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 بسمه تعالی

 مقدمه:

به منظور هویت بخشی به دانشجویان مهارتی، استعدادیابی، رشد و ارتقاء روحیه فردی و ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان دانشگاه 

وزارتین عتف و  20/20/8931نامه مصوب که به استناد آئین در چارچوب این دستورالعملها های آنجامع علمی کاربردی برترین

 ها تجلیل خواهد شد. انتخاب و در مراسمی از آنپیشنهاد، معرفی، آموزشی و پزشکی تهیه شده است  درمان وبهداشت 

های مهارتی در بخش دانشجویی بوده به نحوی که موجبات سنجی آموزشز انتخاب دانشجوی نمونه مهارتی، شناسایی و  ظرفیتهدف ا

 را فراهم آورد. مورد نیاز کشور های مختلفبخشدر  رشد و تعالی نیروی انسانی

 : تعاریف 9ماده 

 :دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی 

  شجوی ستترآمد دانشتتجویان دیگر باشتتد.   مهارتی ،، فرهنگی و اجتماعی، فناوریهای علمیفردی استتت که به لحاو ویی ی :مهارتی نمونه دان

 د.شومیپیشنهاد، معرفی و انتخاب مراکز علمی کاربردی، واحدهای استانی و دانشگاه  سطحسه در  دستورالعملدر این  مهارتی دانشجوی نمونه

   ساس موارد مندرج  خود، بر ا محل تحصیل  مرکز علمی کاربردیکنند ان است که در میان شرکت   دانشجویی  :مراکز مهارتی دانشجوی نمونه

و فرهنگی در یک  روه تخصصی و مقطع تحصیلی مشخص      مهارتی فناوری و ،های مختلف علمیرا در زمینه ، باالترین امتیازدر این دستورالعمل 

 شود. میمعرفی  به استان انتخاب و مرکزکسب نموده و به عنوان دانشجوی نمونه همان 

  شجوی نمونه ستانی:  مهارتی دان ست که در می   ا شجویی ا شرکت دان ستان ان  ساس موارد مندرج در    کنند ان منتخب ا محل تحصیل خود، بر ا

مهارتی و فرهنگی در یک  روه تخصتتصتتی و مقطع تحصتتیلی مشتتخص  فناوری، های مختلف علمی،را در زمینه ، باالترین امتیازدستتتورالعملاین 

 شود. پیشنهاد و معرفی می به ستاد مرکزی کسب نموده و به عنوان دانشجوی نمونه

  شجوی شگاه دانمونه مهارتی  دان شرکت      :ن ست که در میان  شجویی ا ستان    دان شنهادی ا کنند ان و منتخبان همه مراکز علمی کاربردی و پی

های مختلف علمی، فناوری و مهارتی و فرهنگی در یک محل تحصیل خود، بر اساس موارد مندرج در این دستورالعمل، باالترین امتیاز را در زمینه  

 شود.نموده و به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب می  روه تخصصی و مقطع تحصیلی مشخص کسب

 های آموزشی و پیوهشی، فناورانه.شامل فعالیت های علمی، فناوری :ویژگی 

 ای.های حرفهشامل تجارب شغلی قابل احراز و فعالیت های مهارتی:ویژگی 

 شی طرح پذیرد مهارتی  فته ای کشتتور رتتورت میحرفه های پیوهشتتی که در چارچوب نظاش شتتغلی و نیازمندیبه طرح مهارتی: های پژوه

 شود.می

 های ایثار ری، قرآنی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، هنری و ادبی.شامل فعالیت های فرهنگی:ویژگی 

 :ای.مدیریت و خدمات اجتماعی و بین رشته، هنر، رنعتهای کشاورزی، شامل  روه گروه تخصصی  

 :باشد. می ناپیوسته کارشناسیکاردانی،شامل مقاطع تحصیلی  مقطع تحصیلی 

 :جدول امتیازات  9ذیل ماده های غیر ، خارج از ستتقف امتیازات و یا تحت عنوان فعالیتدستتتورالعملامتیازی استتت که طبا این  امتیاز افزوده(

