
 

  

  

   

  

 
 

 یل ی تحص  - ین جشنواره آموزش ی هفتم  ییدستورالعمل اجرا 
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 انیسازلان امور دانشجو
 ثارگری ان شاهد وا یاداره کل امور دانشجو

 1401 سال
 
 

  



 مقدمه
 وزارت کشور سراسر یها دانشکده/ دانشگاهها در لیتحص به شاغل ثارگریا و شاهد انیدانشجو از یمعنو و یماد تیحما و ییشکوفا منظور به

 ،یمل و یاسالم یواال یارزشها به نهادن ارج نیهمچن و رندیگ یم قرار یعلم برتر انیدانشجو جزو کوشش و تالش با که یفناور و قاتیوم،تحقعل

 لیذ شرح به (کشور یعال آموزش مراکز و دانشگاهها یورزش و یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش)  یکشور برتر انیدانشجو انتخاب یاجرائ دستورالعمل

 .گردد یم نیتدو

  اهداف

 ثارگریا  و  شاهد  معزز  انیدانشجو   تحرک  و  ییایپو   یبرا زهیانگ جادیا 

 ثارگریوا شاهد مستعد و فعال انیدانشجو یمعرف و ییشناسا 

  یفرهنگ  و  یپژوهش  ،یآموزش  برتر  نفرات  از  لیتجل 

 یپژوهش ،یفرهنگ ،یعلم یها عرصه رد ثارگریا و شاهد انیدانشجو فعال مشارکت یبرا یساز نهیزم 

 آنان یلیتحص تیوضع یارتقا یراستا در ثارگریا و شاهد معزز انیدانشجو به کرامت و عزت حفظ با ستهیشا خدمات ارائه  

 

 یعموم طیشرا( 1
 

 باشد یم لیذ شرح به یثارگریا تیوضع نظر از هدف گروه ثارگرانیا به یرسان خدمات جامع قانون ۶۷ ماده ییاجرا نامه نییآ کی بند طبق: 

 آنان فرزندان و همسر و آزادگان باالتر، و %۲۵ جانباز فرزندان و همسر باالتر، و %۲۵ جانباز د،یشه فرزند و همسر 

 یانضباط تهیکم در تیمحکوم سابقه نداشتن  

 باشند لیتحص حال در ،یلیتحص مقطع همان در دیبا شوند، یم یمعرف که یانیدانشجو. 

 شود انتخاب ثاریا یمل جشنواره یکشور نمونه یدانشجو بعنوان تواند یم یلیتحص مقطع هر در کباری صرفاً دانشجو هر. 

  

 یاختصاص طیشرا( 2   
 

 :  کل معدل حداقل بودن دارا .2-1

 ۵/1۵ حداقل:  یکارشناس مقطع. الف        

 ۵/1۶ ارشد یکارشناس مقطع. ب        

 1۶ یا حرفه یدکترا و وستهیپ ارشد یسکارشنا مقطع. ج        

 ۵/1۷( PHD) یتخصص یدکتر مقطع. د        

 :لیذ شرح به یلیتحص سابقه بودن دارا. 2-2

 مسالین 10 حداکثر و مسالین 4 حداقل یکارشناس مقطع. الف        

 مسالین ۶ حداکثر و مسالین ۲ حداقل ارشد مقطع. ب        

 (هیپا علوم آزمون در یقبول یگواه داشتن) مسالین 14 حداکثر و مسالین ۶ حداقل وستهیپ ارشد مقطع. ج        

 (جامع آزمون در یقبول یگواه داشتن) مسالین 11 حداکثر و مسالین 3 حداقل یدکتر. د        

 یکارشناس  عمقط در مسالین شش ، ارشد یکارشناس مقطع در مسالین دو ،یکارشناس مقطع در مسالین چهار حداقل یط از پس انیدانشجو .2-3

 در توانند یم یتخصص یدکتر مقطع در جامع آزمون گذراندن از پس و( هیپا علوم آزمون گذراندن از بعد یدامپزشک)یا حرفه یدکتر و وستهیپ ارشد

 .ندینما شرکت جشنواره نیا

 
 
 
 
 



 :ازاتیامت( 3

 
  : باشد یم لیذ حشر به یثارگریا و ی،فرهنگی،پژوهشیآموزش شامل ازهایامت کل جمع

 

