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 !دانشجوی گرامی

سا به اطالع می شجوی نمونه  ر سال برای اولین بار  ند جشنواره انتخاب دان شد. از  پردیس بیندر ، ام الملل تهران برگزار خواهد 

ه یید  برای شججر د در این جشججنواره هسججتند، د وم به  مل مینامه پیشِ رو دارای شججرایال مز  دانشجججویانی  ه ط آ ییین

 اسفند به دفتر پردیس تحویل نمایند.  71بهمن لغاید  71درخواسد خود را همراه با مدارک و مستندام، از تاریخ 

 کنندگانشرایط شرکت

ضوابال و مقررام وزارتخانه     ساس  شجویانی  ه بر ا شکی   های  لو  ، تحقیقام و فناوری و دان شد ، درمان و یموزش پز بهدا

سالمی راه یافته      شگاه ازاد ا شگاه ها و مرا ز یموزش  الی  شور ا م از دولتی ، غیر دولتی و دان شرایال زیر به دان  اند با ر اید 

 توانند در این رقابد شر د نمایند.می

اطع  اردانی،  ارشناسی،   گذرانیدن پنجاه درصد واحدهای درسی در حداقل سنوام مجاز تحصیل در هر یک از مق      .7

 ای  ارشناسی ارشد، د ترای حرفه

سال دانش یموخته می     .2 شهریور ماه هر  شجویانی  ه تا پایان  شر د     دان سال در این رقابد  شوند می توانند در همان 

 نمایند.

 توانند بعنوان دانشجوی نمونه انتخاب شوند.دانشجویان در هر مقطع تنها یک بار می .3

شتن حداقل معدل  .4 شجویی جدول ماده       دا شئون دان شش امتیاز از بخش   3 ل مندرج در جدول این ماده و حداقل 

 برای شر د در این رقابد الزامی اسد .

 اطی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیربال امکان شر د در این رقابد ضدانشجویان دارای سابقه محکومید در  میته ان .5

 را ندارند.
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  نندگانبرای شر دحداقل معدل  ل مز   -7جدول 

 معدل مقطع

 71  ارشناسی

 71  ارشناسی ارشد ناپیوسته

 71 ای )پزشکی،داندانپزشکی،داروسازی،دامپزشکی(و  ارشناسی ارشد ناپیوستهد ترای حرفه

 ph.d 71د ترای تخصصی 
 

 : نحوه محاسبه امتیازات   1ماده 
 ذیل می باشد.امتیاز بخشهای  لمی ، فرهنگی و شئون دانشجویی به شرح 

 مقطع تحصیلی
  لمی

 جمع  ل شئونام فرهنگی
 پژوهشی یموزشی

 711 71 25 71 41  ارشناسی

 711 71 25 31 21  ارشناسی ارشد ناپیوسته

 ph.d 21 45 25 71 711د تری تخصصی 

 

 : نحوه محاسبه امتیاز بخش علمی 2ماده 
 آموزشی -2-1

 ل واحدهای گذرانده اختصججاد داده شججده و بخش دیگر به معدل هر نیمسججال  از مجموع امتیاز یموزشججی بخشججی به معدل

 گیرد.تحصیلی دانشجو بر اساس جدول زیر تعلآ می

  ارشناسی

معججدل  ججل واحججدهججای   

 گذرانیده شده 

 (31سقف امتیاز)

 نحوه محاس ه امتیاز

 5معدل ( *  -74)

های معدل نیمسال

 تحصیلی
 نیمسال 8امتیاز برای  71حدا ثر 

 امتیاز معدل در هر نیمسال

71-71 

78-7/71 

71-7/78 

21-7/71 

5/1 

7 

5/7 

2 
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 پژوهشی -2-2
 مقاالت : –الف

تحقیقام  ،اری مجوز انتشار از وزارتین  لو در مجالم معت ر خارجی و مجالم  لمی و پژوهشی در چاپ هر مقاله -2-2-7

 ، درمان و یموزش پزشکی.و فناوری و بهداشد

 

