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  بسمه تعالی

  
  قدمه: م

 سـنجش و  دانشگاه شده و امکـان مهارتی  علمیهاي آموزشکاربردي باعث ارتقاء سطح  ـ شناسایی افراد نخبه و برتر دانشگاه جامع علمی

 فراهم نمـودن شـرایطی جهـت ایجـاد انگیـزه     سیله دهد تا بودانشگاه میمسئوالن ریزي بهتر را به و برنامههاي مهارتی کیفیت آموزشارزیابی 

هـاي توسـعه   و ارائه آموزشهاي مورد نیاز دانشجویان، بهبودي مستمر در سطوح علمی دانشگاه را مدنظر قراردهنـد و در نتیجـه زمینـه    رقابت

هـاي  جوانان بـا ایـن آموزشـها زمینـه    تردید آشنایی هرچه بیشتر کاربردي را به نحو مطلوب فراهم نمایند. بی ـ مبانی علمی آموزشهاي علمی

ارتقـاء تحصـیلی   شرایط کاربردي و فراهم آوردن ـ  آورد. این امر در پرتو توسعه نظام آموزشی علمیاد نخبه را به این نظام فراهم میجذب افر

ي درون دانشـگاهی نیـز باعـث    در مقاطع باالتر براي جذب نخبگان محقق خواهد شد. هم چنین امکان ارتقاء تحصیلی افراد برگزیـده رقابتهـا  

  گیرد.کاربردي را در بر میـ  دانشگاه شده و توسعه و تکامل آموزشهاي علمیهاي مهارتی کیفیت آموزشارتقاء 

توجه به زیرساختهاي متفاوت به صورت کلیدي و موثر تالش خود را در جهـت اصـالح سـاختار تولیـد و ایجـاد توانـایی        این آموزشها با -1

  دارد.تر معطوف میوري مناسبتر و نهایتاً بهرهافزوده بیشتر، عرضه محصوالت و خدمات کیفیارزش  اقتصادي و

  دانشگاه جامع علمی کاربردي عبارتند از :رسالت  -2

  کاربردي ـ هاي علمی با گرایشمتعهد و متدین تربیت نیروي انسانی ماهر  -3

ویژه شاغلین آنها و تعیین محتـواي آموزشـی مـورد نیـاز تـا بـا       ه نها بتطبیق محتواي آموزشی و نیاز جامعه با توجه به احتیاجات سازما -4

  کمترین هزینه نیازهاي کیفی بخش اقتصادي تامین گردد.

  .کاربرديـ  تلفیق علم و عمل و تاکید برتعادل آنها در آموزشهاي علمی -5

  .گسترش دامنه شغلی افراد انعطاف پذیري در آموزشهاي علمی کاربردي باتوجه به شتاب روز افزون تکنولوژي و عنایت - 6

  .و مهارتی کاربرديـ  علمیبا رویکرد آموزشها ارتقاء سطح  -7

 .دانش آموختگانکاربردي شدن دستاوردهاي علمی توسط  -8

  باشد.می ریزي همه جانبه در این زمینهها که نیازمند برنامهکوتاه بودن طول مدت تحصیل در اکثر رشته -9

  کـردن نتـایج آموزشـهاي     اسـتاي تخصصـی شـدن افـراد و اثـر بخـش      کـاربردي در ر ـ ی   دانشـگاه علمـ   شیوه آموزشـی متفـاوت در   -10

  کاربردي  ـعلمی 

هـاي ایـن دانشـگاه تقاضـا     به عبارت دیگر رشـته  نیاز سازمانها طراحی شده اند. هاي متمایز با سایر دانشگاهها که مطابق باایجاد رشته -11

  باشد.محور می

  ارزیـابی دانشـجویان موفـق نظــام    سـنجش و   شـود تـا مـالك   تهـاي شـغلی باعـث مــی   تلفیـق دروس نظـري، عملـی و علمـی و مهار     -12

  نیز شامل شود. بخشهاي مختلف تولیدي و خدماتی راکاربردي در ـ  علمی

 و دانشجویی دستورالعمل اجرایـی انتخـاب دانشـجوي نمونـه دانشـگاه را تـدوین و در شـوراي        فرهنگیباشد که معاونت بر این اساس می

  دانشگاه مطرح و به تصویب رسانده است. جوییدانش فرهنگی
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  : هدف

بخشـی بـه   افـزایش هویـت   ، ، ایجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمیروحیه خودباوريتقویت کاربردي ـ  هدف از انتخاب و معرفی دانشجوي نمونه علمی

ذیب و پایبندي بـه اصـول و ارزشـهاي واالي انسـانی در میـان      و تعمیق انگیزه پژوهش، تشویق به ته کشف استعدادها، کاربرديـ  ان علمیدانشجویرسالت 

  .باشدمی کاربرديـ دانشجویان دانشگاه جامع علمی 

  ف تعاری: 1ماده 

  دانشجوي نمونه:) 1-1

ري، سیاسـی،  هنـ  ورزشی، ،فرهنگیآفرینی، کار ،و فناوري پژوهشی، آموزش هايبخشامتیازات کسب شده در به لحاظ  دانشجوي نمونه دانشجویی است که

  وده و سرآمد دانشجویان دیگر باشد.برتر از دیگران ب، و شئونات دانشجویی ایثارگري و اجتماعی

