
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویی نمونه

تشويق دانشجويان در پايبندي به ھويت ملي و به منظور شناسايي و معرفي الگوي مناسب دانشجويي، افزايش مراتب معنوي و 
گسترش اصول و ارزشھاي اسالمي و اخالق حرفه اي و با ھدف افزايش تحرك، نوآوري و شادابي اجتماعي و شناسايي 

  .استعدادھاي برتر علمي، فرھنگي در بین دانشجويان، آيین نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه تدوين مي گردد

  فتعاري: ١ماده 

فردي است كه به لحاظ ويژگي ھاي علمي، فرھنگي، اجتماعي و رعايت شئون دانشجويي سرآمد :دانشجوي نمونه 
  : اين دانشجويان به لحاظ سطح انتخاب به دو دسته تقسیم مي شوند . دانشجويان ديگر باشد

االترين امتیاز را حسب گروه تخصصي و به دانشجويي اطالق مي گردد كه در سطح دانشگاه ب:دانشجوي نمونه دانشگاھي : الف
مقطع تحصیلي در میان شركت كنندگان دانشگاه محل تحصیل خود كسب و به عنوان دانشجوي نمونه ھمان دانشگاه انتخاب و 

  .معرفي مي شود

امتیاز در به آن دسته از دانشجويان نمونه دانشگاھي اطالق مي گردد كه بواسطه كسب باالترين: دانشجوي نمونه كشور :ب 
گر وه و مقطع توسط دانشگاه مدارك آنان براي ارزيابي به وزارتین ارسال و در ھیات ھاي داوري وزارتین مورد ارزيابي و به لحاظ 

آموزشي / كسب باالترين امتیاز در گروه تخصصي و مقطع تحصیلي در میان شركت كنندگان، توسط معاونت ھاي دانشجويي
  .نمونه كشوري معرفي مي گردندوزارتین به عنوان دانشجوي

  شامل فعالیت ھاي ايثارگري، قرآني، اجتماعي، سیاسي، ورزشي، ھنري وادبي: ويژگي ھاي فرھنگي و اجتماعي : ج 

  شامل فعالیت ھاي آموزشي و پژوھشي :ويژه گي ھاي علمي :د 

  درمان و آموزش پزشكيھر يك از وزارتخانه ھاي علوم، تحقیقات فناوري و بھداشت،: وزارتین :ھـ 

ھر يك از دانشگاه ھا، پژوھشگاھھا و دانشكده ھا و پژوھشكده ھاي مستقل، مراكز، مؤسسات و مجتمع ھاي :دانشگاه :  ز 
  آموزش عالي مستقل اعم از دولتي و غیردولتي

ت، كشاورزي و دامپزشكي شامل گروه ھاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم پايه پزشكي و بھداش:گروه تخصصي :ح 
  .فني مھندسي، ھنر، علوم پايه و علوم انساني مي گردد

  :شرايط شركت كنندگان :٢ماده 

دانشجويان كه حداقل يك نیم سال تحصیلي را با معدل كل در ھريك از مقاطع كارداني، كارشناسي ناپیوسته و كارشناسي 
گذرانده ) ١۵(و دكتري تخصصي بالیني) ١٧(ph.dو دكتري تخصصي ) ١۶(، دكتر حرفه اي)١٧(، كارشناسي ارشد)١۶(پیوسته 

  .باشند مي توانند در اين رقابت شركت نمايند

دانشجوياني كه تا پايان شھريور ماه ھر سال دانش آموخته مي شوند مي توانند در ھمان سال در اين رقابت شركت :١تبصره 
  . نمايند

  .دانشجو در ھر مقطع يك بار مي تواند به عنوان دانشجوي نمونه كشوري انتخاب شودھر:٢تبصره 

صرفاً از ( داشتن حداقل معدل كل و كسب حداقل امتیاز بخشھاي پژوھشي، فرھنگي اجتماعي و شئون دانشجويي :٣تبصره 
  .براي شركت در اين رقابتھا الزامي است) رديف اول و دوم

دانشجويان داراي سوابق محكومیت در شوراي انضباطي دانشگاه و يا مراجع قانوني ذيربط امكان شركت در اين رقابت :۴تبصره 
  .را ندارند