 امتیاز نویسنده یا نویسندگانتعداد 

 5 یک تا دو نفره

 4 نفر 2بیشتر از 

 

 

سایر مجمو ه  -2-2-2 شگاه چاپ هر مقاله در  شی داخل      های معت ر  لمی ترویجی دان سام یموزش  الی و پژوه س ها و مو

 های  لمی تخصصینشریام  ثیرامنتشار یا ماهنامه  شور،

 

 امتیاز تعداد نویسنده یا نویسندگان

 2 یک تا دو نفره

 5/7 نفر 2بیشتر از 

 

 المللی و داخلیها و مجامع  لمی بینارائه یا چاپ مقاله ) سخنرانی ، پوستر( در  نفرانس -2-2-3

 

 امتیاز تعداد نویسنده یا نویسندگان

 2 یک تا دو نفره

 5/7 نفر 2بیشتر از 

 

 فعالیتهای تحقیقاتی -ب
  های ملی و تحقیقام  اربردیفعالید و همکاری در هر طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه ، طرح -2-2-4
 

 امتیاز نحوه اجرا

 3 مجری مستقیم

 2 همکاری در طرح



 
 دانشگاه صنعتی شریف

 الملل تهرانپردیس بین

 بسمه تعالی

 نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآیین

 

 
جشنواره انتخاب 

 دانشجوی نمونه

 

4 

 

 لیف کتابأت -ج
 در قطع وزیری( لیف هر  تاب چاپ شده در دسد چاپ ) بامی پنجاه صفحهأت -2-2-5

 امتیاز تعداد نویسنده یا نویسندگان

 4 نفره 7

 3 نفره 2

 2 نفره به بام 2

 

 

 اختراع ، ابداع و نوآوری -د
های  لمی و صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی،   ، ابداع و نویوری دارای تأئیدیه از سازمان پژوهش به اختراع -2-2-1

، درمان و یموزش فناوری و بهداشججد، تحقیقام و ئید وزارتین  لو های مورد تأابن سججینا، رازی، فارابی و سججایر جشججنواره 

 گیرد.پزشکی برحسب تعداد نفرام امتیاز ذیل تعلآ می

 

 مخترع یا مختر ینتعداد 

 نویسندگان

 امتیاز

 4 نفره 7

 3 نفره 2

 2 نفره به بام 2

 

 ترجمه و گردآوری کتاب -ه
 ترجمه یا گردیوری  تاب )چاپ شده یا دردسد چاپ( -2-2-1

 

 نویسندگاننویسنده یا تعداد 

 نویسندگان

 امتیاز

 3 نفره 7

 2 نفره 2

 7 نفره به بام 2
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 امتیاز( 22دهی بخش فرهنگی ) حداکثر : نحوه امتیاز 3ماده 

 نی  های قرآفعالیت -3-1
 نهج ال الغه و ، تفسیر(ینی ) حفظ، قرائد سب مقا  در مسابقام قر 

 هادر سطح دانشگاه  شوری بین المللی  نوان

 74 71 25 اولمقا  

 72 71 22 مقا  دو 

 71 75 21 مقا  سو 

 

 

 نییتالیف ، ترجمه یا گردیوری با موضو ام قر 

 در سطح دانشگاه ها  شوری بین المللی نحوه اجرا

 71 75 25 یک نفره

 8 71 75 دونفره به بام

 

 نی،  ترم و نمازیهای قر ضوید در  انون 

 هادانشگاه در سطح  شوری بین المللی نحوه اجرا

 2 5 8  ضو  ادی

 4 1 71  ضو فعال ) دارای مسئولید(

 قران  ریم سججازمان ها و یا سججازمان دارالئیدیه از نهاد نمایندگی مقا  معظم ره ری در دانشججگاهمربیان قرانی دارای تآ

 .، هفد امتیازت لیغام اسالمی

 های سیاسی و اجتماعیفعالیت -3-2
    های دانشجویی از جمله بسیج   تشکل  و های  لمی و پژوهشی دانشگاه  انجمن ها و میتهبه ازاء هر سال  ضوید در