 نوآوري:) 2-1

 .است هاي نو یعنی تبدیل خالقیت به نتیجه عینیایده "تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن"فرآیند اجراي خالقیت یا نوآوري  

 :  کارآفرینی) 3-1

که تـوام   هاي نو و خالق و شناسایی فرصتهاي جدید به معرفی محصول و یا خدمت جدیدي و یا بهبود ساختار تولیدکارآفرین با ایده فرآیندي است که فرد

  ورزد.باشد مبادرت میشخص و استقالل می یتمنديبا پذیرش مخاطرات مالی، روانی و دریافت منافع مالی و رضا

 :  اختراع) 4-1

اختراعات یا اکتشافات ثبـت شـده   آورد. را که قبالً وجود نداشته است را بوجود می یاست که موضوع یا محصول يایده جدیدطرحهاي اختراعی ظهور علمی 

، جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جـامع  سینا، رازي، فارابیابن ،صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی -توسط سازمان پژوهشهاي علمیباید 

 تایید شده باشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قبول هاي موردسایر جشنواره یا و کاربرديعلمی ـ 

  مرحله نیمه صنعتی:) 5-1

سـازي بـراي سـاخت تعـداد     حاصل از نمونـه  هشود که پس از پایان مرحله نمونه سازي به اجرا درآمده و نتیجاطالق میهاي تحقیقاتی طرحاز اي به مرحله

 ول به منظور کسب اطالعات الزم جهت تولید انبوه به کار گرفته شود.محدودي از محص

  : پژوهش )6-1

گیري از دانش کنونی و به منظور کسب آگاهی از فرآیند جدید، براي رفع ضرورت و شامل کاوشهاي اصیل و بدیع در مرزهاي دانش یا هرنوع کاوشی با بهره

  جدید و یا بهبود آنها صورت گیرد.هاي ه ها، وسایل، ابزار، فرآیندها و روشفرآورد کاربرد ویژه و یا به منظور تولید مواد،

  (Business Plan ) : طرح کسب و کار) 7-1

آید و تمامی ابعاد بازار ازجمله مسائل اقتصادي و یک طرح که شامل جزئیات یک کسب و کار است و در آن ایده دانشجو به صورت تجاري و کاربردي در می

  گردد.ظ میمالی آن لحا

  کنندگان : شرایط شرکت2ماده 
ò  را گذرانده باشد. سالیک نیمحداقل دانشجو بایستی  
ò  باشد.می 14حداقل ناپیوسته پیوسته و براي مقاطع کاردانی و کارشناسی معدل کل دانشجو  
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ò ،امتیاز را  3بایست حداقل می 3با توجه به جدول ماده  عی و ظواهر اسالمی برخوردار باشد وتعهدات شر دانشجو در محل تحصیل از حسن شهرت اخالقی
  در این رقابت شرکت نمایند.بتوانند کسب نموده تا 

ò  بایست حداقل امتیاز بخش پژوهشی و فناوري را جهـت شـرکت در ایـن رقابـت اخـذ      می 3دانشجویان هر یک از مقاطع تحصیلی، با توجه به جدول ماده
  نمایند.

ò امتیاز از بخش فرهنگی، هنري اخـذ نمـوده تـا بتواننـد در ایـن رقابـت        10بایست حداقل می 3طع تحصیلی با توجه به جدول ماده دانشجویان تمامی مقا
  شرکت کنند.

ò .دانشجو نبایستی در طول دوره تحصیلی مربوطه، داراي تخلفات انضباطی در دانشگاه یا مرجع قانونی ذیربط باشد  
ò شرکت نمایند.توانند در این رقابت باشند نیز میمی تحصیلی مان سالالتحصیل هدانشجویانی که فارغ  

  توانند بعنوان دانشجوي نمونه انتخاب شوند.دانشجویان در هرمقطع یکبار می :1تبصره * 
  : ارائه تأییدیه براي کلیه فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی، فناوري و فرهنگی ضروري است.2تبصره * 
  ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و گواهی در دست چاپ بودن از چاپخانه براي کلیه تألیفات، ترجمه و یا گردآوري ضروري است.: ارائه مجوز ا3تبصره * 

در گروه مربوطه هر بند هنگام اعمال امتیازات ه بهنر  فرهنگ وو  خدمات اجتماعی ،کشاورزي گانه صنعت،چهار موزشی: دانشجویان گروههاي آ 1ذکرت
  گرفت. ارزیابی قرار خواهند ش وسنج خود مورد

  

  کلی : نحوه محاسبه امتیازات3ماده 
  

  مقطع تحصیلی
  علمی

  فرهنگی، هنري
  حداقل -حداکثر

  شئونات اسالمی
  حداقل -حداکثر

  جمع کل
  آموزشی

  پژوهشی و فناوري
  حداقل -حداکثر

  100  3-5  10 -25  3-28  42  کاردانی 
  100  3-5  10 -25  6-32  38  پیوسته کارشناسی

  100  3-5  10 -25  3-32  38  کارشناسی  ناپیوسته
  

  : در صورتی که امتیازات کسب شده دانشجو در هر بخش بیشتر از سـقف تعیـین شـده منـدرج در جـداول مربوطـه باشـد، صـرفاً سـقف امتیـاز           1*تبصره 
  تعیین شده در هر مقطع محاسبه خواهد شد.