ارائه تأيیديه براي كلیه فعالیتھاي علمي و فرھنگي، اجتماعي ضروري است و صرفاً فعالیت ھاي صورت گرفته در مقطع :  ۵تبصره 
  .امتیاز مي باشدفعلي دانشجو مالك محاسبه و 

تحقیقات فن آوري وزارتین و /ارائه مجوز از وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي يا معاونت پژوھشي و فن آوري دانشگاه : ۶تبصره 
  .گواھي در دست چاپ بوده از انتشارات براي كلیه تألیفات، ترجمه ويا گردآوري ضروري است

  .مقطع مورد رسیدگي قرار مي گیردمدارك دانشجويان بر حسب گروه تخصصي و: ٧تبصره 

  

  



  نحوه محاسبات امتیازات :٣ماده 

  :١جدول 

فرھنگي علميمقطع تحصیلي
اجتماعي 

حداقل 
حداكثر

شئونات 
- حداقل
حداكثر

جمع
المپیاد آموزش

علمي
پژوھشي 

- حداقل
حداكثر

كارداني و كارشناسي 
ناپیوسته

۴٠٢-٣٢۵-٣٢۵-١٠۵-٣١٠٠

٣١٠٠-١٠۵-۶٢۵-٠٣٠-٣٨٢كارشناسي پیوسته
٣١٠٠-١٠۵-١۵٢۵-۴۵__٢۵كارشناسي ارشد ناپیوسته

دكتراي حرفه اي رشته 
پزشكي،دندانپزشكي، (ھاي

)داروسازي

۴٠٢-٣٢۵-١٠٢۵-١٠۵-٣١٠٠

دكتراي 
تخصصي

Ph.D١٨__۵٢٠٢٠-٢-۵١٠-۵١٠٠
دستیاران 

بالیني
۴١٠٢٠-٣٠__٠-۵١٠-۵١٠٠

  
  نحوه محاسبات امتیازات بخش علمي :۴ماده 

آموزشي، بخشي به معدل كل واحدھاي گذرانده اختصاص و بخش ديگر به معدل ھر نیمسال از مجموع امتیاز :  آموزشي -۴-١
در صورتي كه واحدھا زودتر از سنوات تعیین شده اتمام بايد به نیمسال . تحصیلي دانشجو بر اساس جدول زير تعلق مي گیرد
  .باقیمانده، امتیاز باالترين معدل نیم سال تعلق مي گیرد

  

كارداني و كارشناسي ناپیوسته
معدل كل واحدھاي گذرانده 

٣۵امتیاز 
نحوه محاسبه امتیاز

۵×) معدل- ١٣(

نیمسال۴امتیاز براي ٨معدل نیمسال ھاي تحصیلي

امتیازمعدل در ھر نیمسال
١-١٧۶  
١/١٧-١٨  
١/١٨-١٩  
١/١٩-٢٠

٧۵%  
١  
۵/١  
٢

  

كارشناسي پیوسته
معدل كل واحدھاي گذرانده 

٣٠امتیاز 
نحوه محاسبه امتیاز

۵×) معدل- ١۴(

نیمسال٨امتیاز براي ٨معدل نیمسال ھاي تحصیلي

امتیازمعدل در ھر نیمسال
١-١٧۶  
١/١٧-١٨  
١/١٨-١٩  
١/١٩-٢٠

٢۵%  
۵/٠  

٧۵/٠  
١

  

كارشناسي ارشد ناپیوسته
نحوه محاسبه امتیازامتیاز٢۵

۶×) معدل-١۶/۵(

نیمسال۴امتیاز براي ۴معدل نیمسال ھاي تحصیلي

امتیازمعدل در ھر نیمسال
١٧-١٨  
١/١٨-١٩  
١/١٩-٢٠

۵/٠  
٧۵/٠  
١  

  

  



كارشناسي ارشد پیوسته
معدل كل واحدھاي گذرانده 

٢٠امتیاز 
نحوه محاسبه امتیاز

۴×)معدل- ١۵(

نیمسال١٢امتیاز براي ١٨معدل نیمسال ھاي تحصیلي

امتیازمعدل در ھر نیمسال
١٧-١٨  
١/١٨-١٩  
١/١٩-٢٠

٧۵%  
١  
۵/١  

دكتري حرفه اي
معدل كل واحدھاي گذرانده 

٢۴امتیاز 
نحوه محاسبه امتیاز

۶×) معدل- ١۶(

نیمسال١٠امتیاز براي ١۵معدل نیمسال ھاي تحصیلي

امتیازمعدل در ھر نیمسال
١/١-١٧۶  
١/١٧-١٨  
١/١٨-١٩  
١/١٩-٢٠

٧۵%  
١  

٢۵/١  
۵/١

  

