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 «بسمه تعالی» 

 قدمه: م

 سدنش  و  دانشگاه شدهه و امادا   مهارتي  علميهاي آموزشكاربردي باعث ارتقاء سطح  –شناسايي افراد نخبه و برتر دانشگاه جامع علمي 

فدراه  نمدود  شدرايطي جهدت ايشداد انگیدزه       وسیله دهه تا بدانشگاه ميمسئوال  و برنامه ريزي بهتر را به هاي مهارتي كیفیت آموزشارزيابي 

هاي توسعه مبداني  و ارائه آموزشهاي مورد نیاز دانششويا ، بهبودي مستمر در سطوح علمي دانشگاه را مهنظر قراردهنه و در نتیشه زمینه رقابت

اد هاي جذب افدر جوانا  با اين آموزشها زمینه ترديه آشنايي هرچه بیشتركاربردي را به نحو مطلوب فراه  نماينه. بي –علمي آموزشهاي علمي 

ارتقداء تحيدیلي در مقدا ع    شدراي   كاربردي و فدراه  آورد    –آورد. اين امر در پرتو توسعه نظام آموزشي علمي نخبه را به اين نظام فراه  مي

كیفیدت  اي درو  دانشگاهي نیز باعدث ارتقداء   باالتر براي جذب نخبگا  محقق خواهه شه. ه  چنین اماا  ارتقاء تحيیلي افراد برگزيهه رقابته

 گیرد. كاربردي را در بر مي -دانشگاه شهه و توسعه و تاامل آموزشهاي علميهاي مهارتي آموزش

توجه به زيرساختهاي متفاوت به صورت كلیهي و موثر تدشش خدود را در جهدت اصدشح سداختار تو یده و ايشداد تواندايي          اين آموزشها با -1

 دارد.تر معطوف ميافزوده بیشتر، عرضه محيوالت و خهمات كیفي تر و نهايتاً بهره وري مناسبارزش  اقتيادي و

 دانشگاه جامع علمي كاربردي عبارتنه از :رسا ت  -2

 كاربردي د هاي علمي با گراي متعهه و متهين تربیت نیروي انساني ماهر  -3

ويژه شاغلین آنهدا و تعیدین محتدواي آموزشدي مدورد نیداز تدا بدا         ه نها بتطبیق محتواي آموزشي و نیاز جامعه با توجه به احتیاجات سازما -4

 كمترين هزينه نیازهاي كیفي بخ  اقتيادي تامین گردد.

 .كاربرديد  تلفیق عل  و عمل و تاكیه برتعادل آنها در آموزشهاي علمي -5

 .گسترش دامنه شغلي افراد انعطاف پذيري در آموزشهاي علمي كاربردي باتوجه به شتاب روز افزو  تانو وژي و عنايت -6

 .و مهارتي كاربرديد  علميبا رويارد آموزشها ارتقاء سطح  -7

 .دان  آموختگا كاربردي شه  دستاوردهاي علمي توس   -8

 باشه.مي ريزي همه جانبه در اين زمینهها كه نیازمنه برنامهكوتاه بود   ول مهت تحيیل در اكثر رشته -9

 كاربردي   دكرد  نتايج آموزشهاي علمي  استاي تخييي شه  افراد و اثر بخ كاربردي در رد  شیوه آموزشي متفاوت دردانشگاه علمي -11

هاي اين دانشگاه تقاضا محدور  به عبارت ديگر رشته نیاز سازمانها  راحي شهه انه. هاي متمايز با ساير دانشگاهها كه مطابق باايشاد رشته -11

 باشه.مي

كاربردي د  ارزيابي دانششويا  موفق نظام علميسنش  و  شود تا مشكاي شغلي باعث ميتلفیق دروس نظري، عملي و علمي و مهارته -12

 نیز شامل شود. بخشهاي مختلف تو یهي و خهماتي رادر 

 نموده است. و دانششويي دستورا عمل اجرايي انتخاب دانششوي نمونه دانشگاه را تهوين  فرهنگيباشه كه معاونت بر اين اساس مي
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 : هدف

بخشدي بده   افدزاي  هويدت   ، ، ايشاد رقابت سا   و شور و نشاط علميروحیه خودباوريتقويت كاربردي د  انتخاب و معرفي دانششوي نمونه علمي ههف از

و تعمیق انگیزه پژوه ، تشويق به تهذيب و پايبنهي بده اصدول و ارزشدهاي واالي انسداني در میدا        كشف استعهادها، كاربرديد  ا  علميدانششويرسا ت 