  

   نحوه محاسبه امتیازات بخش علمی  -4ماده 
  )ناپیوسته پیوسته و امتیاز براي مقطع کارشناسی 38 ،براي مقطع کاردانی امتیاز 42( حداکثر  آموزش -4-1
  

  ) امتیاز42کاردانی (حداکثر 

  نحوه محاسبه امتیاز  36معدل کل واحدهاي گذرانده شده سقف امتیاز 
  6× معدل)  -14(

  نیمسال 4امتیاز براي هر  6حداکثر   سالهاي تحصیلیمعدل نیم

  امتیاز  معدل در هر نیمسال

15- 14  25/0  

16- 1/15  5/0  

17- 1/16  75/0  

18 - 1/17  1  

19- 1/18  25/1  

20- 1/19  5/1  
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  ) امتیاز38(حداکثر  پیوسته کارشناسی

  

  نحوه محاسبه امتیاز  30معدل کل واحدهاي گذرانده شده سقف امتیاز 
  5× معدل)  -14(

  نیمسال  8امتیاز براي هر 8حداکثر   هاي تحصیلیسالمعدل نیم

  امتیاز  معدل در هر نیمسال

5/15-14  25/0  
17- 6/15  5/0  

5/18- 1/17  75/0  
20- 6/18  1  

  
  

 
  ) امتیاز38(حداکثر  ناپیوسته کارشناسی

  

  نحوه محاسبه امتیاز  30معدل کل واحدهاي گذرانده شده سقف امتیاز 
  5× معدل)  -14(

  نیمسال  4امتیاز براي هر  8حداکثر   سالهاي تحصیلیمعدل نیم

  امتیاز  معدل در هر نیمسال

5/15-14  5/0  
17- 6/15  1  

5/18- 1/17  5/1  
20- 6/18  2  

  
  

  شود.ترم محسوب می 1پودمان متوالی  2هاي پودمانی هر :  در دوره1*تبصره 
  گردد که باالترین امتیاز را داشته باشد.ر از حداکثر سقف دوره، معدل ترمهایی لحاظ می:  در صورت گذراندن ترمهاي بیشت2*تبصره 
  هاي گذرانده شده غیر زوج، پودمانی که واحد بیشتري دارد بعنوان یک ترم کامل محسوب گردیـده و امتیـاز یـک تـرم بـه آن تعلـق       :  در پودمان3*تبصره 

  گیرد.می
بـه   و بـا تاییـد رئـیس مرکـز آموزشـی      مربوط ) باید مستند بوده و گواهی یا مدركهاي گذراندهترم و معدل( آموزشی 1-4 ماده: تمام موارد بند 4تبصره *

  پیوست ارسال گردد.
  است. کاربردي ـ علمی جامع دانشگاه خدمات آموزشی کلمدیر ، آموزشی 1-4مربوط به ماده : مرجع تایید موارد  5تبصره * 
  
  و فناوري ) پژوهش2 -4
  پژوهش -فال
  کتاب  -3             مقاله  -2    ژوهشی   طرح پ -1

  باشد.: منظور از تعداد نفرات در جداول زیر مربوط به بخش پژوهش، تعداد دانشجویان به غیر از اساتید می1* تبصره 
  باشد.دانشگاه جامع میمعاونت پژوهش و فناوري : مرجع تایید مدارك مربوط به بخش پژوهش، 2* تبصره 

  کلیه فعالیتهاي بخش پژوهشی باید مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی دانشجو باشد. :3تبصره  *
  باشد. امتیاز می 32ناپیوسته  پیوسته و امتیاز و در مقطع کارشناسی 28: حداکثر امتیاز در بخش پژوهشی در مقطع کاردانی 4تبصره  *

قابـل   5غیر مرتبط بـا رشـته تحصـیلی دانشـجو در قالـب مـاده        یاست. امتیاز فعالیتهاي پژوهشفعالیتهاي پژوهشی براساس بندهاي زیر قابل امتیاز بندي 
  محاسبه است .
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  طرحهاي پژوهشی   -1 -الف
 و امتیـاز  2کار حـداکثر   هر بر اساس ارزش ،با تأیید مرکز آموزشی )هاي درسیو پروژه نامه پروژه پایان( فعالیت در طرحهاي پژوهشی غیر مصوب 1-1-الف

   شود.بصورت جدول ذیل محاسبه می هاي پژوهشی دانشگاههاي اجرایی یا کمیته، دستگاهبا تصویب مؤسسات تحقیقات کاربردي و طرحهاي مصوب
  

  نحوه اجرا
  امتیاز

  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی 
  4  3  مجري مستقیم
  5/2  5/1  همکاري در طرح

  
  شوند.فرد حاضر در طرح پژوهشی باشد مجري محسوب شده و در صورتیکه دو نفر باشند هر دو همکار محسوب می تنها: در صورتیکه دانشجو 1تبصره * 
  گیرد.: به همکاري و فعالیت در طرحهاي ملی دو برابر امتیاز مربوط براساس نحوه اجرا تعلق می2تبصره * 
  
  

  مقاله: -2 -الف
و  امتیاز 10حداکثر مستقل وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  مورد تاییدپژوهشی  ـهاي علمی  مجلهو  مقاله در مجالت معتبر خارجی هر چاپ -1-2-الف

  باشد.میبه میزان مشارکت طبق جدول ذیل 
  تعداد نفرات تهیه کننده مقاله  نفر 2و 1  بیشتر از دو نفر