 یلیتحص مقطع              
 

 ازاتیامت نیعناو

 ازاتیامت سقف

 و وستهیپ) ارشد یکارشناس یکارشناس
  وستهیناپ

 یتخصص یدکتر

 ازیامت ۵ حداکثر ازیامت ۵ حداکثر ازیامت ۵ حداکثر (1 فرم) ثارگريیا

 ازیامت 40 حداکثر ازیامت ۵0 حداکثر ازیامت ۶0 حداکثر (2 فرم) یآموزش

 ازیامت 40 حداکثر ازیامت 30 حداکثر ازیامت 10 حداکثر (3 فرم) یپژوهش

 ازیامت 1۵ حداکثر ازیامت 1۵ حداکثر ازیامت ۲۵ حداکثر (4 فرم) یفرهنگ

  100  100  100 کل جمع

 

 مالک دانشجو، یفعل مقطع طول در گرفته صورت یها تیفعال صرفا و است یضرور یفرهنگ و یعلم یها تیفعال هیکل یبرا هیدییتا ارائه .3-1

 .باشد یم ازیامت و محاسبه
 

 

 یلیتحص مقاطع تمام در يثارگریا ازیامت – (1)فرم

 (ازیامت 5 حداکثر)    : دانشگاه

 :یلیتحص رشته  :ییدانشجو شماره   :یخانوادگ نام و نام

 :تماس شماره :یکدمل

 حاتیتوض شده کسب ازیامت ازیامت شاخص

 یثارگریا تیوضع

 آزاده ،%۷0 جانباز د،یشه همسر  و فرزند

 اسارت سال ۲ از شیب با
۵   

 همسر و فرزند ،  %۶9 تا % ۵0 جانباز

 اسارت سال ۲ از کمتر آزاده ،%۷0 جانباز
4   

 همسر و فرزند ، % 49 تا % ۲۵ جانباز

 فرزند و همسر ، %۶9 تا % ۵0 نیب جانباز
 آزاده

3   

   ۲ %49 تا % ۲۵ نیب بازجان فرزند و همسر

   (ازیامت 5 حداکثر) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 یکارشناس مقطع انیدانشجو:  یآموزش( 1-2) مفر
  

  

 ( ازیامت 60 حداکثر)    : دانشگاه

 :یلیتحص رشته   :یخانوادگ نام و نام

 صشاخ
 حداکثر

 ازیامت
 حاتیتوض شده کسب ازیامت

  40 با درج معدل کل ..........( )گذرانده یواحدها معدل کل

 از معدل کل:ینحوه محاسبه امت

 8معدل کل (* -15)

 ازیامت 40حداکثر 

 در هر  معدل
  یلیمسال تحصین

 کسب شده :ازینحوه محاسبه امت  ۲  ۵/18 - ۲0مسال با معدل یهر ن یاز برایامت

 از مربوطه یمسال * امتیتعداد ن

 (آخر مسالین  8 ی)برا ازیامت 16حداکثر 
  ۵/1  1۷ -49/18مسال با معدل یهر ن یاز برایامت

  1 ۵/1۵-99/1۶مسال با معدل یهر ن یاز برایامت

کسب عنوان 
)در  نمونه یدانشجو

ن کل یب
  ان(یدانشجو

   10 یکشور

   ۵ یدانشگاه

ادها/ یالمپده یبرگز
 یجشنواره ها

 /ین المللیب یعلم
  یمل

   10 1رتبه 

   8 ۲رتبه 

   ۵ 3رتبه 

منطقه  یآموزش یادها و جشنواره هایکسب رتبه اول تا سوم در المپ
 ی/ دانشگاهیا

10   

ر یو سا TOEFL, TOLIMO, MSRTدارا بودن مدرک زبان
 (یلمنمره ع %۶0د دانشگاه)احراز یین مورد تاازب یآزمونها

8   

با ستاد  یهمکار
ثارگر یشاهد وا

دانشگاه ) 
 ار(یهم یدانشجو

 یک نمره معدل برایش حداقل یافزا یبه ازا
 یاریمورد هم یهر دانشجو

 ازیامت 4حداکثر   ۵/0

   ( ازیامت 60 حداکثر) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 



 وستهیناپ ارشد یکارشناس مقطع انیدانشجو:  یآموزش( 2-2) فرم 

 