 شود.افزوده( به امتیازات دانشجو افزوده می

  هش و پیومدیرکل معاون فرهنگی دانشجویی، مدیرکل دانشجویی، ز شورایی متشکل ا :مهارتی انتخاب دانشجوی نمونه راهبردنگاریشورای

انتخاب دانشتجوی  ، که وظیفه تعیین راهبردهای اجرائی خدمات آموزشتی مدیرکل شتاهد و ایثار ر، مدیرکل فرهنگی اجتماعی،  مدیرکل فناوری، 

  بر عهده دارد.را دانشگاه جامع علمی کاربردی  مهارتی نمونه

 دانشجویی قرار دارد.دبیرخانه شورای راهبردنگاری در اداره کل انه شورای راهبردنگاری: دبیرخ 

 : شرایط شرکت کنندگان:  2ماده 

 باشد.  می 80و در مقطع کاردانی   81 ناپیوسته : حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت در مقطع کارشناسی0-8

 در این رقابت شرکت نمایند. توانند می ناپیوسته کارشناسیکاردانی، نیمسال در مقطع  دو: دانشجویان پس از طی حداقل 0-0

 نیمسال(  4 ناپیوسته کارشناسیکاردانی، : نداشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فراخوان بعنوان شرط ورود الزامی است. )0-9

 تواند بعنوان دانشجوی نمونه انتخاب شود. : هر دانشجو ررفاً یکبار در هر مقطع تحصیلی می0-4

 برای شرکت در این رقابت الزامی است.  مهارتی ،اجتماعی –فرهنگی  ،فناوری های آموزشی، پیوهشی،: کسب حداقل امتیاز از فعالیت0-1
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را در همان مقطع  رویداد، امکان شرکت در این  مراجع قانوی ذیربط در مقطع مربوطدارای سابقه محکومیت قطعی از شورای انضباطی و یا     : دانشجویان 0-0

 تحصیلی ندارند. 

ن فراخوان سال آینده توانند در اولی( می9-0شوند، در رورت نداشتن سنوات تحصیلی )بند : دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره فارغ التحصیل می0-7

 مقطع شرکت نمایند. و  در همان  روه

 

 : نحوه محاسبه امتیازات: 9ماده 

  ردد:کلیه امتیازات دانشجویان مطابا با مقطع تحصیلی و منطبا با حدود در نظر  رفته شده در جدول ذیل محاسبه می

 جدول امتیازات اصلی

 مقطع تحصیلی

 علمی
 فرهنگی

 حداقل -حداکثر
 و فناوری  مهارتی
 جمع  حداقل -حداکثر

 پژوهشی آموزشی
 حداقل -حداکثر

 60-01 61 -01 61-61 44 کاردانی
611 

 60 -01 61-01 61-01 41 سی ناپیوستهکارشنا

 
 جدول امتیازات افزوده 

 فرهنگی )حافظان کل قرآن( مقطع تحصیلی
گواهی آزمون زبان 

 خارجی

 ایهای شغلی و حرفهمهارت

 
 های غیرفعالیت

 6-3 61-61 1 1 ی ناپیوستهکاردانی/ کارشناس
 

ررفا فعالیت     : ارائه تاییدیه برای کلیه فعالیت9-8 ست و  ضروری ا رورت  رفته در طول مقطع  های علمی و فرهنگی  ست های  شجو، مالک   مورد درخوا دان

 باشد.محاسبه و امتیاز می

 برای کلیه کتب تالیفی، ترجمه و  ردآوری ضروری است.:ارائه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 9-0

 حداقل امتیازات این جدول را به رورت جدا انه اخذ نمایند.فرهنگی و مهارتی  پیوهشی، فناوری و آموزشی، ت در هر بخشبایس: دانشجویان می9-9

 راه یابند. به سطح بعدی انتخاب دانشجوی نمونه توانند بر اساس شرایط ذیل : متقاضیان می9-4

 باشد.می 02/01ناپیوسته کارشناسیکاردانی، دانشجویان مقطع حداقل امتیاز : 9-4-8

 

 : نحوه محاسبه امتیاز آموزشی 4ماده 

از مجموع امتیاز معدل، بخشی به معدل کل واحدهای  ذرانده اختصاص و بخش دیگر به معدل هر نیمسال تحصیلی دانشجو بر اساس         امتیاز معدل:-4-6