 .باشه مي كاربرديد انششويا  دانشگاه جامع علمي د

 ف تعاری: 6ماده 

 دانشجوی نمونه:( 1-1

هندري،    ورزشدي،   ،فرهنگدي آفريني، كار ،و فناوري پژوهشي، آموزش سنش ، بخشهايامتیازات كسب شهه در به  حاظ  دانششوي نمونه دانششويي است كه

 وده و سرآمه دانششويا  ديگر باشه.برتر از ديگرا  ب، و شئونات دانششويي ايثارگري و سیاسي، اجتماعي

 نوآوری:( 2-1

 .است ايهه هاي نو يعني تبهيل خشقیت به نتیشه عیني "تحقق بخشیه  و عملیاتي كرد "فرآينه اجراي خشقیت يا نوآوري  

 :  کارآفرینی( 3-1

كه تدوام   جهيه به معرفي محيول و يا خهمت جهيهي و يا بهبود ساختار تو یه هاي نو و خشق و شناسايي فرصتهايفرآينهي است كه فرد كارآفرين با ايهه

 ورزد.باشه مبادرت ميشخص و استقشل مي يتمنهيبا پذيرش مخا رات ما ي، رواني و دريافت منافع ما ي و رضا

 :  اختراع( 4-1

اختراعات يا اكتشافات ثبدت شدهه   آورد. د نهاشته است را بوجود ميرا كه قبشً وجو ياست كه موضوع يا محيو  ي رحهاي اختراعي ظهور علمي ايهه جهيه

، جشنواره ملي اختراعات و ابتاارات دانشگاه جدامع  سینا، رازي، فارابيابن ،صنعتي ايرا ، دبیرخانه جشنواره خوارزمي -توس  سازما  پژوهشهاي علميبايه 

 تايیه شهه باشه. ، تحقیقات و فناوريوزارت علوم قبولهاي موردساير جشنواره يا و علمي د كاربردي

 مرحله نیمه صنعتی:( 5-1

حاصل از نمونه سازي براي سداخت تعدهاد    ها شق مي شود كه پس از پايا  مرحله نمونه سازي به اجرا درآمهه و نتیش رحهاي تحقیقاتي از به مرحله اي  

 ر گرفته شود.محهودي از محيول به منظور كسب ا شعات الزم جهت تو یه انبوه به كا

 : پژوهش (6-1

فع ضرورت و شامل كاوشهاي اصیل و بهيع در مرزهاي دان  يا هرنوع كاوشي با بهره گیري از دان  كنوني و به منظور كسب آگاهي از فرآينه جهيه، براي ر

 هبود آنها صورت گیرد.جهيه و يا بهاي فرآورده ها، وسايل، ابزار، فرآينهها و روش كاربرد ويژه و يا به منظور تو یه مواد،

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

آيه و تمامي ابعاد بازار ازجمله مسائل اقتيادي و يک  رح كه شامل جزئیات يک كسب و كار است و در آ  ايهه دانششو به صورت تشاري و كاربردي در مي

 گردد.ما ي آ   حاظ مي

 كنندگان : شرایط شركت2ماده 
 را گذرانهه باشه. ساليک نی حهاقل يستي دانششو با 

  باشه. 16و در مقطع كارشناسي ارشه حهاقل 14حهاقل براي مقا ع كارداني و كارشناسي ناپیوسته و پیوسته معهل كل دانششو 
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 ،امتیاز را  3بايست حهاقل مي 3 عي و ظواهر اسشمي برخوردار باشه و با توجه به جهول مادهتعههات شر دانششو در محل تحيیل از حسن شهرت اخشقي

 در اين رقابت شركت نماينه.بتواننه كسب نموده تا 

  بايست حهاقل امتیاز بخ  پژوهشي و فناوري را جهدت شدركت در ايدن رقابدت اخدذ      مي 3دانششويا  هر يک از مقا ع تحيیلي، با توجه به جهول ماده

 نماينه.

  امتیاز از بخ  فرهنگي، هنري اخدذ نمدوده تدا بتواننده در ايدن رقابدت        11بايست حهاقل مي 3جهول ماده دانششويا  تمامي مقا ع تحيیلي با توجه به

 شركت كننه.

