مشاور

 از حکم داشتن شرط به اندیشی وآزاد پردازي نظریه هاي کرسی برگزاري در فعال دانشجویان به :28تبصره 
  .گیرد می امتیاز تعلق دو حداکثر دانشگاه فرهنگی دانشجوئی معاونت
 امتیاز تعلق  یک رسمی دانشجویی المنفعه وعام خیریه هاي بنیاد در فعال عضویت هرسال ازاي به: 29تبصره 

  .به عضویت در هیات امناي موسسات خیریه رسمی دو امتیاز تعلق میگیرد.میگرد
  .عناوین ورزشی امتیازت زیر تعلق میگیرددر صورت کسب : فعالیتهاي ورزشی  6-5
  

  : 6جدول شماره 
  

  دانشگاهی  منطقه اي  کشوري  بین المللی  مقام
  3  6  9  12  اول
  2  5  8  11  دوم

  1  4  7  10  سوم
  

 کشوري ، المللی بین سط در دانشگاهی غیر مسابقات در کننده شرکت دانشجویان امتیاز :30تبصره 
 6شماره جدول طبق متبوع دانشگاه فرهنگی دانشجوئی معاونت تایید از پس )استان سط در ( ومنطقه اي

  .شود محاسبه می
باالترین  به صرفا هستند مقام چند داراي ورزشی رشته ي در یکسال طول در که دانشجویانی :31تبصره 

  .گیرد می تعلق امتیاز مقامشان
  .گیرد می تعلق 6 شماره جدول امتیازات از نیمی تیمی مسابقات برندگان به :32تبصره 
 فدراسیون از ورزشی هاي رشته از یکی در داوري و مربیگري کارت داراي دانشجویان به :33تبصره 
  .گیرد می تعلق امتیاز 4 باشد رسیده متبوع دانشگاه دانشجوئی فرهنگی معاونت تایید که به ورزشی
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٦ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

 دانشگاه در آموزشی هاي دوره برگزاري ازاي به 33 تبصره شرایط داراي داوران و مربیان به: 34تبصره 
  .گیرد می تعلق امتیاز 2 هر سال در

  ایثارگري 6ماده 
  .امتیاز 15و باالتردرصد  70جانبازان          ·
  امتیاز12درصد  65تا  25جانبازان          ·

  امتیاز10درصد  45تا  30جانبازان .         
  اسارت و یا حضور داوطلبانه در جبهه یک امتیازآزادگان و رزمندگان به ازاء هر ماه          ·
  امتیاز15تر درصد به باال70 ان ، جانبازشهدا انفرزند و همسر         ·
  امتیاز10تر درصد به باال65تا 50 ان ، جانبازشهدا ان فرزند و همسر         ·
  امتیاز 5تر درصد به باال45تا 30ان ، جانبازشهدا ان فرزند و همسر         ·
  امتیاز 2تر به باالدرصد 25ان ، جانبازشهدا ان فرزند و همسر         ·

  
  .امتیاز میزان حضور خواهران در اسارت و جبهه با ضریب دو محاسبه خواهد شد: 1تبصره 
  .ارسال صفحه دوم شناسنامه همسران آزادگان الزامی است :2تبصره 
  .امتیاز می باشد 35فرهنگی  فعالیتداراي ایثارگران حداکثر امتیاز بخش فرهنگی : 3تبصره

  
  : شئون دانشجویی 8ماده 

گانه  3 باشدکه پس ازتعیین امتیازدر هریک از موارد هاي امتیاز شئون دانشجویی به شرح ذیل می شاخص
در بر عدد شش تقسیم و  درمقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد،ودکتري حرفه اي مجموع امتیاز بدست آمده