عنواننوع آزمون
)امتیاز-۴حداكثر(امتیاز

داروسازي و پزشكي
دندانپزشكي

دامپزشكي

جامع علوم پايه 
كشوري

__٢٢اول
__۵/١۵/١دوم تا چھارم
__١١پنجم تا ھفتم

__۵/٠۵/٠ھشتم تا دھم

جامع پیش كارورزي 
كشوري

____٢اول
____۵/١دوم تا چھارم
____١پنجم تا ھفتم

____۵/٠ھشتم تا دھم

جامع پیش كارورزي 
دانشگاھي

۴__١اول
٣__۵/٠دوم

٢__٢۵/٠سوم

جامع علوم پايه 
دانشگاھي

__١٢اول
__۵/٠۵/١دوم

__٢۵/٠١سوم
۴۴۴سقف امتیاز

  

  

ph.D  دكتري تخصصي
معدل كل واحدھاي گذرانده 

١۵امتیاز 
نحوه محاسبه امتیاز

٣×) معدل- ١۵(

معدل نیمسال ھاي 
تحصیلي

نیمسال٣امتیاز براي ٣

امتیازمعدل در ھر نیمسال
١٧-١٨  
١/١٨-١٩  
١/١٩-٢٠

۵/٠  
٧۵/٠  
١

  )دكتراي تخصصي بالیني(امتیاز آزمون ارتقاي كتبي و شفاھي:٢جدول 

  

  

  

  

  



دكتري تخصصي بالیني

سال۴امتیاز براي ٢٠حداكثر نمره كتبي ارتقاي ھر سال

٢امتیاز نمره در ھر سال
١٠٠٢-١١٠
١١٠٣-١٢٠
١٣۵-١٢٠۴
١۵١٣-٠۵۵

سال۴امتیاز براي ٢٠حداكثر نمره شفاھي ارتقاي ھر سال

امتیازنمره در ھر سال
١٠٠٢-١١٠
١١٠٣-١٢٠
١٣۵-١٢٠۴
١۵١٣-٠۵۵

  

          امتیاز محاسبه خواھد شد٣٠با افزايش سنوات سقف تحصیلي حداكثر تا سقف.  
  المپیادھاي علمي۴-٢

المپیادھاي علمي

امتیازعنوان
٢اول
۵/١دوم

١سوم
  
  پژوھشي-۴-٣

  .دانشجو باشدكلیه فعالیت ھاي بخش پژوھشي بايد مرتبط با رشته و مقطع تحصیلي : ١تبصره 
كلیه فعالیت ھاي پژوھشي كه بصورت مشترك با اساتید دانشگاه صورت گرفته است انفرادي محسوب و : ٢تبصره 

  .داراي امتیاز انفرادي مي باشد
امتیاز به ١٠در صورتیكه فعالیتھاي پژوھشي دانشجو بیشتر از سقف تعیین شده پژوھشي باشد تا سقف :٣تبصره 

  . جیحي به مجموع امتیاز اين بخش آنان قابل افزايش خواھد بودعنوان امتیاز تر
  : مقاالت -الف

  .حداكثر امتیاز بخش مقاالت سي درصد امتیاز بخش پژوھشي متناسب ھر مقطع مي باشد:تبصره 
  چاپ ھر مقاله در مجالت نمايه شده معتبر خارجي و مجالت داراي امتیاز علمي و پژوھشي -۴-٣-١

  
امتیازتعداد نويسنده يا نويسندگان

۵يك تا دو نفره
۴نفر٢بیشتر از 

چاپ ھر مقاله در ساير مجموعه ھاي معتبر علمي ترويجي دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالي و پژوھشي -۴-٣-٢
  داخل كشور و مجالت علمي تخصصي

  
امتیازتعداد نويسنده يا نويسندگان

٣يك تا دو نفره
٢نفر٢بیشتر از 

  در كنفرانس ھا و مجامع علمي بین المللي و داخلي) سخنراني، پوستر( ارائه يا چاپ مقاله-۴-٣-٣
  