 .دانششو نبايستي در  ول دوره تحيیلي مربو ه، داراي تخلفات انضبا ي در دانشگاه يا مرجع قانوني ذيرب  باشه 

 شركت نماينه.تواننه در اين رقابت نه نیز ميباشمي تحيیلي ا تحيیل هما  سالدانششوياني كه فارغ 

 تواننه بعنوا  دانششوي نمونه انتخاب شونه.دانششويا  در هرمقطع يابار مي :1تبيره * 

 : ارائه تأيیهيه براي كلیه فعا یتهاي آموزشي، پژوهشي، فناوري و فرهنگي ضروري است.2تبيره * 

 اسشمي و گواهي در دست چاپ بود  از چاپخانه براي كلیه تأ یفات، ترجمه و يا گردآوري ضروري است. : ارائه مشوز از وزارت فرهنگ و ارشاد3تبيره * 

هدر كدهام در   هدر بنده   هنگام اعمال امتیازات ه بهنر  فرهنگ و ،خهمات اجتماعي ،گانه صنعت، كشاورزي چهار ي: دانششويا  گروههاي آزمايش 1ذكرت

 قرار خواهنهگرفت.ارزيابي  سنش  و گروه مربو ه خود مورد

 

 کلی : نحوه محاسبه امتیازات3ماده 
 

 مقطع تحصیلی

 علمی
 فرهنگی، هنری

 حداقل -حداکثر

 شئونات اسالمی

 حداقل -حداکثر
 جمع کل

 آموزشی
 پژوهشی و فناوری

 حداقل -حداکثر

 111 3-5 11 -25 3-22 42 کاردانی 

 111 3-5 11 -25 3-32 32 کارشناسی ناپیوسته

 111 3-5 11 -25 6-32 32 پیوسته یکارشناس

 111 3-5 11 -25 15-42 22 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

: در صورتي كه امتیازات كسب شهه دانششو در هر بخ  بیشتر از سقف تعیین شهه منهرج در جهاول مربو ه باشه، صدرفاً سدقف امتیداز تعیدین     1*تبيره 

 شهه در هر مقطع محاسبه خواهه شه.

 
  وه محاسبه امتیازات بخش علمینح  -4ماده 

 (امتیاز براي مقطع كارشناسي ارشه 28و  امتیاز براي مقا ع كارشناسي پیوسته و ناپیوسته 38 ،براي مقطع كارداني امتیاز 42) حهاكثر  آموزش-4-1
 ( امتیاز42کاردانی )حداکثر 

 36معدل کل واحدهای گذرانده شده سقف امتیاز 
 نحوه محاسبه امتیاز

 6× معدل(  -14)

 نیمسال 4امتیاز برای هر  6حداکثر  سالهای تحصیلیمعدل نیم

 امتیاز معدل در هر نیمسال

15- 14 25/1 

16- 1/15 5/1 

17- 1/16 75/1 

12- 1/17 1 

11- 1/12 25/1 

21- 1/11 5/1 
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 ( امتیاز32)حداکثر  ناپیوسته کارشناسی

 31شده سقف امتیاز  معدل کل واحدهای گذرانده
 نحوه محاسبه امتیاز

 5× معدل(  -14)

 نیمسال  4امتیاز برای هر  2حداکثر  سالهای تحصیلیمعدل نیم

 امتیاز معدل در هر نیمسال

5/15-14 5/1 

17- 6/15 1 

5/12- 1/17 5/1 

21- 6/12 2 

 

 
 ( امتیاز32)حداکثر  پیوسته کارشناسی

 31گذرانده شده سقف امتیاز معدل کل واحدهای 
 نحوه محاسبه امتیاز

 5× معدل(  -14)

 نیمسال 2امتیاز برای هر  2حداکثر  سالهای تحصیلیمعدل نیم

 امتیاز معدل در هر نیمسال

5/15-14 25/1 

17- 6/15 5/1 

5/12- 1/17 75/1 

21- 6/12 1 

 
 ( امتیاز22)حداکثر ارشد کارشناسی 

 24احدهای گذرانده شده سقف امتیاز معدل کل و
 نحوه محاسبه امتیاز

 4× معدل(  -14)

 نیمسال 4امتیاز برای هر  4حداکثر  سالهای تحصیلیمعدل نیم

 امتیاز معدل در هر نیمسال

17- 16 25/1 

12- 1/17 5/1 

11- 1/12 75/1 

21- 1/11 1 

 شود.ترم محسوب مي 1متوا ي  پودما  2هاي پودماني هر :  در دوره1*تبيره 
 گردد كه باالترين امتیاز را داشته باشه.:  در صورت گذرانه  ترمهاي بیشتر از حهاكثر سقف دوره، معهل ترمهايي  حاظ مي2*تبيره 

 امتیداز يدک تدرم بده آ  تعلدق      هاي گذرانهه شهه غیر زوج، پودماني كه واحه بیشتري دارد بعنوا  يک ترم كامل محسوب گرديدهه و  :  در پودما 3*تبيره 

 گیرد.مي

بده   و با تايیه رئدیس مركدز آموزشدي    مربوط ( بايه مستنه بوده و گواهي يا مهرك هاي گذرانههترم و معهل ) آموزشي 1-4 ماده: تمام موارد بنه 4تبيره *

 پیوست ارسال گردد.