  .می باشدشجو  حاصله امتیاز بخش شئون دان تقسیم میشود 3عدددکتري تخصصی بر 
  

  : 7جدول شماره 
  محدوده امتیاز  عنوان  ردیف

  10تا  0  تقید به انجام فرایض و احکام دینی  1
  10تا  0  تقید به ضوابط و مقررات دانشجویی و مسئولیت هاي حرفه اي  2
  10تا  0  تقید به مکارم اخالقی و داشتن حسن شهرت  3

  
  سایر مقررات: 9ماده 

دانشکده ستادي تحت عنوان ستاد / منظور بررسی و معرفی دانشجویان واجد شرایط در هر دانشگاهبه 
 مدیر فرهنگی ، دانشکده متشکل ازمعاونین دانشجویی و فرهنگی،/ اجرایی انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه

و معاون   مدیر امور آموزشی، مدیر پژوهشی، مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مدیر دانشجویی،
فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه و مدیر حراست به ریاست معاون دانشجویی و 

دانشگاه تشکیل و پس از بررسی و ارزیابی، و کارشناس مسئول پیگیري و رابط در وزارت متبوع فرهنگی 
درصد امتیاز این آیین نامه را کسب نموده  50پرونده سه نفر اول در هر مقطع و گروه تخصصی که حداقل 

، باشند را به همراه لیست امتیاز کلیه دانشجویان شرکت کننده دانشگاه را به وزارتخانه هاي متبوع ارسال
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٩٧ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

، ضمناً  وسازي را ارسال نمایندولی در مقطع دکتري حرفه اي سه نفر اول رشته پزشکی، دندان پزشکی و دار
  .این ستاد در خصوص امتیاز بخش شئون دانشجویی تصمیم گیري خواهد نمود

دانشگاهها موظفند از دانشجویان نمونه دانشگاهی در سطح دانشگاه تقدیر نمایند، تسهیالت در نظر : تبصره
  .اب نشده اند شامل نمی گرددگرفته براي آندسته از دانشجویان نمونه دانشگاهی که نمونه کشوري انتخ

درصد حد نصاب امتیاز الزم برا شرکت در این رقابت  90صورت کسب  به دانشجویان معلول در: 1تبصره 
سازمان بهزیستی براي این گروه ازدانشجویان ضروري زارائه تائیدیه ا.می گیرد ده امتیاز تشویقی تعلق

  .است
مرجع رسیدگی امتیازات بخش هاي علمی، فرهنگی و شئون دانشجویی به ترتیب با : 7ماده 2تبصره 

   .دانشکده مربوط می باشد/ دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  معاونت هاي آموزشی و پژوهشی،
 امضاء و مهر با دانشجو امتیازات مخصوص فرم در باید می دانشجوئی شئون نمره :7ماده 3تبصره 

  .رج گردداجرایی د ستاد رئیس
در هر یک از وزارتخانه هاي ذیربط ستاد مرکزي انتخاب دانشجوي نمونه تشکیل و با تعیین هیات هاي 

نسبت به بررسی پرونده هاي واصله اقدام و در پایان، اسامی دانشجویانی که حائز باالترین امتیاز  داوري
  .می باشند را به ستاد هماهنگی معرفی دانشجوي نمونه اعالم می نمایند

به منظور هماهنگی، برنامه ریزي و معرفی دانشجویان نمونه کشور ستاد هماهنگی معرفی دانشجویان 
آموزشی وزارتین تشکیل و دانشجویان / ازمعاونین و مدیران کل مرتبط با حوزه دانشجویی نمونه متشکل 

  .نمونه را انتخاب و معرفی خواهند نمود
تعداد دانشجویان نمونه و سهم هر یک از گروههاي آموزشی در جلسه ستاد هماهنگی معرفی  - 3-7

  .دانشجویان نمونه تعیین می گردد
به تایید وزاري علوم، تحقیقات و فناوري  30/9/1389ماده و بیست تبصره در تاریخ این آئین نامه در هفت 

و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و از تاریخ تصویب براي مدت دو سال الزم االجرا و کلیه آیین 
 .نامه هاي قبلی لغو می گردد