 ( ازیامت 50 حداکثر)  : دانشگاه

 :یلیتحص رشته  :یخانوادگ نام و نام

 شاخص
 حداکثر

 ازیامت

 ازیامت

 کسب

 شده

 حاتیتوض

  40 گذرانده )با درج معدل کل .........( یواحدها معدل کل

 دل کل:از معینحوه محاسبه امت

 10معدل کل (* -16)

 ازیامت 40حداکثر 

  یلیمسال تحصیمعدل در هر  ن
 مسال( ین 4)حداکثر 

 ازکسب شده :ینحوه محاسبه امت  ۲ ۵/18 - ۲0مسال با معدل یهر ن یاز برایامت

 از مربوطهیمسال * امتیتعداد ن

 ( آخر مسالین 4 ی)برااز یامت 8حداکثر 
  ۵/1  ۵/1۷ -49/18ل مسال با معدیهر ن یاز برایامت

  1 ۵/1۶-49/1۷مسال با معدل یهر ن یاز برایامت

 یکسب عنوان دانشجو
 ان(ین کل دانشجوی)در بنمونه

   8 یکشور

   3 یدانشگاه

ادها/ جشنواره یده المپیبرگز
  یمل /ین المللیب یعلم یها

   ۵ 1رتبه 

   4 ۲رتبه 

   3 3رتبه 

   8 ی/ دانشگاهیمنطقه ا یآموزش یادها و جشنواره هایر المپکسب رتبه اول تا سوم د

 یر آزمونهایو سا TOEFL, TOLIMO, MSRTدارا بودن مدرک زبان
 (ینمره علم %۶0د دانشگاه)احراز یین مورد تاازب

۵   

ثارگر یبا ستاد شاهد وا یهمکار
 ار(یهم یدانشگاه ) دانشجو

 یک نمره معدل برایش حداقل یافزا یبه ازا
 یاریمورد هم یهر دانشجو

 ازیامت 3حداکثر   ۵/0

   ( ازیامت 50 حداکثر) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (یدامپزشک) يا حرفه يدکتر/ وستهیپ ارشد یکارشناس مقطع انیدانشجو:  یآموزش( 3-2) فرم

 

 ( ازیامت 50 حداکثر)    : دانشگاه

 :یلیتحص رشته   :یخانوادگ نام و نام

 شاخص
 حداکثر

 ازیامت

 کسب ازیامت

 شده
 حاتیتوض

  3۲ )با درج معدل کل .........(گذرانده  یواحدها معدل کل

 از معدل کل:ینحوه محاسبه امت

  8معدل کل (* -16)

 ازیامت 32حداکثر 

مسال یمعدل در هر  ن
  یلیتحص

 مسال( ین 1۲)حداکثر 

  1 ۵/18 - ۲0مسال با معدل یهر ن یاز برایامت
 ازکسب شده :ینحوه محاسبه امت

 از مربوطهیمسال * امتیتعداد ن

 مسال(ین 1۲ ی)برااز یامت 12حداکثر 

  ۷۵/0  ۵/1۷ -49/18مسال با معدل یهر ن یاز برایامت

  ۵/0 ۵/1۶-49/1۷مسال با معدل یهر ن یاز برایامت

   ۵ هیدر  آزمون علوم پا یقبول

 نمونه یکسب عنوان دانشجو
 ان(ین کل دانشجوی)در ب

   ۵ یکشور

   ۲ یدانشگاه

ادها/ جشنواره یده المپیبرگز
  یمل /ین المللیب یعلم یها

   ۵ 1رتبه 

   4 ۲رتبه 

   3 3رتبه 

/ یه امنطق یآموزش یادها و جشنواره هایکسب رتبه اول تا سوم در المپ
 ( نفر 10) ی، نفرات برتر آزمون سراسریدانشگاه

۵   

 یر آزمونهایو سا TOEFL, TOLIMO, MSRTدارا بودن مدرک زبان
 (ینمره علم %۶0د دانشگاه)احراز یین مورد تاازب

4   

با ستاد شاهد  یهمکار
 یثارگر دانشگاه ) دانشجویوا

 ار(یهم

 یک نمره معدل برایش حداقل یافزا یبه ازا
 یاریمورد هم یر دانشجوه

 ازیامت 3حداکثر   ۵/0

   ( ازیامت 50 حداکثر) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته

 
  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 



 یتخصص يدکتر مقطع انیدانشجو:  یآموزش( 4-2) فرم

 