سال باقیمانده،          جدول زیر تعلا می ساند، به نیم شده به اتماش بر سنوات تعیین  شجو دروس خود را زودتر از  رورتی که دان عدل امتیاز باالترین م یرد. در 

  یرد.تعلا می ل دانشجوانیمس
 دانیکار

 معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز 31حداکثر 

 نحوه محاسبه امتیاز

 1معدل کل( *  -91)

 های تحصیلیمعدل نیمسال

 

 امتیاز 8حداکثر 

 نیمسال 4برای 

 امتیاز احتسابی  معدل در هر نیمسال 

33/80- 80 1/2 

33/87-87 8 

33/81-81 1/8 

02-83 0 
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 ی ناپیوستهشناسکار

 معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز 31حداکثر 

 نحوه محاسبه امتیاز

 1معدل کل( *  -91)

 های تحصیلیمعدل نیمسال

 

 امتیاز 1حداکثر 

 نیمسال 4برای 

 امتیاز احتسابی  معدل در هر نیمسال 

33/81-81 8 

33/80-80 01/8 

33/87-87 1/8 

33/81-81 71/8 

02-83 0 

 المپیادهای علمی : 4-0
 . به دارند ان مدال طال، نقره و برنز در هر یک از مراحل انفرادی و  روهی بر طبا جدول زیر امتیاز تعلا می  یرد

 

 

 ی، مهارتیالمپیادهای علم

 امتیاز عنوان

 1 طال )مقاش اول(

 3 نقره )مقاش دوش(

 0 برنز )مقاش سوش(

 6 لوح تقدیر )شایسته تقدیر(

 مرتبط با حوزه دانشجویی و شغلی شاغل فنی، حرفهمهای آشنایی اخذ گواهینامه: 4-3

 امتیاز ساعات دورهتعداد 

 0 12تا 

 1 812تا 

 1 812بیشتر از 

 : نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی 5ماده 
 تحصیلی دانشجو باشد. های پیوهشی باید مرتبط با رشته و مقطع: کلیه فعالیت8تبصره 

 .شودلحاو  ردیده و امتیاز داده می مدرساندانشگاه انجاش شده، بدون احتساب  مدرسانهای پیوهشی دانشجو که بصورت مشترک با : کلیه فعالیت0تبصره 

  یرد. ای در همین بخش مورد ارزیابی قرار میهای پیوهشی میان رشته: کلیه فعالیت9تبصره 

صره   ستان و یا هیأت داوران    فعالیت: کلیه 4تب ستی به تأیید مراجع ذیربط در مرکز، ا شی بای ستقر در  های پیوه سطوح     م شجویی در  هر یک از  اداره کل دان

 قرار  یرد.

 مقاالت  -1-6

 مقاالت دانشجویان مطابا با جدول امتیازات ذیل محاسبه می  ردد:

 نفر 0بیشتر از  نفره 0تا  6 نوع مقاله

شده معتبر خارجی   شی   (ISI)چاپ مقاالت کامل در مجالت نمایه  مورد تائید معاونت پیوه

  دانشگاه

1-0 4-8 

مورد تائید معاونت پیوهشتتی  (ISI)چاپ مقاالت کوتاه در مجالت نمایه شتتده معتبر خارجی

 دانشگاه

0-8 1/8-8 

( و مجالت دارای ISCچاپ هر مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسالش )   

 پیوهشی  –امتیاز علمی 

1-0 9-8 

 8-0 0-9 المللی معتبرخارجی بین یهاارائه مقاله و پوسترو چاپ مقاله در کنفرانس

 8-1/8 8-0 المللی معتبرداخلی بین

 برابر افزایش دهد. 1/8را به میزان تواند امتیاز مربوط در ارائه مقاله می دانشجو استاد و مدرس مرتبط با رشتهتبصره: همکاری : 1-8-8