امتیازتعداد نويسنده يا نويسندگان
٢يك تا دو نفره

۵/١نفر٢بیشتر از 
  
  فعالیت ھاي تحقیقاتي -ب

  .حداكثر امتیاز بخش فعالیتھاي تحقیقاتي سي درصد امتیاز بخش پژوھشي متناسب ھر مقطع مي باشد:تبصره 
  فعالیت و ھمكاري در ھر طرح تحقیقاتي مصوب دانشگاه، طرح ھاي ملي و تحقیقات كاربردي 

سقف امتیازنحوه اجرا
كارشناسي ارشد كارشناسيكارداني

ناپیوسته
دكتراي حرفه اي و 

كارشناسي ارشد پیوسته
دكتراي تخصصي

ph.D و دكتري
بالیني

۴۵٧٧١٠مجري مستقیم
٢٣۴۴۶ھمكاري در طرح

  
  . امتیاز فعالیت و ھمكاري در طرح ھاي ملي با ضريب دو محاسبه مي گردد:   ١تبصره 
  .در صورت ارائه يك طرح تحقیقاتي در جشنواره ھاي متعدد صرفا امتیاز يك بخش در نظر گرفته خواھد شد: ٢تبصره 



  تألیف كتاب : ج 
  تألیف ھر كتاب چاپ شده يا در دست چاپ 

تعداد نويسنده يا 
نويسندگان

سقف امتیاز
كارشناسي ارشد كارشناسيكارداني

ناپیوسته
دكتراي حرفه اي و 

كارشناسي پیوسته
دكتراي 

و PHDتخصصي
دكتري بالیني

٣۴٧٧٩نفره١
٢٣۵۵۶نفره٢
١٢٣٣٣نفره به باال٢

  .به تألیف كتاب به صورت تصنیفي يا كتب مرجع ده امتیاز تعلق مي گیرد
  ترجمه و گردآوري كتاب :ھـ 

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

نويسندگان
سقف امتیاز

كارشناسي ارشد كارشناسيكارداني
ناپیوسته

دكتراي حرفه اي و 
كارشناسي ارشد پیوسته

دكتراي 
و PHDتخصصي

دكتري بالیني
٢٣۵۵٧نفره١
١٢۴۴۶نفره٢
۵/٠١٣٣۵نفر به باال٢

  اختراع، ابداع و نوآوري: د 
پژوھشي متناسب ھر مقطع مي باشد به حداكثر امتیاز بخش اختراع، ابداع و يا نوآوري سي درصد امتیاز بخش :تبصره 

اختراع، ابداع و نوآوري داراي تائیديه از سازمان پژوھش عاي علمي و صنعتي ايران، دبیرخانه جشنواره خوارزمي ، ابن 
  . سینا، رازي، فارابي وساير جشنواره ھاي مورد تأيید وزارتین امتیاز ذيل تعلق مي گیرد

سقف امتیازتعداد
كارشناسي ارشد كارشناسيكارداني

ناپیوسته
دكتراي حرفه اي و 

كارشناسي ارشد پیوسته
دكتراي 

و PHDتخصصي
دكتري بالیني

٣۴٧٧٩نفره١
٢٣۵۵۶نفره٢
١٢٣٣٣نفر به باال٣

  
  :تجاري سازي علم :و 

  .حداكثر امتیاز اين بخش ده درصد امتیاز بخش پژوھشي متناسب ھر مقطع مي باشد:تبصره 
به ھر گونه ارائه طرح و يا ايده اجرا شده در كلیه بخش ھاي مختلف صنعتي، خدماتي، عمومي، اجتماعي و 

نشگاه، حسب نوع و سطح تحقیقات و فناوري دا/ دانشگاھي با گواھي باالترين مقام آن بخش و تأيید معاون پژوھشي 
  .آن از يك تا پنج امتیاز تعلق مي گیرد

  )امتیاز٢۵حداكثر ( نحوه امتیاز دھي بخش فرھنگي، اجتماعي: ۵ماده 
صرفاً فعالیت ھاي فرھنگي و اجتماعي كه در مقطع تحصیلي فعلي دانشجو صورت گرفته باشد مورد پذيرش :تبصره 

  خواھد بود 
  فعالیت ھاي قرآني ۵-١

  و نھج البالغه) حفظ، قرائت، تفسیر( كسب مقام در مسابقات قرآن
سطح دانشگاه ھا كشوريبین المللي عنوان