  بیشترین امتیاز  10  8

             
 ورها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل کشور به طانشگاهپژوهشی دـ  معتبر علمی ترویجی و ـ هاي علمییر مجلهمقاله در ساهر چاپ  -2-2-الف

  امتیاز  4مستقل حداکثر تا 
  

  تعداد نفرات تهیه کننده مقاله  نفر 2و 1  بیشتر از دو نفر
  بیشترین امتیاز  4  3

  
بـه   امتیـاز ،  2رسانی به صورت مستقل حـداکثر  هاي مراکز آموزش و اطالعماهنامهو یا  معتبرمقاله علمی در نشریات کثیراالنتشار و هر چاپ  -3 -2-الف

  باشد.صورت جدول ذیل می
  

  تعداد نفرات تهیه کننده مقاله  نفر 2و 1  بیشتر از دو نفر
  بیشترین امتیاز  2  5/1

  
  باشد.میطبق جدول ذیل  ايملی و منطقه مقاله در مجموعه مقاالت کنفرانس در سطح بین المللی،هر چاپ  -4-2-الف

  
  عنوان  نفر 2و  1حداکثر امتیاز   به باال نفر 2امتیاز  حداکثر

  تعداد نویسنده

  بین المللی  5  4

  ملی  4  3

  سسه ايمنطقه اي یا مؤ  3  2

  
  امتیاز  2در کنفرانسهاي بین المللی حداکثر  یا پوستر مقالههر ارائه  -5-2-الف 
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  شود.ه داشته باشد (بدون چاپ) طبق جدول ذیل محاسبه میپذیرش مقال اگر صرفاً -6-2 -الف
  

  عنوان  نفر 2و  1حداکثر امتیاز   نفر به باال 2امتیاز  حداکثر
  تعداد نویسنده

  بین المللی  3  2
  ملی  2  1
  منطقه اي یا موسسه اي  1  5/0

  
  باشد.طبق جدول ذیل می ها،پوستر در کنفرانسهر  پذیرش -7-2-الف

  

  عنوان  نفر 2و  1حداکثر امتیاز   نفر به باال 2 امتیاز حداکثر
  تعداد نویسنده

  بین المللی  2  1
  ملی  1  5/0

  منطقه اي یا موسسه اي  5/0  25/0
  

  .امتیاز بصورت مستند 1 با ارائه گواهی براي یک نفر ،کاربرديـ  علمی در مراکز کالسیغیر ارائه شدهعلمی سمینارهاي  -8-2-الف
  

  کتاب: -3-الف
  باشد.به صورت جدول ذیل می)  با ارائه متن اپ شده و یا در دست چاپچ( مرتبط با رشته تحصیلی کتابر ه لیفتأ -1-3-الف

  

  موارد ارزیابی
  نفر 2و  1

  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی

  امتیاز 3  امتیاز 3  محتواي کتاب

  امتیاز 2  امتیاز 1  ناشر کتاب دانشگاهی
  امتیاز 1  امتیاز 5/0  نی)داوري( ویراستاري ، ف

  امتیاز 1  امتیاز 0  1مرجع مولف
  امتیاز 1  امتیاز 5/0  ناشر کتاب غیر دانشگاهی

  امتیاز 8  امتیاز 5  جمع

  شود.نفر به باال اعداد ضربدر دو سوم می 2: براي محاسبه امتیاز 1تبصره  •
  

بـراي مقطـع   امتیـاز   4 حداکثر ) و با توجه به محتواي آن به صورت مستقلمتنبا ارائه  ترجمه یا گردآوري کتاب (چاپ شده یا دردست چاپ  -2-3-الف
  باشد.طبق جدول ذیل میبراي مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته امتیاز   6حداکثر کاردانی و 

  تعداد نفرات تهیه کننده کتاب  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی 

  یک نفر  6  4

  
  شود.نفر به باال اعداد ضربدر دو سوم می 2امتیاز : براي محاسبه 1* تبصره 
مربوط به پیوست ارسال گردد در غیر از مرکز، موسسه، نهاد، ارگان یا سازمانهاي ذیصالح باید مستند بوده و گواهی معتبر پژوهشی : تمامی موارد 2*تبصره 

  گیرد.اینصورت امتیازي تعلق نمی
  فناوري  -ب

                                                 
 اشاره به تالیفات یا مقاالت شخص دانشجو در کتاب مربوطه می باشد.منظور از مرجع مولف ، - 1
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جشنواره ملـی   ،سینا، رازي، فارابیابن صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی -ثبت شده توسط سازمان پژوهشهاي علمیاختراعات یا اکتشافات  -1-ب
 13حداکثر  به میزان مشارکت دانشجو هاي مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوريو سایر جشنواره اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي

  امتیاز) 5( در مرحله جشنواره خوارزمی استانی حداکثر  امتیاز
  
  ، نوآوري یا اثر هنري نوارائه طرح کارآفرینی یا کسب و کار -2-ب
  

  
  مشترك به میزان مشارکت حداکثر  مستقل حداکثر

  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی 

 5  5/3  6   5  الف) سطح اول نوآوري

 3  2  4  5/2  ب) سطح دوم نوآوري

 1  1  2  5/1  ج) سطح سوم نوآوري

  گردد. آموزش ارسالمرکز  آموزشی شورايبا تأیید  و طرح باید به پیوست -
  
منجربـه  ه بـه صـورت تولیـد نمونـ    کـه   سسه و...، نوآوري و یا اثر هنري توسط سازمان، نهاد، مرکز، مؤپذیرفته شدن طرح کارآفرینی یا کسب و کار -3-ب

  قرارداد شده باشد.
  