 باشد. های چاپ شده، ررفاً شامل امتیاز میمقاالت و کنفرانس :1-8-0

  یرد. های خارجی الزامی بوده و در رورت عدش ارائه آن، امتیازی تعلا نمی:  واهی حضور و ارائه کنفرانس1-8-9
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 های پژوهشی : طرح1-0
ستانی، دانشگاهی   های پیوهشی  های کاربردی و طرحهای ملی، پیوهشها و همکاری در طرحشامل فعالیت  باشد که مطابا  )اتماش یافته( می مرکز آموزشی، ا

 شود. جدول زیر محاسبه می

 مسئولیت دانشجو در اجرای طرح
 امتیاز

 ناپیوسته کارشناسیکاردانی/ 

 7 مجری ارلی طرح

 1 همکار طرح

 باشد.می 1/8د مشمول امتیاز جدول فوق با ضریب نشومیمهارتی محسوب  شورای راهبرنگاری به تشخیصهایی که تبصره: طرح

طبا تعریف شورای عالی عتف، منظور از طرح ملی، طرحی است همراستا ) ردد. های ملی با ضریب دو محاسبه می: امتیاز فعالیت و همکاری در طرح1-0-8

زه املی که مبتنی بر توسعه علوش و فناوری بوده در نتیجه به توسعه و هم افزایی میان اهداف آموزشی و تحقیقاتی منجر شود. از سوی دیگر اند      هایبا اولویت

 های مختلف در طرح را در بر یرد.(بایست فراتر از توان یک بخش بوده و همکاری نهاد و سازمانو هزینه طرح می

 متعدد، ررفاً امتیاز یک بخش در نظر  رفته خواهد شد.  هایطرح پیوهشی در برنامهیک  : در رورت ارائه1-0-0

 باشند. های دیگر )مقاالت، کتب و ... ( قابل محاسبه نمیهای پیوهشی در بخشدستاوردهای حارل از طرح :1-0-9

 : تالیف کتاب 1-3
  امتیاز کتب تالیفی دانشجویان مطابا با جدول ذیل محاسبه می  ردد.

 امتیاز تعداد نویسنده یا نویسندگان

 ناپیوسته کارشناسیکاردانی/ 

 1 نفره 8

 9 نفره 0

 0 نفر به باال 0

  یرد.ت جدول فوق، ررفاً به کتب چاپ شده تعلا میا: امتیاز1-9-8

 . یردمیتعلا امتیاز امتیاز بر اساس هر یک از مقاطع  4تا سقف به رورت تصنیفی : به تالیف کتاب 1-9-0

 شود.امتیاز به امتیازات جدول فوق اضافه می 0ها، ها و پیوهشکدهها، پیوهشگاه: در رورت انتشار کتاب توسط دانشگاه1-9-9 

 دد.  رامتیاز به امتیازات جدول فوق اضافه می 9بین المللی حاثز رتبه اول تا سوش  ردد،  ملی و های معتبردر رورتی که کتاب در جشنواره: 1-9-4

 ترجمه و گردآوری کتاب : 1-4

  ردد. امتیاز کتب ترجمه و  ردآوری شده توسط دانشجویان مطابا با جدول ذیل محاسبه می

تعداد نویسنده یا 

 نویسندگان

 امتیاز

 ناپیوسته کارشناسیکاردانی/ 

 9 نفر 8

 0 نفر به باال 0

 : اختراع، ابداع و نوآوری 1-1
  یرد.های علمی و رنعتی ایران یا معاونت پیوهشی وزارتین امتیاز ذیل تعلا مییا نوآوری دارای تائیدیه از سازمان پیوهشاختراع، ابداع و برای هر 

 امتیاز تعداد

 هناپیوست کارشناسیکاردانی/ 

 0 نفره 8

 1 نفره 0

 4 نفر و باالتر 9

شده در کلیه بخش 1-1-8 شگاهی با  واهی باالترین مقاش آن بخش   : به هر ونه ارائه طرح یا ایده اجرا  رنعتی، خدماتی، عمومی، اجتماعی و دان های مختلف 

  یرد.امتیاز تعلا می 1تا  0حسب نوع و سطح آن از پیوهشی هر یک از سطوح مرکز، استان و دانشگاه تایید معاون  یا
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  ردد.می به اختراعات مورد تائید بنیاد ملی نخبگان امتیازات ذیل اضافه : 1-1-0