 ( ازیامت 40 حداکثر)    : دانشگاه

 :یلیتحص رشته   :یانوادگخ نام و نام

 حاتیتوض شده کسب ازیامت ازیامت شاخص

  30 گذرانده  یواحدها معدل کل

 از معدل کل:ینحوه محاسبه امت

 10معدل کل (* -17)

 ازیامت 30حداکثر 

  یلیتحص یمسال هایمعدل ن

۲0 - ۵/19 ۵/۲  
 مسال(ین  3حداقل  ی)برا

 ازیامت 5/7حداکثر 
49/19- ۵/18  ۲  

49/18-۵/1۷ ۵/1  

   ۵ در آزمون جامع  یقبول

ن ی)در ب نمونه یکسب عنوان دانشجو
 ان(یکل دانشجو

   ۵ یکشور

   1 یدانشگاه

 یعلم یادها/ جشنواره هایده المپیبرگز
  یمل /ین المللیب

   4 1رتبه 

   3 ۲رتبه 

   ۲ 3رتبه 

منطقه  یآموزش یهاادها و جشنواره یکسب رتبه اول تا سوم در المپ
 نفر ( 10) ی، نفرات برتر آزمون سراسری/ دانشگاهیا

۵   

ر یو سا TOEFL, TOLIMO, MSRTدارا بودن مدرک زبان
 (ینمره علم %۶0د دانشگاه)احراز یین مورد تاازب یآزمونها

3   

ثارگر یبا ستاد شاهد وا یهمکار
 ار(یهم یدانشگاه ) دانشجو

ک یش حداقل یافزا یبه ازا
هر  یه معدل برانمر

 یاریمورد هم یدانشجو
 ازیامت 3حداکثر  ۵/0

   ( ازیامت 40 حداکثر) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته

 



 یکارشناس مقطع انیدانشجو:  یپژوهش( 1-3) فرم

 

  : تبصره

 .بود خواهد ازیامت و محاسبه مالک باشد، گرفته صورت دانشجو یفعل یلیتحص مقطع در که یپژوهش یتهایفعال صرفاً -

 .گردد یم نییتع شده، مشخص سقف در دانشگاه نیقوان براساس یپژوهش ازاتیامت -

 .گردد دییتا دانشگاه یپژوهش معاون/ یپژوهش یشورا توسط ستیبا یم یپژوهش ازاتیامت -

 

 

 ( ازیامت 10 حداکثر)    : دانشگاه 

 :یلیتحص رشته   :یخانوادگ نام و نام

 تعداد شاخص

حداکثر 
امتیاز 

برای هر 
 مورد

 ازیامت
 کسب
 شده

 حاتیتوض

مقاالت چاپ شده در مجالت 
 معتبر یپژوهش یعلم

 ISIمقاله 
  ۵  نفره 1-۲

  امتیاز 8حداکثر امتیاز مقاالت 
 

  3  نفر ۲شتر از یب

 ISIر یمقاله غ
  ۲  نفره 1-۲

  ۲  نفر ۲شتر از یب

مقاله ارائه شده در 
و  یش داخلیهما
 یرجخا

  ۲  نفره 1-۲

  ۲  نفر ۲شتر از یب

 کتب چاپ شده

 فیتال
  3  /مسئولینفراصل

 امتیاز ۵حداکثر 
  ۲  ریسا

ترجمه و 
 یگردآور

  ۲  /مسئولینفراصل

  ۲  ریسا

ان یمصوب / پا یطرح پژوهش
 حسن انجام کار یافته دارای

  ۵  یمجر
 امتیاز ۵حداکثر 

  4  همکار

و  عیبد / اثریاختراع/ نوآور
 یارزنده هنر

  ۲  ینفر اصل
 امتیاز 4حداکثر 

  ۲  ا همکارینفر دوم و 

ان ی/پایپژوهش یطرحها
افته که به یان ینامه/رساله پا
 ده استیرس یمرحله فناور

  ۵  یشگاهینمونه آزما

  8  شده یفناور ازیامت 10حداکثر 

  10  شده یساز یتجار

ره انجمن یأت مدیه و یات علمینشر هیریأت تحریت در هی، عضویریسردب
 مقاالت ی، داوریعلم

 ازیامت ۲حداکثر   1 

ن یب یجشنواره پژوهشده یبرگز
 (،...ی، فارابی)خوارزم ی/ملیالملل

  8 نفره  1
 ازیامت10حداکثر 

  ۵ نفر و باالتر ۲

 امتیاز 4حداکثر   ۲ ی/ دانشگاهیمنطقه ا یپژوهش یادها و جشنواره هایکسب رتبه اول تا سوم در المپ