  
  مشترك به میزان مشارکت حداکثر  مستقل حداکثر

  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی

 7  5  9  8  الف) سطح اول نوآوري

 5  5/3  7  6  ب) سطح دوم نوآوري

 2  5/2  4  3  ج) سطح سوم نوآوري

  اید به پیوست ارسال گردد.طرح و گواهی پذیرش طرح ب -
  
  محصول و یا اجراي کامل فرایند یک خدمت انبوه تولید -4-ب
  

  
  مشترك به میزان مشارکت حداکثر  مستقل حداکثر

  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی  کاردانی

 12  10  15  13  الف) سطح اول نوآوري

 9  8  13  10  ب) سطح دوم نوآوري

 6  5  10  7  ج) سطح سوم نوآوري

  
  .تولید محصول یا خدمت الزامی استمعتبر مستندات  ارائه قرارداد و -

  : تمام موارد بند ج (فناوري) باید مستند بوده (عکس، فیلم یا متن ) و گواهی مربوط ارسال گردد.1* تبصره 
  کاربردي می باشد.-نشگاه جامع علمیدامعاونت پژوهش و فناوري  فناوريمرجع تایید مستندات  : 2*تبصره 

توانند براي میانشجویان د .برداري شودبهره دانشجوي نمونه تهیه و تکمیل مدارك انتخابدستورالعمل  "پیوست"از به منظور ارزیابی دقیق سطوح نوآوري 
   به کتابهاي کارآفرینی مراجعه نمایند. با طرح تجاري در رابطهکسب اطالعات جامع 
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  امتیاز) 25نحوه امتیازدهی بخش فرهنگی (حداکثر   -5ماده 
ó احـد اسـتانی محاسـبه    امتیـاز و  2/1ضـریب   بـه صـورت  در این قسمت  ـ کاربردي علمی خارج از دانشگاه جامعکسب شده اي و منطقههاي استانی مقام  
  )امتیاز واحد استانی Î 2/1( گردد.می

  ایثارگري: -5-1
ó  امتیاز بیست و پنج ؛درصد 70جانبازان  
ó  معادل یک سوم درصد جانبازي ؛درصد 69جانبازان تا  
ó یک امتیاز ؛آزادگان و رزمندگان به ازاء هرماه اسارت و یا حضور داوطلبانه در جبهه  
ó (شهید، جانباز پنجاه درصد به باال، آزاده) پانزده امتیاز ؛فرزند و همسر  
ó  ده امتیاز ؛درصد 49تا  25فرزند و همسر جانباز  
  : امتیاز میزان حضور خواهران در اسارت و جبهه و با ضریب دو محاسبه خواهد شد.1تبصره  *

  باشد.امتیاز می 35: حداکثر امتیاز بخش فرهنگی جانبازان داراي فعالیت فرهنگی 2* تبصره 
  
  دریافت لوح تقدیر: -2 -5

  باشد: امتیاز می 2حداکثر امتیاز قابل کسب در این بخش 
  

  مرکز آموزشی  مؤسساتیا  استانی  سراسري دانشگاه جامعیا ملی   المللیبین
2  1  5/0  25/0  

  
  گیرد.امتیاز فوق تعلق میدرصد  50تنها ها و ... ها، همایشدر جشنواره: در صورت ارائه گواهی شرکت 1* تبصره 

  
  
  :و عترت هاي قرآنیفعالیت -5-3
  
  در سطح: و صحیفه سجادیه البالغه) نهجو ترجمه فسیرت(حفظ، قرائت،  کسب مقام در مسابقات قرآن  -5-3-1

  مرکز آموزشی  مؤسساتیا  واحد استانی  ايکاربردي ومنطقه -دانشگاه جامع علمی  کشوري  بین المللی  عنوان

  5  10  16  19  25  مقام اول
  3  7  14  17  22  مقام دوم
  1  5  12  15  20  مقام سوم

  
  
  باشد:حداکثر امتیاز به شرح جدول زیر میا موضوعات قرآنی تألیف، ترجمه یا گردآوري کتاب ب -2 -3 -5
  

  کتاب با موضوعات قرآنی
  در دست چاپ  چاپ شده

15  10  

  
  باشد:به شرح جدول زیر می امتیازحداکثر  موضوعات قرآنیچاپ مقاله با  -3 -3 -5
  

  مؤسسات یا انیواحد است  ايو منطقه کاربردي -دانشگاه جامع علمی  کشوري  المللیبین  نحوه اجرا
  5  9  15  25  یک نفره

  3  7  10  15  دو نفره به باال
  
  گیرد.هاي علوم قرآنی با موضوعات قرآنی در بخش پژوهشی مورد رسیدگی قرار میتبصره: تألیفات دانشجویان رشته* 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩

  در سطح: هاي قرآنی، عترت و نمازعضویت در کانون -4 -3 -5
  

  مرکز آموزشی  مؤسساتیا  واحد استانی  کاربردي -اه جامع علمیکشوري و دانشگ  المللی بین  نحوه اجرا