٢۵١٩١۴مقام اول 
٢٢١٧١٢مقام دوم 
٢٠١۵١٠مقام سوم

  
  تألیف ، ترجمه يا گردآوري با موضوعات قرآني 

سطح دانشگاه ھادر سطح كشوريدر سطح بین المللينحوه اجرا
٢۵١۵١٠يك نفره

١۵٠١٠٨دو نفره به باال
تألیفات دانشجويان رشته ھاي علوم قرآني با موضوعات قرآني در بخش پژوھشي مورد رسیدگي قرار مي : تبصره 

  .گیرد
  .امتیاز تعلق مي گیرد٧و در سطح كشوري ۵عضويت و ھمكاري در كانون ھاي قرآني ، عترت و نماز در سطح دانشگاه 

مربیان قرآني داراي تايیديه از نھاد نمايندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه ھا و يا سازمان دارالقرآن كريم سازمان 
  تبلیغات اسالمي، پنج امتیاز

  )شامل مصاديق زير مي باشد(:فعالیت ھاي سیاسي و اجتماعي۵-٢
  به ازاء ھر سال عضويت عادي در بسیج دانشجويي دانشگاه يك امتیاز و عضويت فعال سه امتیاز 



كه فعالیت آنان مورد تأيید ھیات نظات بر ( به ازاء ھر سال عضويت در تشكل داراي مجوز از ھیأت نظات دانشگاه
  يك امتیاز ) مي باشدتشكلھاي اسال

  به ازاي ھر سال ھمكاري عضويت در شوراھاي صنفي يك امتیاز
به ازاي ھر سال با نھاد نمايندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه، و يا كمیته ھا و انجمن ھاي علمي و پژوھشي 

  كمیته تحقیقات دانشگاه يك امتیاز /
بوده و در صورت عضويت ھمزمان در ھريك از موارد ياد شده، تنھا به حداكثر امتیاز اين بخش بیست و يك امتیاز :تبصره 

  .يك عضويت امتیاز تعلق مي گیرد
  )حداكثر ده امتیاز(تألیف با موضوعات اجتماعي و سیاسي داراي تايیديه از ھیات نظارت بر نشريات دانشگاه

در دست چاپچاپ شدهنحوه اجرا
۶۴يك نفره

۴٢دو نفر و باالتر
  
  
  

عضويت فعال در كانون ھاي ھالل احمر و گروه ھاي امداد و نجات و اردوھاي سازندگي به ازاي ھر سال، امتیاز زير تعلق 
  )حداكثر ھفت امتیاز. (مي گیرد
امتیاز نحوه عضويت 
١عضويت فعال 

۵غیرمترقبهمشاركت و حضور در امداد رساني در حوادث 
مشاركت و ھمكاري در تھیه نشريات دانشگاھي داراي مجوز از كمیته ناظر بر نشريات دانشگاه كه مورد تأيید ھیأت 

  )حداكثر ھفت امتیاز.(نظارت بر نشريات دانشجويي كشور باشد به ازاي ھر سال امتیاز ذيل تعلق مي گیرد
  

امتیاز وضعیت ھمكاري  
۴مدير مسوول يا سردبیر

٢عضو شوراي سردبیري و ھیأت تحريريه
١ھمكاري

  فعالیت ھاي ادبي، ھنري و اجتماعي۵-٣
  .به كسب عناوين در مسابقات، جشنواره ھاي معتبر ھنري و ادبي امتیاز ذيل تعلق مي گیرد

در سطح دانشگاه ھاكشوريبین المللي عنوان 
٢٠١٢٨اول
١٧١٠۶دوم

١۵٨۴سوم
          به دانشجوياني كه در يكي از رشته ھاي ھنري و ادبي داراي مدرك مربیگري از اداره فرھنگي و ارشاد

  .امتیاز تعلق مي گیرد۶اسالمي مي باشند منوط به عدم تطابق رشته با مدرك مربیگري 
          تألیف با موضوعات ادبي و ھنري داراي تايیديه از ھیأت نظارت بر نشريات دانشگاه منوط به عدم تطابق رشته

  )حداكثر شش امتیاز(با فعالیت
          به مشاركت و ھمكاري در كانون ھاي ادبي و ھنري به ازاي ھر سال منوط به عدم تطابق رشته با فعالیت يك