 سطح اختراع امتیاز

 0سطح  4

 8سطح  7

 لمیهای ع: مسابقات و جشنواره1-1
  یرد.امتیاز زیر تعلا می های علمی کاربردیو جشنواره های علمی کشوری خوارزمی، رازی، فارابیبه کسب عناوین در مسابقات و جشنواره

 امتیاز تعداد 

  ناپیوسته کارشناسیکاردانی/ 

 8 نفره  8

 1 نفره و باالتر  0

  یرد.های علمی، بیشترین امتیاز تعلا  رفته در جدول فوق تعلا می: به اختراعات بر زیده در مسابقات و جشنواره8تبصره 

صره   شجویان  0تب سته      در هر یک از مقاطع کاردانی یا: دان سی ناپیو شنا شته  کار سه   ر رورت خلا آثار هنری نظیر مجم شی،    های  روه هنر در  سازی، نقا

 د.نماینالمللی مورد تائید وزارت علوش، مطابا جدول فوق امتیاز کسب میهای معتبر ملی و بینموسیقی، فیلم و ... و کسب مقاش در جشنواره

 بنیانهای دانش: شرکت1-7
 تواند مشمول های دانش بنیان میشرکت   های خوداشتغالی، کارآفرینی و ها کمپاستارت آپ  شتاب، رویداداهای طراحی، اجرا و پشتیبانی علمی پیوهشی از   

 امتیاز به شرح ذیل شود.

 امتیاز
 عنوان فعالیت

 عضویت طراحی معنوی مالکیت

 های دانش بنیانشرکت 1 7 82

 رویداد شتاب 9 1 7

 فن بازارها 0 4 1

 آفرینیخوداشتغالی/ کارهای کمپ 8 9 4

 ها و امتیازات فناورانه و مهارتی: فعالیت 6ماده 

 رایهر ونه فعالیت شتتغلی و مهارتی متناستتب با عناوین زیر و کستتب مقاش و رتبه مرتبط آنها با لحاو ستتنوات براستتاس جداول زیر و یا به تشتتخیص شتتو   

 راهبردنگاری مشمول امتیاز خواهد بود.

 :ایده فناوری: 1-6

 ای است که منجر به تولید، ارتقاء محصول و یا خدمت شود ایده یا پروژه فناوری پروژه

 امتیاز   7امتیاز                             مشترک با مدرس :  9.1امتیاز               مشترک با دانشجو :  1مستقل : 

 امتیاز   80حداکثر 

 :واحد فناور : 1-0

سیس و بر طبق              شور تا سناد ک سازمان ثبت ا ساس مقررات  ستقل )حقوقی( که بر ا ست دارای هویت م واحد فناور واحدی ا

 نامه های مرکز رشد یا پارک رسما در مرکز رشد یا پارک پذیرفته شده باشد. آیین

ها مستقر شده    ҅ز  رشد و پارک های فناوری، شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد کشور که در مرک     واحد فناور شامل هسته  

   های دانش بنیان است.است و دارای سابقه دانش بنیان و شرکت

 امتیاز  0امتیاز                  شرکت ثبت شده               استقرار مرکز رشد :  8هسته فناوری : 

 امتیاز          8استقرار پارک :                                                                                                                

 امتیاز   0شرکت با سابقه دانش بنیان: ، امتیاز  0شرکت با عنوان دانش بنیان : 

 امتیاز   82حداکثر 
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 : محصول:1-3

شود و     شامل کاال و خدمات می  صول  شد. )مجوز مربوطه باید   مح صالح دریافت کرده با باید مجوزهای مربوطه را از مراجع ذی 

 به تایید معاونت پژوشی دانشگاه برسد(

 امتیاز 1امتیاز   محصول تجاری شده )تولید انبوه(  9امتیاز   محصول مجوز دار :  0محصول بصورت نمونه آزمایشگاهی: 

 امتیاز   1محصول رادراتی: 

 امتیاز  82حداکثر 

 
 :های آموزشیدوره:1-4

 آموزشها می توانند بصورت برگزاری کارگاه های حضوری و یا شرکت در دوره های آموزش مجازی صورت گرفته باشد. 
 امتیاز   9شرکت در استارتاپ ها )شرکت در رویدادهای استارتاپی و بر زیده شدن ایده(  –الف 
 امتیاز( 2.1شرکت در دوره آموزشی )هر دوره آموزشی  –ب 