  1  3  5  8  عضو عادي

  عضو فعال
  3  5  7  10  (داراي مسئولیت)

  
تهـاي  سـازمان فعالی  مربیان قرآنی داراي تأییدیه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها و یا دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسالمی، -5 -3 -5
  هفت امتیاز جهاد دانشگاهی، بنیاد قرآن عترت سپاه و وزارت ارشاد نیِقرآ
دارالقـرآن کـریم سـازمان    به دانشجویان حافظ قرآن با تایید مراجع ذیصالح از قبیـل : سـازمان اوقـاف و امورخیریـه،     :  دانشجویان حافظ قرآن -5-3-6

امتیـازات زیـر تعلـق     يکاربرد یدر دانشگاه جامع علم يمقام معظم رهبر یندگینهاد نماایی و پس از تایید نه ؛و یا موسسات وابسته به آنها تبلیغات اسالمی
  گیرد.می

  امتیاز 2حفظ یک جزء،  -
  امتیاز  4حفظ سه جزء،  -
  امتیاز 6حفظ پنج جزء،  -
  امتیاز 10حفظ ده جزء،  -
  امتیاز 15حفظ بیست جزء،  -
  امتیاز 20حفظ کل قرآن کریم،  -
و...) که  ئتیفعال ه و ئتیمداح ه ،ئتی(به عنوان مسئول ه ییدانشجو یمذهب ئاتیدر هدانشجویان  تیفعال ي: به ازاییدانشجو یهبمذ ئاتیه -5-3-7

  نماینـدگی مقـام   دفتـر  و بـا تائیـد    ؛باشـد  دهیبـه ثبـت رسـ   که  يکاربرد یدر دانشگاه جامع علم يمقام معظم رهبر یندگینهاد نما یمذهب ئاتیدر اداره ه
  گیرد.امتیاز تعلق می 5 بري در دانشگاه؛معظم ره

 يمقام معظم رهبر یندگینهاد نما یمذهب ئاتیاداره ه دییبا تأ ،یخوان او دع یدر مسابقات مداحدانشجویانی که : مسابقات مداحی و دعا خوانی -5-3-8
  :ردیگیتعلق م ازیامت لیبه شرح ذکسب مقام نموده اند،  يکاربرد یدر دانشگاه جامع علم

 
  واحد استانی و مؤسسات  کاربردي -در سطح دانشگاه علمی  کشوري  عنوان
  6  12  18  اول
  4  10  16  دوم
  2  8  14  سوم

  
  هاي سیاسی و اجتماعی:فعالیت -5-4
دانشـگاه،   داراي مجوز از هیـأت نظـارت  هاي تشکل ،دانشجویی، محالت و مساجددانشجویی از جمله بسیج هاي به ازاء هرسال عضویت در تشکل -1 -4 -5

  گیرد. میهاي علمی و پژوهشی دانشگاه به ترتیب زیر امتیاز تعلق ها و انجمن، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه و یا کمیتهمشورتیشوراهاي 
  باشد.)(حداکثر امتیاز این بخش بیست و یک امتیاز می

  
  امتیاز  نحوه عضویت
  1  عضویت عادي
  3  عضویت فعال

  
  گیرد.: در صورت عضویت همزمان در هریک از موارد یاد شده، تنها به یک عضویت امتیاز تعلق می1 تبصره* 
هاي علمی و پژوهشی ها و انجمنها و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه و یا کمیته: دانشجویانی که داراي مسئولیت در بسیج، تشکل2تبصره * 
  گردند.حسوب میباشند به عنوان عضو فعال ممی
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  باشد:می حداکثر امتیاز به شرح جدول زیر نهاد ذیربطبا موضوعات اجتماعی و سیاسی داراي تأییدیه از  تألیف کتاب، گردآوري و ترجمه -2 -4 -5
  

  در دست چاپ  چاپ شده  نحوه اجرا
  6  8  یک نفره

  4  6  دو نفر به باال

  
  باشد:حداکثر امتیاز به شرح جدول زیر میاسی چاپ مقاالت با موضوعات اجتماعی و سی -3 -4 -5
  

  امتیاز  چاپ مقاله در مجالت

  4  یک نفره

  3  دو نفر به باال

  
  گیرد. (حداکثر هفت امتیاز)به ازاء هرسال، امتیاز زیر تعلق می گروههاي امداد و نجات، هاي هالل احمرعضویت فعال در کانون -4 -4 -5
  

  امتیاز  نحوه عضویت
  1  عضویت فعال

  5  مشارکت و حضور در امدادرسانی در حوادث غیر مترقبه

  
گیرد. (حداکثر امتیاز ذیل تعلق می ،مشارکت و همکاري در تهیه نشریات دانشگاهی داراي مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه به ازاء هرسال  -5 -4 -5

  هفت امتیاز)
  

  امتیاز  نحوه همکاري
  4  مدیر مسئول یا سردبیر

  2  و شوراي سردبیري و هیأت تحریریهعض

  1  همکاري
 
 یک امتیاز انضباطیشوراي و  ي صنفیشورا عضویت در به ازاء هر سال •
کمیتـه تحقیقـات دانشـگاه یـک      / هاي علمی و پژوهشیها و انجمنبه ازاء هر سال همکاري با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه و یا کمیته •