  .امتیاز تعلق مي گیرد
          تشخیص ارزش . امتیاز تعلق مي گیرد۶به آثار و فعالیت ھاي ادبي و ھنري بارز با توجه به ارزش اثر حداكثر

  .اثر به عھده مديريت فرھنگي دانشگاه و يا ارائه تايیديه از اداره فرھنگ و ارشاد اسالمي مي باشد
         عالیتھاي فرھنگي، ادبي و ھنري شخص دانشجو مي برگزاري نمايشگاه ھايي در دانشگاه كه معرف آثار و ف

  .امتیاز تعلق مي گیرد٣باشد 
          امتیاز تعلق مي گیرد۵برگزاري نمايشگاه با موضوعات قرآني و دفاع مقدس.  
          به دانشجويان شركت كننده در اردوھاي راھیان نور، اردوھاي ھجرت، اردوھاي جھادي، طرح معرفت و ساير

وھايي كه توسط وزارتین و يا نھاد نمايندگي مقام معظم رھبري در دانشگاھھا طراحي و براي اجرا به ارد
  .دانشگاھھا ابالغ مي گردد، سه امتیاز تعلق مي گیرد

         به دانشجوياني كه به صورت داوطلبانه خون اھداي مي نمايند دو امتیاز تعلق مي گیرد.  
         كننده در كارگاھھاي آموزشي مھارتھاي زندگي و ساير كارگاھھايي كه توسط دفاتر به دانشجويان شركت

  .مشاوره دانشگاھھا برگزار مي شود يك امتیاز تعلق مي گیرد
         به دانشجويان فعال در برگزاري كرسي ھاي نظريه پردازي و آزادانديشي دو امتیاز تعلق مي گیرد.  
          به دانشجويان شركت در جشنواره ملي حركت و يا ساير جشنواره ھاي مورد تايید وزارتین دو امتیاز تعلق مي

  .گیرد
          به ازاي ھر سال عضويت و ھمكاري در بنیاد ھاي خیريه و عام المنفعه دانشجويي رسمي از قبیل دارااليتام و

  . امناي مؤسسات خیريه رسمي سه امتیاز تعلق مي گیردبه عضويت در ھیات. غیره دو امتیاز تعلق مي گیرد
         به اعضاي تعاونیھاي دانشجويي كه بطور رسمي فعالیت مي نمايند دو امتیاز تعلق مي گیرد.  

  :ايثارگري : ۶ماده 
          درصد بیست و پنج امتیاز ٧٠جانبازان  
          ١٠حداقل امتیاز (رصد جانبازيدرصد معادل يك سوم د۶٩تا ٢۵جانبازان(  



         آزادگان و رزمندگان به ازاي ھر ماه اسارت و يا حضور داوطلبانه در جبھه يك امتیاز  
         پانزده امتیاز) شھید، جانباز پنجاه درصد به باال، آزاده(فرزند و ھمسر  
          درصد ده امتیاز۴٩تا ٢۵فرزند و ھمسر جانباز  

  .امتیاز میزان حضور خواھران در اسارت و جبھه با ضريب دو محاسبه خواھد شد: ١تبصره 
  . امتیاز مي باشد٣۵حداكثر امتیاز بخش فرھنگي جانبازان داراي فعالیت فرھنگي : ٢تبصره 
  :فعالیت ھاي ورزشي: ٧ماده 

         به كسب عناوين ورزشي امتیاز ذيل تعلق مي گیرد.  
  

در سطح دانشگاھي كشوريبین المللي عنوان 
٢٠١٢۶اول
١٧١٠۴دوم

١۵٨٢سوم
  

عناوين كسب شده در مسابقات استاني كه در مقطع فعلي دانشجو باشد امتیاز بخش دانشگاه : ١تبصره 
  .ھا تعلق مي گیرد

مرجع تأيید كننده عناوين در دانشگاه، معاونت دانشجويي، فرھنگي و در خارج از دانشگاه مراجع :٢تبصره 
  .ذيربط مي باشد

          به دانشجويان داراي كارت مربیگري و داوري در يكي از رشته ھاي ورزشي از انجمن ھا و فدراسیون ھاي
  .امتیاز تعلق مي گیرد۶ه رسیده باشد ورزشي كه به تأيید اداره تربیت بدني دانشگا

          امتیاز تعلق مي گیرد۵به تألیف كتاب با موضوعات ورزشي.  
تألیفات دانشجويان رشته ھاي تربیت بدني با موضوعات ورزشي در بخش پژوھشي مورد رسیدگي :تبصره 