 فناوری و کارآفرینی   -8
 مدیریت پروژه -0
 خالقیت و طرح کسب و کار   -9
 کارآفرینی و تجارت کارآفرینانه -4
 حقوق تجارت -1
 بازاریابی -0
 محیط کسب و کار -7
 تامین مالی -1
 شرکت های دانش بنیان -3

 مالیکت فکری -82
 تشکیل، ثبت ارکان شرکت های تجاری -88
 رادرات بهداشت و سالمترویه  -80
 آشنایی با مباحث مالی شرکت   -89
 امتیاز   0حداکثر 

 

 : نحوه محاسبه امتیاز فرهنگی7ماده 
 اجتماعی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو رورت  رفته باشد، مالک محاسبه و امتیاز خواهد بود.  –های فرهنگی در این بخش، ررفاً فعالیت

 دررد کل امتیاز بخش فرهنگی( 92)حداکثر های قرآنی فعالیت: 7-8

 البالغه، رحیفه سجادیهنهج: کسب مقاش در مسابقات قرآن )حفظ و قرائت( : 7-8-8

 عنوان بین المللی کشوری دانشگاهی  مرکز -استانی

 مقام اول 7 1 9 1/8

 مقام دوم 0 4 0 8

 مقام سوم 1 9 1/8 1/2

 

  یرد. : به دانشجویانی که در یک رشته قرآنی، طی یک سال به چند مقاش دست یافته اند؛ ررفا به باالترین مقاش کسب شده آنها امتیاز تعلا می7-8-0

نمایند در رورت حفظ سی جزء قرآن، کل امتیاز فعالیت   امتیاز را کسب می  01/2حافظان قرآن کریم به ازای حفظ هر جزء، با تائید مراکز ذیصالح   :7-8-9

  یرد.( به دانشجو تعلا می9امتیاز افزوده )مطابا جدول ماده  1قرآنی بعالوه 

 از امتیازات جدول فوق اختصاص داده خواهد شد.نیمی با موضوعات قرآنی های دینی مسابقات و جشنواره سایر به بر زید ان: 7-8-4

 و تایید کمیته داوری فرهنگی امتیاز بند فوق تعلا اهی فعالیت معتبر از مراجع مربوطهای دینی رستتمی کشتتور، با ارائه  و: به دانشتتجویان اقلیت8تبصتتره 

  یرد. می

صره   سالمی می   قرآن، مرجع تائید کننده درحوزه حفظ : 0تب شد. د سازمات تبلیغات ا ستندات     با شجو فاقد این م رورتی که دان شد اخذ  واهی از   ر   مرکزبا

 های قرآن و عترت دانشگاه و یا دفتر نهاد مقاش معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد قبول خواهد بود.فعالیت

 امتیاز بخش فرهنگی(دررد کل  02: فعالیت در نهادهای دانشجویی: )حداکثر 7-0
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  ردد.به ازای هر سال مسئولیت در نهادهای دانشجویی دانشگاه، امتیازات مطابا جدول زیر محاسبه می

 امتیاز سمت های دانشجوییتشکل

های فرهنگی،  کانون علمی دانشتتتجویی،  های ورزشتتتی، انجمن

 اجتماعی، هنری، ادبی، مذهبی و قرآنی و مهدویت

ای هکمیته، نظر و رنفی دانشجویی)تعامل و تبادل شورای  

شجویی  شجویی  ، تحقیقات دان سیج دان شکل  ، ب ای  هسایر ت

 ( روهی سیاسی اجتماعی و ...