 امتیاز
  
  ی:هاي ورزشفعالیتـ  5 -5
  گیرد.امتیاز ذیل تعلق می انفرادي به کسب عناوین ورزشی -1 -5 -5
 

  

  
  گیرد.امتیازات فوق تعلق می %50چنانچه عناوین فوق به صورت تیمی کسب گردد حداکثر  :1* تبصره 

  عنوان
  المللیبین

  مرکز   واحد استان   کشوري دانشگاه علمی کاربردي   کشوري وزارت علو م  کشوري
  آسیایی  جهانی 

  3  7  11  13  15  17  20  اول

  2  5  9  11  13  15  17  دوم
  1  4  7  9  11  13  15  سوم
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  گیرد.امتیاز تعلق می 6 حداکثر بدنی دانشگاه رسیده باشد به دانشجویان داراي کارت مربیگري و داوري که به تأیید اداره تربیت -2 -5 -5
  

  امتیاز  درجه مربیگري و داوري
  6  المللیبین
  4  یمل 1
  3  ملی 2
  2  ملی 3

  
  باشد:حداکثر امتیاز به شرح جدول زیر می موضوعات ورزشی داراي تأییدیه از نهاد ذیربطتألیف کتاب، گردآوري و ترجمه با   -3 -5 -5
  

  در دست چاپ  چاپ شده  نحوه اجرا
  6  8  یک نفره

  4  6  دو نفر به باال
  
  باشد:متیاز به شرح جدول زیر میحداکثر ا ورزشیچاپ مقاالت با موضوعات  -4 -5 -5
  

  امتیاز  چاپ مقاله در مجالت
  4  یک نفره

  3  دو نفر به باال

  
  گیرد:هاي ورزشی امتیاز زیر تعلق میبه ازاء هر سال فعالیت در انجمن  -5 -5 -5
  

  امتیاز  نحوه عضویت
  2  دبیر انجمن
  1  عضو عادي

  گیرد.با موضوعات ورزشی در بخش پژوهشی مورد رسیدگی قرار میهاي تربیت بدنی تبصره: تالیفات دانشجویان رشته
  
  :و فرهنگی هنري، هاي ادبیفعالیت -5-6
ó گیرد.امتیاز ذیل تعلق می و فرهنگی ادبی هاي هنري،ن در مسابقات، جشنوارهبه کسب عناوی  
  

  در سطح مرکز آموزشی  و مؤسسات واحد استانی  ايکاربردي و منطقه -در سطح دانشگاه علمی  کشوري  المللیبین  عنوان
  3  7  10  12  20  اول
  2  5  8  10  17  دوم
  1  4  6  8  15  سوم

óاي، سـازمان فنـی و حرفـه    فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    وزارتهنـري و ادبـی داراي مـدرك مربیگـري از     فرهنگی، هاي به دانشجویانی که در یکی از رشته  
  گیرد.امتیاز تعلق می 6 حداکثر دانشگاه رسیده باشد و اجتماعی فرهنگینت معاومیراث فرهنگی و انجمن خوشنویسان که به تأیید 

  
  باشد:حداکثر امتیاز به شرح جدول زیر می تألیف کتاب، گردآوري و ترجمه با موضوعات ادبی، هنري و فرهنگی با تأیید نهاد ذیربط  -3 -5 -5
  

  در دست چاپ  چاپ شده  نحوه اجرا
  6  8  یک نفره

  4  6  دو نفر به باال
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  باشد:حداکثر امتیاز به شرح جدول زیر می چاپ مقاالت با موضوعات ادبی، هنري و فرهنگی -4 -5 -5
  

  امتیاز  چاپ مقاله در مجالت
  4  یک نفره

  3  دو نفر به باال

  
  گیرد.ار میهاي هنري و فرهنگی با موضوعات هنري و فرهنگی در بخش پژوهشی مورد رسیدگی قرتبصره: تالیفات دانشجویان رشته

ó گیرد.هاي ادبی و هنري به ازاء هرسال یک امتیاز تعلق میبه مشارکت و همکاري در کانون  
ó و  فرهنگـی معاونـت  گیـرد. تشـخیص ارزش اثـر بعهـده     امتیاز تعلق می 10با توجه به ارزش اثر حداکثر  و فرهنگی هنري ،هاي ادبیبه آثار و فعالیت

  باشد.می استان مربوطه و یا ارائه تأییدیه از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی هنگی واحد استانیو یا کمیته فر دانشگاه اجتماعی
ó  امتیاز) 3گروهی و امتیاز  5(شخصی  گیرد.امتیاز تعلق می 5 حداکثر) 5(مورد اشاره در ماده  برگزاري نمایشگاه با موضوعات فرهنگیبه   

  امتیاز) 5داکثرحالمللی (در نمایشگاههاي بین ارائه اثربه  -
 امتیاز) 3داخلی حداکثر و  5المللی حداکثر هاي آموزشی به نسبت طول دوره و درجه کسب شده (بینطی دوره -

نهـاد   یـا  سـایر اردوهـایی کـه توسـط وزارتـین و      اردوهاي هجرت، اردوهاي جهادي، طرح معرفـت و  به دانشجویان شرکت کننده در اروهاي راهیان نور، •
 گیرد.گردد، سه امتیاز تعلق میبراي اجرا به دانشگاهها ابالغ می ظم رهبري در دانشگاهها طراحی ونمایندگی مقام مع