 است. علمي د كاربردي جامع دانشگاه مات آموزشيخه كلمهير  ، آموزشي 1-4مربوط به ماده : مرجع تايیه موارد  5تبيره * 

 

 و فناوری ( پژوهش2 -4

 پژوهش -الف

 کتاب  -3          مقاله  -2  ژوهشی    طرح پ -1
 باشه.: منظور از تعهاد نفرات در جهاول زير مربوط به بخ  پژوه ، تعهاد دانششويا  به غیر از اساتیه مي1* تبيره 

 باشه.دانشگاه جامع ميمعاونت پژوه  و فناوري رك مربوط به بخ  پژوه ، : مرجع تايیه مها2* تبيره 

 كلیه فعا یتهاي بخ  پژوهشي بايه مرتب  با رشته و مقطع تحيیلي دانششو باشه. :3تبيره  *

و در مقطع كارشناسي ارشده  متیاز ا 32امتیاز و در مقطع كارشناسي ناپیوسته و پیوسته  28: حهاكثر امتیاز در بخ  پژوهشي در مقطع كارداني 4تبيره  *

 باشه. ميامتیاز  42
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قابدل   5غیر مرتب  بدا رشدته تحيدیلي دانشدشو در قا دب مداده        يفعا یتهاي پژوهشي براساس بنههاي زير قابل امتیاز بنهي است. امتیاز فعا یتهاي پژوهش

 محاسبه است .

 

 طرحهای پژوهشی   -1 -الف

و  امتیداز  2كار حدهاكثر   هر بر اساس ارزش ،با تأيیه مركز آموزشي (هاي درسيو پروژه نامه پروژه پايا ) ميوب فعا یت در  رحهاي پژوهشي غیر 1-1-ا ف

  شود.بيورت جهول ذيل محاسبه مي هاي پژوهشي دانشگاههاي اجرايي يا كمیته، دستگاهبا تيويب مؤسسات تحقیقات كاربردي و  رحهاي ميوب

 

 

 نحوه اجرا
 امتیاز

 کارشناسی ارشد  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی کاردانی 

 5 4 3 مجری مستقیم

 5/3 5/2 5/1 همكاری در طرح

 شونه.فرد حاضر در  رح پژوهشي باشه مشري محسوب شهه و در صورتیاه دو نفر باشنه هر دو هماار محسوب ميتنها : در صورتیاه دانششو 1تبيره * 

 گیرد.اي ملي دو برابر امتیاز مربوط براساس نحوه اجرا تعلق مي: به همااري و فعا یت در  رحه2تبيره * 

 

 مقاله: -2 -الف

و  امتیاز 11حهاكثر مستقل وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  مورد تايیهپژوهشي  دهاي علمي  و مشله مقا ه در مششت معتبر خارجي هر چاپ -1-2-الف

 باشه.ميبه میزا  مشاركت  بق جهول ذيل 
 تعداد نفرات تهیه کننده مقاله نفر 2و 1 دو نفربیشتر از 

 بیشترین امتیاز 11 2

            

 ورها و موسسات آموزش عا ي و پژوهشي داخل كشور به  انشگاهپژوهشي دد   معتبر علمي ترويشي و د  هاي علميير مشلهمقا ه در ساهر چاپ  -2-2-الف

 امتیاز  4مستقل حهاكثر تا 

 
 تعداد نفرات تهیه کننده مقاله نفر 2و 1 بیشتر از دو نفر

 بیشترین امتیاز 4 3

 

بده   امتیداز ،  2هاي مراكز آموزش و ا شع رساني به صورت مستقل حهاكثر و يا ماهنامه معتبرمقا ه علمي در نشريات كثیراالنتشار و هر چاپ  -3 -2-الف

 باشه.صورت جهول ذيل مي

 

 هیه کننده مقالهتعداد نفرات ت نفر 2و 1 بیشتر از دو نفر

 بیشترین امتیاز 2 5/1

 