 0 مرکز دبیر

 4 استان

 عضو شورای مرکزی

 8 مرکز

 9 استان

 های اسالمی دانشجویان.های فرهنگی، اتحادیه تشکلکانون انشجو در شورای مرکزی مجامع تخصصی: در رورت عضویت د7-0-8

متیاز ادل اتبصره: در رورتی که در زمان ثبت ناش در جشنواره دانشجوی نمونه حداقل شش ماه از مسئولیت دانشجو در نهاد دانشجویی سپری شده باشد، مع        

  یرد. یک سال به وی تعلا می

 ل امتیاز بخش فرهنگی(دررد ک 81: نشریات دانشجویی )حداکثر 0-9

شریا          شورای مرکزی ناظر بر ن شگاه که مورد تائید  شریات دان شگاهی دارای مجوز از کمیته ناظر بر ن شریات دان ش به مشارکت و همکاری در تهیه ن جویی ت دان

  یرد. کشور باشد، طبا جدول زیر امتیاز تعلا می

 وضعیت همکاری امتیاز

 مدیر مسئول یا سر دبیر 1/8

 شورای سردبیری یا هیات تحریریه عضو 8

 

  یرد.میمسئول و یا سردبیر امتیاز تعلا  نشریه به عنوان راحب امتیاز حقیقی، مدیرولیت همزمان دانشجو حداکثر دو به مسئ: 7-9-8 

 و تکراری نبایستی باشد. مشابهمسئولیت اشاره شده در این بند تبصره: 

 دررد کل امتیاز بخش فرهنگی( 01هنری و ادبی )حداکثر های فرهنگی، : مسابقات و جشنواره7-4

)جشنواره فرهنگی سیمرغ، نشریات دانشجویی، رویش، حرکت      ، هنری و ادبی مورد تأیید دانشگاه نظیر های فرهنگیبه کسب عناوین در مسابقات، جشنواره   
  نی در بخش قرآنی محاسبه شده و مستندات باید در همان بخش مربوطه قرار  یرد.های دینی و قرآ یرد. امتیازات مربوط به جشنوارهو.... ( امتیاز ذیل تعلا می

 عنوان بین المللی کشوری دانشگاهی مرکز -استانی

 مقام اول 7 1 9 1/8

 مقام دوم 0 4 0 8

 مقام سوم 1 9 1/8 1/2

 

 درصد کل امتیاز بخش فرهنگی ( 01مسابقات ورزشی: ) حداکثر  -7-1

 عنوان بین المللی کشوری دانشگاهی مرکز -استانی

 مقام اول 7 1 9 1/8

 مقام دوم 0 4 0 8

 مقام سوم 1 9 1/8 1/2

 

  یرد.نیمی از امتیازات جدول فوق تعلا میی های همگان: به بر زید ان مسابقات ورزش 7-1-8

 خواهد بود.هی دباالترین مقاش معیار امتیاز ،رتبه ئز: به بر زید ان مسابقات ورزشی حا7-1-0

 باشد. : مرجع تایید کننده عناوین در دانشگاه، معاونت دانشجویی می8تبصره 

  یرد. : به بر زید ان رشته های مشترک مسابقات بر زار شده در یک سال، امتیاز باالترین مقاش تعلا می0تبصره 

  یرد.امتیاز تعلا می 4و حداقل  0حداکثر  های مربوطداوری مورد تأیید فدراسیون : به دارند ان کارت مربیگری و9تبصره 

 سطح کشوری تعلا خواهد  رفت. مقاماتبدنی با موضوعات ورزشی حداکثر امتیاز های غیر مرتبط تربیت: به تألیفات دانشجویان رشته4تبصره 



 8 

 درصد کل امتیاز بخش فرهنگی( 61: سایر فعالیت های فرهنگی: )حداکثر 7-1

 موضوع فعالیت

 های داوطلبانه درون دانشگاهیفعالیت حداکثر امتیاز 

 مشارکت در اردوهای جهادی، هجرت و ... که در خدمات رسانی به مناطا محروش نقش داشته باشند. 1/2-1/8

 )با ارائه  واهی رسمی به تائید معاون فرهنگی(

8 

 0 شودهایی که توسط دفاتر مشاوره دانشگاه بر زار میکار اههای زند ی و سایر های آموزشی مهارتحضور و مشارکت در کار اه 1/2

 9 های نظریه پردازی و آزاد اندیشی )به شرط آنکه اخذ مجوز به رورت فردی رورت  رفته باشد.  بر زاری کالس 8

 