 گیرد.دو امتیاز تعلق میدارند خون  اهداءو یا رت اهداء عضو کاکه به صورت داوطلبانه  به دانشجویانی •
یـک امتیـاز    ،شودبرگزار می  دفاتر مشاوره دانشگاههاسایر کارگاههایی که توسط  کننده در کارگاههاي آموزشی مهارتهاي زندگی وبه دانشجویان شرکت •

 گیرد.تعلق می
 گیرد.آزاد اندیشی دو امتیاز تعلق می هاي نظریه پردازي وبه دانشجویان فعال در برگزاري کرسی •
 یرد.گهاي مورد تایید وزارتین دو امتیاز تعلق مییا سایر جشنواره به دانشجویان شرکت کننده در جشنواره ملی حرکت و •
به عضـویت در   گیرد.قبیل داراالیتام و غیره دو امتیاز تعلق می عام المنفعه دانشجویی رسمی از همکاري در بنیادهاي خیریه و به ازاي هرسال عضویت و •

 گیرد.هیات امناي موسسات خیریه رسمی سه امتیاز تعلق می
  گیرد.امتیاز تعلق میرسمی فعالیت می نمایند دو  به اعضاي تعاونیهاي دانشجویی که بطور •

  گیرد.: به عناوین کسب شده در مسابقات استانی امتیاز بخش دانشگاهها تعلق می1تبصره 
  باشد.و در خارج از دانشگاه مراجع ذیربط می و دانشجویی فرهنگی: مرجع تأیید کننده عناوین در دانشگاه، معاونت 2تبصره 
  اعمال خواهد شد. 2با موضوعات قرآنی و دفاع مقدس با ضریب : امتیاز برگزاري نمایشگاه یا مسابقه 3تبصره 

کلیه موارد فوق باید مستند بوده و مربوط به سنوات مقطع تحصیلی کنونی دانشـجو باشـد همچنـین تمـام مـدارك      : 4تبصره 
  بصورت اصل یا برابر با اصل باشد.

  
  امتیاز) 5داکثر ح(: شئون دانشجویی 6ماده 
  باشد:نشجویی به شرح ذیل میهاي امتیاز شئون داشاخص

  
  محدوده امتیاز  عنوان

  1تا  0  انجام فرائض دینی و متأهل بودن

  1تا  0  اي و احترام به اساتیدرعایت اخالق و مسئولیتهاي حرفه

  2تا  0  رعایت پوشش اسالمی برادران و خواهران

  1تا  0  رعایت مقررات و شئون دانشجویی و هنجارهاي اجتماعی

  5  ع ـــجم
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  : سایر مقررات7ماده 

را کسب دستورالعمل امتیازات مربوط به مجموع درصد  50، دانشجو حداقل مرکز آموزشیارزیابی انجام شده توسط  سنجش و در صورتی که براساس -7-1
  گردد.مراحل بعدي ارسال میبه اجرایی پرونده دانشجو تکمیل و شیوه نامه براساس کرده باشند، 

گیرد. ارائه تاییدیه لق میعامتیاز تشویقی ت 5حد نصاب امتیاز الزم براي شرکت در رقابت حداکثر  درصد 90یان معلول در صورت کسب به دانشجو -7-2
  الزم از سازمان بهزیستی براي این گروه از دانشجویان الزامی است. 

براساس دسـتورالعمل داخلـی   کاربردي ـ   دانشگاه جامع علمیی دانشجوی فرهنگی وهرسال توسط معاونت  ،هیات داوران انتخاب دانشجوي نمونه -7-3
  .شودانتخاب می

هنر) گروههاي علمی مجزا با تاکید بـر انتخـاب و   فرهنگ و (صنعت، خدمات اجتماعی، کشاورزي،  هچهارگان یک از گروههاي آموزشی تبصره : براي هر *
  هد شد.تشکیل خوابراساس دستورالعمل داخلی استفاده از اساتید مجرب 

از طریـق منـابع و    در صورت تمایل و واحد استانی اعتبار الزم براي تهیه و اعطاء هدایایی به دانشجویان نمونه در سطح مراکز و موسسات آموزشی -7-4
منتخب در سطح کل دانشـگاه   براي دانشجویانو تهیه هدایا دستورالعمل اعتبار الزم براي اجراي این و یا واحد استانی موسسه ، امکانات مالی همان مراکز

  شود.می تامین توسط دانشگاهکاربردي ـ  جامع علمی
  شود.تعداد دانشجویان نمونه و سهم هریک از گروههاي آموزشی در جلسه هیأت داوران معرفی انتخاب دانشجویان نمونه تعیین می -7-5
  گردد.می تلقی یکن لم کاناي قبلی انتخاب دانشجوي نمونه لهها و دستور العمنامهتمامی آییندستورالعمل از تاریخ تصویب این  -7-6
  کاربردي ابالغ خواهد شد.ـ  امع علمیدانشگاه جو دانشجویی فرهنگی توسط معاونت  دستورالعملاجرایی این شیوه نامه  -7- 7
شی تحت نظارت دانشگاه ابالغ و از تـاریخ ابـالغ   به واحدهاي استانی، موسسات و مراکز آموزفرهنگی و دانشجویی توسط معاونت دستورالعمل این  -7-8

   .قابلیت اجرایی قانونی را دارد
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