    ( ازیامت 10 حداکثر) شده کسب ازیامت عجم

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته

ر امور یمهر و امضاءمد
 ثارگریان شاهد وایدانشجو

 

 یمهرو امضاء معاون پژوهش 
 دانشکده/ دانشگاه



 يا حرفه يدکترا (/وستهیناپ و ستهویپ) ارشد یکارشناس مقطع انیدانشجو:  یپژوهش( 2-3) فرم

 

 

ر امور یمهر و امضاءمد
 ثارگریا ان شاهد ویدانشجو

 

 یپژوهشمهرو امضاء معاون  
 دانشکده/ دانشگاه

  : تبصره

 .بود خواهد ازیامت و محاسبه مالک باشد، گرفته صورت دانشجو یفعل یلیتحص مقطع در که یپژوهش یتهایفعال صرفاً -

 .گردد یم نییتع شده، مشخص سقف در دانشگاه نیقوان براساس یپژوهش ازاتیامت -

 .گردد دییتا دانشگاه یپژوهش معاون/ یپژوهش یشورا توسط ستیبا یم یپژوهش ازاتیامت -

 ( ازیامت 30 حداکثر)    : دانشگاه

 :یلیتحص رشته   :یخانوادگ نام و نام

 تعداد شاخص

حداکثر 
امتیاز 

برای هر 
 مورد

 ازیامت
 کسب
 شده

 حاتیتوض

مقاالت چاپ شده در مجالت 
 معتبر یپژوهش یعلم

 ISIمقاله 
  8  نفره 1-۲

 امتیاز 1۵حداکثر امتیاز مقاالت 

  ۶  نفر ۲شتر از یب

 ISIر یمقاله غ
  ۵  نفره 1-۲

  4  نفر ۲شتر از یب

مقاله ارائه شده در 
و  یش داخلیهما

 یخارج

  4  نفره 1-۲

  4  نفر ۲شتر از یب

 کتب چاپ شده

 فیتال
  10  /مسئولینفراصل

 امتیاز 1۵حداکثر 
  8  ریسا

ترجمه و 
 یگردآور

  8  /مسئولینفراصل

  ۵  ریسا

ان یمصوب / پا یطرح پژوهش
 حسن انجام کار یافته دارای

  10  یمجر
 امتیاز  ۲0حداکثر 

  8  همکار

ع و ی/ اثر بدیاختراع/ نوآور
 یارزنده هنر

  8  ینفر اصل
 امتیاز 10حداکثر 

  ۵  ا همکارینفر دوم و 

ان ی/پایپژوهش یطرحها
افته که به یان ینامه/رساله پا
 ده استیرس یمرحله فناور

  10  یشگاهینمونه آزما

  1۵  شده یفناور ازیمتا 30حداکثر 

  30  شده یساز یتجار

ره انجمن یأت مدیو ه یات علمیه نشریریأت تحریت در هی، عضویریسردب
 مقاالت ی، داوریعلم

 امتیاز ۵حداکثر   ۲ 

ن یب یجشنواره پژوهشده یبرگز
، ی، رازی)خوارزم ی/ملیالملل
 (یفاراب

  1۵ نفره  1
 ازیامت 30حداکثر 

  10 نفر و باالتر ۲

 امتیاز ۵حداکثر   3 ی/ دانشگاهیمنطقه ا یپژوهش یادها و جشنواره هایتبه اول تا سوم در المپکسب ر

    ( ازیامت 30 حداکثر) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته



 (PHD)یتخصص يدکتر مقطع انیدانشجو:  یپژوهش( 3-3) فرم 

 

 
ر امور یاءمدمهر و امض

 ثارگریا ان شاهد ویدانشجو

 

 یمهرو امضاء معاون پژوهش 
 دانشکده/ دانشگاه

 

  : تبصره

 .بود خواهد ازیامت و محاسبه مالک باشد، گرفته صورت دانشجو یفعل یلیتحص مقطع در که یپژوهش یتهایفعال صرفاً -

 .گردد یم نییتع شده، مشخص سقف در دانشگاه نیقوان براساس یپژوهش ازاتیامت -

 .گردد دییتا دانشگاه یپژوهش معاون/ یپژوهش یشورا توسط ستیبا یم یپژوهش ازاتیامت -

 