 های داوطلبانه برون دانشگاهیفعالیت امتیاز

  که به تایید جمیت هالل احمر برسد مشارکت و حضور در امداد رسانی حوادث غیرمترقبه 1/2-1/8

 0 های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسالمیهمکاری در فعالیت 1/2-8

 9 عضویت و همکاری بیش از یک سال در بنیادهای خیریه و عاش المنفعه رسمی )کمیته امداد و بهزیستی و ... 8

 4 عضویت در هیات امنای موسسات خیریه رسمی   1/2

  امتیاز

 8 اختیار تاهل 0

 0 ارائه کارت اهدای عضو  1/2

 9 امتیاز تعلا می  یرد(   01/2اهدای خون )به ازای هر بار  8

 4 تالیف کتاب فرهنگی   1/8-8

 1 ترجمه و  ردآوری  1/2-8

صره: کتب تالیفی و ترجمه   ضی    "تب شته تحصیلی متقا سی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی مصداق بند        "غیر مرتبط با ر سیا  1و  4در موضوعات قرآنی، 
 سایر فعالیت های فرهنگی )بخش سوش( است. 

 د.رسیده باشفرهنگی  و دانشگاه و مراجع ذیصالح در سطح مرکز، استانهای فوق باید به تایید مرجع ذیصالح : کلیه مدارک و مستندات فعالیت7-0-8
 ایثارگری:  -7-7

  یرد. به ایثار ران )جانبازان، آزاد ان، رزمند ان و خانواده ایشان( طبا بندهای ذیل امتیاز تعلا می
  امتیاز 81و باالتر دررد  12جانبازان 

 امتیاز 82دررد  12با دررد کمتر از انبازان ج 

  امتیاز( 81امتیاز)حداکثر  4هرسال اسارت آزاد ان به ازاء 

  امتیاز( 1امتیاز)حداکثر  8رزمند ان به ازاء هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه 

 امتیاز 82 و باالتر دررد 12انبازان فرزند و همسر ج 

  امتیاز 1دررد  12کمتر از فرزند و همسر جانبازان 

 با ضریب دو محاسبه خواهد شد.  : امتیاز مدت حضور خواهران در اسارت و جبهه8تبصره 
سبه و لحاو می    0تبصره   ساس یکی از بندهای فوق محا ررفاً بر ا شرایط بودن در چند بخش باالترین امتیاز لحاو   : امتیازات ایثار ران    ردد در رورت حائز 

 شود. می

 : معلولیت 8ماده 

دررد حد نصاب امتیاز الزش برای شرکت در این رقابت ده امتیاز تشویقی      32: به دانشجویان معلول با ارائه تائیدیه از سازمان بهزیستی در رورت کسب      1-8

 تعلا می  یرد. 

 : 9ماده 
 باشد.  می راهبردنگارینامه و تدوین شیوه نامه شورای مرجع تفسیر آیین: 3-8
 را دارد.برابر  1/8به میزان های تیمی دانشجویان بوده و اختیار افزایش امتیاز مربوط در هر بخش شورای راهبردنگاری مرجع تشخیص انجاش فعالیت :3-0
سطح معرفی و            :3-9 سط باالترین مقاش آن  شگاه تو ستان و دان سطح مرکز، ا سال در هر  شجوی نمونه هر  اونت فرهنگی  مع به تأییدهیأت داوران انتخاب دان

 خواهد رسید. دانشجویی دانشگاه
های علمی مجزا با تأکید بر انتخاب و استفاده  های آموزشی چهار انه)رنعت، خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر(  روه   تبصره: برای هر یک از  روه 

 از اساتید مجرب تشکیل خواهد شد.
 شود.های قبلی انتخاب دانشجو نمونه کان لم یکن تلقی میها و دستورالعملنامهاز تاریخ تصویب دستورالعمل کلیه آیین :3-4
 فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابالغ خواهد شد.این دستورالعمل توسط معاونت  :3-1
به مدت  رسیده و از تاریخ تصویب  دانشگاه جامع علمی کاربردی   فرهنگیشورای  به تائید  04/24/8933تبصره در تاریخ   02ماده و  3در نامه این آیین: 3-0 
  االجراست.الزش سال 0