شجویی و   شکل سایر  دان صنفی    د هایت شوراهای  شگاه و  ه ترتیب زیر امتیاز تعلآ ب ارای مجوز از هیأم نظارم دان

   .گیردمی

 

 امتیاز نحوه  ضوید

 7  ضوید  ادی

 3  ضوید فعال

 مزمان در هریک از موارد یاد شده ، تنها به یک  ضوید امتیاز تعلآ می گیرد.: درصورم  ضوید ه 7ت صره 
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 سیاسی دارای تائیدیه از هیام نظارم بر نشریام دانشگاه ) حدا ثر ده امتیاز(وضو ام اجتما ی و لیف با متأ 

 در دسد چاپ چاپ شده  نحوه اجرا

 1 71 یک نفره

 5 8 دونفره به بام

 

 امتیاز( 1گیرد.)حدا ثر ، امتیاز زیر تعلآ میهای امداد به ازاء هر سالهای هالل احمر و گروه ضوید فعال در  انون 

 

 امتیاز نحوه  ضوید

 7  ضوید فعال

 5 مترق هامدادرسانی در حوادث غیر رمشار د و حضور د

 

      شگاهی دارای مجوز از شریام دان شار د و همکاری  در تهیه ن شگاه    م شریام دان سال    میته ناظر بر ن به ازاء هر 

 گیرد.)حدا ثر هفد امتیاز(امتیاز ذیل تعلآ می

 امتیاز نحوه همکاری

 4 مدیر مسئول یا سردبیر

 2  ضو شورای سردبیری و هیام تحریریه

 7 همکاری

 

 

 های ورزشیفعالیت -3-3
 گیرد.به  سب  ناوین ورزشی امتیاز ذیل تعلآ می 

 در سطح دانشگاهها  شوری المللیبین  نوان

 8 72 21 اول

 1 71 71 دو 

 4 8 75 سو 

 

   1های ورزشی  ها و فدراسیون های ورزشی از انجمن به دانشجویان دارای  ارم مربیگری و داوری در یکی از رشته 

 گیرد.امتیاز تعلآ می

 (حدا ثر ده امتیازدانشگاه )ئیدیه از هیام نظارم بر نشریام ألیف با موضو ام ورزشی دارای تتأ 
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 های ادبی و هنریفعالیت -3-4
 گیرد.به  سب  ناوین در مسابقام ، جشنواره های هنری و ادبی امتیاز ذیل تعلآ می 

 در سطح دانشگاهها  شوری بین المللی  نوان

 8 72 21 اول

 1 71 71 دو 

 4 8 75 سو 

 

  ادبی دارای مدرک مربیگری از اداره فرهنگ و ارشججاد اسججالمی  های هنری و به دانشجججویانی  ه در یکی از رشججته

 گیرد.امتیاز تعلآ می 1باشند می

 لیف با موضو ام ادبی و هنری دارای تائیدیه از هیام نظارم بر نشریام دانشگاه ) حدا ثر ده امتیاز( تأ 

  گیرد.میبه مشار د و همکاری در  انونهای ادبی و هنری به ازاء هر سال یک امتیاز تعلآ 

 ر بعهده گیرد. تشججخیا ارزش اث امتیاز تعلآ می 71های ادبی و هنری با توجه به ارزش اثر حدا ثر ثار و فعالیدبه ی

 باشد.و یا ارائه تاییدیه از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی میمدیرید فرهنگی دانشگاه 

  گیرد.متیاز تعلآ میا 5( 3برگزاری نمایشگاه با موضو ام فرهنگی ) مورد اشاره در ماده 

 

 : شئون دانشجویی 4ماده 
 .شدابهای امتیاز شئون دانشجویی به شرح ذیل میشاخا

 محدوده امتیاز  نوان

 2تا  1 احترا  به شعاثر دینی 

 2تا  1 ای و احترا  به اساتیدهای حرفهر اید اخالق و مسئولید

 4تا  1 ر اید پوشش اسالمی برادران و خواهران

 2تا  1 مقررام و شئون دانشجویی و هنجارهای اجتما یر اید 

 