 ( ازیامت 40 حداکثر)    : دانشگاه

 :یلیتحص رشته   :یخانوادگ نام و نام

امتیاز حداکثر  تعداد شاخص
 (برای هر مورد)

 کسب ازیامت
 شده

 حاتیتوض

مقاالت چاپ شده در مجالت 
 معتبر یپژوهش یعلم

 ISIمقاله 
  1۵  نفره 1-۲

 امتیاز ۲0حداکثر امتیاز مقاالت 

  10  نفر ۲شتر از یب

 ISIر یمقاله غ
  10  نفره 1-۲

  8  نفر ۲شتر از یب

مقاله ارائه شده در 
و  یش داخلیهما

 یخارج

  8  نفره 1-۲

  ۵  نفر ۲شتر از یب

 کتب چاپ شده

 فیتال
  8  /مسئولینفراصل

 امتیاز 10حداکثر 
  ۵  ریسا

ترجمه و 
 یگردآور

  ۵  /مسئولینفراصل

  4  ریسا

ان یمصوب / پا یطرح پژوهش
 حسن انجام کار یافته دارای

  10  یمجر
 امتیاز  1۵حداکثر 

  8  همکار

ع و ی/ اثر بدیاختراع/ نوآور
 یارزنده هنر

  10  ینفر اصل
 امتیاز 1۵حداکثر 

  8  ا همکارینفر دوم و 

ان ی/پایپژوهش یطرحها
به افته که یان ینامه/رساله پا
 ده استیرس یمرحله فناور

  10  یشگاهینمونه آزما

  1۵  شده یفناور ازیامت 40حداکثر 

  30  شده یساز یتجار

ره انجمن یأت مدیو ه یات علمیه نشریریأت تحریت در هی، عضویریسردب
 مقاالت ی، داوریعلم

 امتیاز ۵حداکثر   ۲ 

ن یب یجشنواره پژوهشده یبرگز
، ی، رازی)خوارزم ی/ملیالملل
 (یابفار

  ۲0 نفره  1
 ازیامت 40حداکثر 

  1۵ نفر و باالتر ۲

 امتیاز ۵حداکثر   ۲ ی/ دانشگاهیمنطقه ا یپژوهش یادها و جشنواره هایکسب رتبه اول تا سوم در المپ

    ( ازیامت 40 حداکثر) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته



 یکارشناس مقطع انیدانشجو:  یفرهنگ( 1-4) فرم

 

 :  تبصره

 .بود خواهد ازیامت و محاسبه مالک باشد، گرفته صورت دانشجو یفعل یلیتحص مقطع در که یفرهنگ یتهایفعال صرفاً. 1

 .ردیگ یم تعلق ازیامت مین صالح،یذ مراکز دییتا با جزء، هر حفظ یازا به میکر قرآن حافظان. ۲
 .ردیگ یم تعلق فوق جدول ازاتیامت از یمین...(  و دارت پرتاب ،یکش طناب) یا رحرفهیغ یورزش مسابقات دگانیبرگز به. 3

 .باشد دهیرس... ( ارشاد، وزارت ،یفرهنگ معاونت) صالحیذ مرجع دییتا به دیبا فوق یتهایفعال مستندات و مدارک هیکل. 4

 ( ازیامت 25 حداکثر)    : دانشگاه 

 :یلیتحص رشته   :یخانوادگ نام و نام

امتیاز حداکثر  تعداد شاخص
 (برای هر مورد)

 ازیامت
 کسب
 شده

 حاتیتوض

ادها، جشنواره ها و یمپکسب مقام در ال
، یمسابقات قرآن و عترت،ورزش

 یو هنر یفرهنگ

 ین المللیب

  1۵  رتبه اول 

 امتیاز ۲0حداکثر 

  1۲  رتبه دوم

  10  رتبه سوم

 ی/کشوریمل

  10  رتبه اول 

  8  رتبه دوم

  ۶  رتبه سوم

 ی/استانیمنطقه ا

  ۵  رتبه اول 

  ۵  رتبه دوم

  ۵  رتبه سوم

 یگاهدانش

  3  رتبه اول 

  ۲  رتبه دوم

  1  رتبه سوم

 ی، هنری،اجتماعیاسی، سیکتب فرهنگ
ر مرتبط با رشته یچاپ شده)غ یو ورزش

 (یلیتحص

 امتیاز ۲0 داکثرح  1۵  فیتال

  10  یترجمه و گردآور

ک کار یبعنوان ارائه دهنده  یفرهنگ یشرکت در برنامه ها و جشنواره ها
 یفرهنگ

 امتیاز 10 حداکثر  ۵ 

 امتیاز 1۵حداکثر   10  دانشگاه( یت بدنید اداره کل تربیی)مورد تایا داوری یگریکسب عنوان مرب