 باشه.مي بق جهول ذيل  ملي و منطقه اي  مقا ه در مشموعه مقاالت كنفرانس در سطح بین ا مللي،هر چاپ  -4-2-الف

 

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

 تعداد نویسنده

 بین المللی 5 4

 ملی 4 3

 سسه اییا مؤمنطقه ای  3 2

 

 امتیاز  2در كنفرانسهاي بین ا مللي حهاكثر  يا پوستر مقا ههر ارائه  -5-2-الف 

 شود.پذيرش مقا ه داشته باشه ) بهو  چاپ(  بق جهول ذيل محاسبه مي اگر صرفاً -6-2 -الف
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 عنوان نفر 2و  1حداکثر امتیاز  نفر به باال 2امتیاز  حداکثر

 تعداد نویسنده

 لمللیبین ا 3 2

 ملی 2 1

 منطقه ای یا موسسه ای 1 5/1

 

 باشه. بق جهول ذيل مي  ها،پوستر در كنفرانسهر  پذيرش -7-2-الف

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

 تعداد نویسنده

 بین المللی 2 1

 ملی 1 5/1

 منطقه ای یا موسسه ای 5/1 25/1

 

 .امتیاز بيورت مستنه 1 با ارائه گواهي براي يک نفر ،كاربرديد  علمي در مراكز كشسيغیر ارائه شههعلمي ي سمینارها -2-2-الف

 

 کتاب: -3-الف

 باشه.به صورت جهول ذيل مي(  با ارائه متن اپ شهه و يا در دست چاپچ) مرتب  با رشته تحيیلي كتابر ه  یفتأ -1-3-الف

 

 

 موارد ارزیابی

 نفر 2و  1

 انیکارد
 کارشناسی

 ناپیوستهپیوسته و 
 کارشناسی ارشد

 امتیاز 4 امتیاز 3 امتیاز 3 محتوای کتاب

 امتیاز 3 امتیاز 2 امتیاز 1 ناشر کتاب دانشگاهی

 امتیاز 1 امتیاز 1 امتیاز 5/1  داوری) ویراستاری ، فنی(

 امتیاز 2 امتیاز 1 امتیاز 1 1مرجع مولف

 امتیاز 2 امتیاز 1 تیازام 5/1 ناشر کتاب غیر دانشگاهی

 امتیاز 12 امتیاز 2 امتیاز 5 جمع

  شود.نفر به باال اعهاد ضربهر دو سوم مي 2: براي محاسبه امتیاز 1تبيره 

 

قطدع  براي مامتیاز  4 حهاكثر ( و با توجه به محتواي آ  به صورت مستقلبا ارائه متن  ترجمه يا گردآوري كتاب ) چاپ شهه يا دردست چاپ  -2-3-الف

 باشه. بق جهول ذيل ميامتیاز براي مقطع كارشناسي ارشه  8براي مقا ع كارشناسي پیوسته و ناپیوسته و امتیاز   6حهاكثر كارداني و 

 تعداد نفرات تهیه کننده کتاب کارشناسی ارشد و پیوستهکارشناسی ناپیوسته  کاردانی 

 یك نفر 2 6 4

 

 شود.به باال اعهاد ضربهر دو سوم مينفر  2: براي محاسبه امتیاز 1* تبيره 

مربوط به پیوست ارسال گردد در غیر از مركز، موسسه، نهاد، ارگا  يا سازمانهاي ذييشح بايه مستنه بوده و گواهي معتبر پژوهشي : تمامي موارد 2*تبيره 

 گیرد.اينيورت امتیازي تعلق نمي

 

 

 

                                                 
 اشاره به تاليفات يا مقاالت شخص دانشجو در كتاب مربوطه مي باشد. منظور از مرجع مولف ، - 1
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 فناوری  -ب

جشنواره ملدي   ،سینا، رازي، فارابيابن صنعتي ايرا ، دبیرخانه جشنواره خوارزمي -س  سازما  پژوهشهاي علمياختراعات يا اكتشافات ثبت شهه تو -1-ب

 13حهاكثر  به میزا  مشاركت دانششو هاي مورد تأيیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوريو ساير جشنواره اختراعات و ابتاارات دانشگاه جامع علمي د كاربردي

 امتیاز( 5جشنواره خوارزمي استاني حهاكثر  ) در مرحله امتیاز

 

 ، نوآوري يا اثر هنري نوارائه  رح كارآفريني يا كسب و كار -2-ب

 