  .قرار مي گیرد
  شئون دانشجويي٨ماده 

شاخص ھاي امتیاز شئون دانشجويي به شرح ذيل مي باشد كه پس از تعیین امتیاز در ھر يك از موارد شش 
  .گانه مجموع امتیاز بدست آمده بر عدد شش تقسیم و عدد حاصله امتیاز بخش شئون دانشجو مي باشد

محدودهعنوانرديف
٣-۵پايبندي به انجام فرايض ديني و متعھد بودن١
٣-۵رعايت پوشش اسالمي برادران و خواھران٢
٣-۵رعايت مقررات و شئون دانشجويي و ھنجارھاي اجتماعي٣
٣-۵رعايت اخالق و مسوولیتھاي حرفه اي۴
٣-۵احترام به اساتید، دانشجويان و سايرين۵
٣-۵ساير ويژه گیھاي برجسته دانشجو۶

  ».مي باشد١٠و حداكثر ۵دستیاران تخصصي بر حداقل PHDدر مقطع  «
  ساير مقرارت : ٩ماده 

دانشكده ستادي تحت عنوان ستاد اجرايي انتخاب /به منظور بررسي و معرفي دانشجويان واجد شرايط در ھر دانشگاه    
مدير كل امور - مدير پژوھشي- مدير امور آموزشي-دانشكده متشكل از معاونین دانشجويي، فرھنگي / دانشجوي نمونه دانشگاه

دانشجويان شاھد و ايثارگر و معاون فرھنگي نھاد نمايندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه و مدير حراست و كارشناس مسوول 
ست معاون دانشجويي، فرھنگي دانشگاه تشكیل و پس از بررسي و ارزيابي، پرونده سه به ريا) رابط وزارت(پي گیري دانشگاه 

درصد امتیاز اين آيین نامه را كسب نموده باشند را ارسال ولي در مقطع ۶٠نفر اول در ھر مقطع و گروه تخصصي كه حداقل 
امتیاز كلیه دانشجويان شركت كننده نفر اول رشته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي به ھمراه لیست٣دكتراي حرفه اي 

ضمناً اين ستاد در خصوص امتیاز بخش شئون دانشجويي تصمیم گیري . دانشگاه را به وزراتخانه ھاي متبوع ارسال خواھند نمود
  .خواھد نمود

گرفته براي آن تسھیالت در نظر . دانشگاه ھا موظفند از دانشجويان نمونه دانشگاھي در سطح دانشگاه تقدير نمايند: تبصره 
  . دسته از دانشجويان نمونه دانشگاھي كه نمونه كشوري انتخاب نشده اند شامل نمي گردد

درصد حد نصاب امتیاز الزم براي شركت در اين رقابت ده امتیاز تشويقي تعلق ٩٠به دانشجويان معلول در صورت كسب :١تبصره 
  .ين گروه از دانشجويان ضروري است ارائه تايیديه از سازمان بھزيستي براي ا. مي گیرد

مرجع رسیدگي امتیازات بخش ھاي علمي، فرھنگي و شئون دانشجويي به ترتیب با معاونت ھاي آموزشي و : ٢تبصره 
  .دانشكده مربوط مي باشد/پژوھشي، دانشجويي و فرھنگي دانشگاه

ونه تشكیل و با تعیین ھیأت ھاي داوري نسبت به در ھر يك از وزارتخانه ھاي ذيربط ستاد مركزي انتخاب دانشجوي نم-٧-١
بررسي پرونده ھاي واصله اقدام و در پايان، اسامي دانشجويان كه حائز باالترين امتیاز مي باشند را به ستاد ھماھنگي معرفي 

  .دانشجوي نمونه اعالم مي نمايند



اد ھماھنگي معرفي دانشجويان نمونه متشكل از به منظور ھماھنگي، برنامه ريزي و معرفي دانشجويان نمونه كشور ست-٧-٢
  .آموزشي وزارتین تشكیل و دانشجويان نمونه را انتخاب و معرفي خواھند نمود/ معاونین و مديران كل مرتبط با حوزه دانشجويي

تعیین تعداد دانشجويان نمونه و سھم ھر يك از گروه ھاي آموزشي در جلسه ستاد ھماھنگي معرفي دانشجويان نمونه-٧-٣
  . مي گردد