 ییات دانشجوینشر

  8  ریر مسئول، سردبیمد

ئت یا هی یریسردب یعضو شورا امتیاز 10حداکثر 
 هیریتحر

 ۵  

، ییدانشجو یت در نهادهایعضو
ج، تشکل ی، بسییدانشجو یانجمن ها

ته ی، کمیصنف یو شورا یاسیس یها
 و ... یانضباط

  8  عضو فعال )مسئول(

  ۶  یعضو عاد امتیاز 10حداکثر 

ج و یبس یتهایمشارکت در فعال
 دانشگاه یفرهنگ

 ۵  

    ( ازیامت 25 حداکثر) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته



 یتخصص يدکتر( /وستهیناپ و وستهیپ) ارشد یکارشناس مقاطع انیدانشجو:  یفرهنگ( 2-4) فرم

 

 :  تبصره

 .بود خواهد ازیامت و محاسبه مالک باشد، گرفته صورت دانشجو یفعل یلیتحص مقطع در که یفرهنگ یتهایفعال صرفاً. 1

 .ردیگ یم تعلق ازیامت مین ح،صالیذ مراکز دییتا با جزء، هر حفظ یازا به میکر قرآن حافظان. ۲
 .ردیگ یم تعلق فوق جدول ازاتیامت از یمین...(  و دارت پرتاب ،یکش طناب) یا رحرفهیغ یورزش مسابقات دگانیبرگز به. 3

 .باشد دهیرس... ( ارشاد، وزارت ،یفرهنگ معاونت) صالحیذ مرجع دییتا به دیبا فوق یتهایفعال مستندات و مدارک هیکل. 4

 ( ازیامت 15 کثرحدا)    : دانشگاه

 :یلیتحص رشته   :یخانوادگ نام و نام

 تعداد شاخص
حداکثر 

برای )امتیاز 

 (هر مورد

 کسب ازیامت
 شده

 حاتیتوض

ادها، یکسب مقام در المپ
جشنواره ها و مسابقات قرآن 

و  ی، فرهنگیو عترت،ورزش
 یهنر

 ین المللیب

  10  رتبه اول 

 امتیاز 10حداکثر 

  8  رتبه دوم

  ۷  رتبه سوم

 ی/کشوریمل

  ۶  رتبه اول 

  ۵  رتبه دوم

  ۵  رتبه سوم

 ی/استانیمنطقه ا

  4  رتبه اول 

  3  رتبه دوم

  3  رتبه سوم

 یدانشگاه

  ۲  رتبه اول 

  1  رتبه دوم

  1  رتبه سوم

، یکتب فرهنگ
و  ی، هنری،اجتماعیاسیس

ر مرتبط یچاپ شده)غ یورزش
 (یلیبا رشته تحص

  10  فیتال
 امتیاز 10داکثرح

  ۵  یه و گردآورترجم

ک کار یبعنوان ارائه دهنده  یفرهنگ یشرکت در برنامه ها و جشنواره ها
 یفرهنگ

 امتیاز 8حداکثر   4 

 امتیاز 10حداکثر   ۵  دانشگاه( یت بدنید اداره کل تربیی)مورد تایا داوری یگریکسب عنوان مرب

 ییات دانشجوینشر
  ۵  ریر مسئول، سردبیمد

 امتیاز 10حداکثر 
  4  هیریئت تحریا هی یریسردب یشورا عضو

 یت در نهادهایعضو
 ی، انجمن هاییدانشجو
ج، تشکل ی، بسییدانشجو

 یو شورا یاسیس یها
 و ... یته انضباطی، کمیصنف

  ۵  عضو فعال )مسئول(

  ۲  یعضو عاد امتیاز ۵حداکثر 

 یج و فرهنگیبس یتهایمشارکت در فعال
 دانشگاه

 ۲  

    ( ازیامت 15 اکثرحد) شده کسب ازیامت جمع

 .باشد یم یبررس قابل معتبر یگواه ارائه با موارد یتمام:  نکته