 مشترک به میزان مشارکت حداکثر مستقل حداکثر

 کاردانی 
 کارشناسی

 پیوسته و ناپیوسته
 کاردانی کارشناسی ارشد

 کارشناسی

 پیوسته و ناپیوسته
 کارشناسی ارشد

الف( سطح اول 

 نوآوری
5  6 7 5/3 5 6 

ب( سطح دوم 

 نوآوری
5/2 4 5 2 3 4 

ج( سطح سوم 

 نوآوری
5/1 2 3 1 1 2 

 گردد. آموزش ارسالمركز  آموزشي شورايبا تأيیه  و  رح بايه به پیوست -

 

منشربده  بده صدورت تو یده نمونده     كده   سسه و...ركز، مؤ، نوآوري و يا اثر هنري توس  سازما ، نهاد، مپذيرفته شه   رح كارآفريني يا كسب و كار -3-ب

 قرارداد شهه باشه.

 

 مشترک به میزان مشارکت حداکثر مستقل حداکثر

 کاردانی
 کارشناسی

 پیوسته و ناپیوسته
 کاردانی کارشناسی ارشد

 کارشناسی

 پیوسته و ناپیوسته
 کارشناسی ارشد

الف( سطح اول 

 نوآوری
2 1 11 5 7 2 

ب( سطح دوم 

 ورینوآ
6 7 2 5/3 5 6 

ج( سطح سوم 

 نوآوری
3 4 5 5/2 2 3 

  رح و گواهي پذيرش  رح بايه به پیوست ارسال گردد. -

 

 محيول و يا اجراي كامل فراينه يک خهمت انبوه تو یه -4-ب

 

 مشترک به میزان مشارکت حداکثر مستقل حداکثر

 کاردانی
 کارشناسی

 پیوسته و ناپیوسته
 نیکاردا کارشناسی ارشد

 کارشناسی

 پیوسته و ناپیوسته
 کارشناسی ارشد

الف( سطح اول 

 نوآوری
13 15 17 11 12 15 

ب( سطح دوم 

 نوآوری
11 13 15 2 1 13 

ج( سطح سوم 

 نوآوری
7 11 12 5 6 11 

 
 .تو یه محيول يا خهمت ا زامي استمعتبر مستنهات  ارائه قرارداد و -

 ايه مستنه بوده )عاس، فیل  يا متن ( و گواهي مربوط ارسال گردد.: تمام موارد بنه ج )فناوري( ب1* تبيره 

 كاربردي مي باشه.-دانشگاه جامع علميمعاونت پژوه  و فناوري  فناوريمرجع تايیه مستنهات  : 2*تبيره 

تواننده  مدي انشدشويا   د .برداري شدود بهره  دانششوي نمونه تهیه و تامیل مهارك انتخابدستورا عمل  "پیوست"از به منظور ارزيابي دقیق سطوح نوآوري 

  به كتابهاي كارآفريني مراجعه نماينه. با  رح تشاري در رابطهبراي كسب ا شعات جامع 
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 امتیاز( 25نحوه امتیازدهی بخش فرهنگی )حداکثر   -5ماده 
 احده اسدتاني محاسدبه    امتیداز و  2/1ضدريب   ورتبده صد  در اين قسمت  د كاربردي علمي خارج از دانشگاه جامعكسب شهه اي و منطقههاي استاني مقام 

 (امتیاز واحه استاني  2/1) گردد.مي
 ایثارگری: -5-1

   بیست و پنج امتیاز ؛درصه 71جانبازا 

  معادل يک سوم درصه جانبازي ؛درصه 69جانبازا  تا 

 زيک امتیا ؛آزادگا  و رزمنهگا  به ازاء هرماه اسارت و يا حضور داو لبانه در جبهه 

 )پانزده امتیاز ؛فرزنه و همسر )شهیه، جانباز پنشاه درصه به باال، آزاده 

  ده امتیاز ؛درصه 49تا  25فرزنه و همسر جانباز 

 : امتیاز میزا  حضور خواهرا  در اسارت و جبهه و با ضريب دو محاسبه خواهه شه.1* تبيره 

 باشه.امتیاز مي 35ا یت فرهنگي : حهاكثر امتیاز بخ  فرهنگي جانبازا  داراي فع2* تبيره 

 

 دریافت لوح تقدیر: -2 -5

 باشه: امتیاز مي 2حهاكثر امتیاز قابل كسب در اين بخ  

 

 مرکز آموزشی مؤسساتیا  استانی سراسری دانشگاه جامعیا ملی  المللیبین

2 1 5/1 25/1 

 

 گیرد.امتیاز فوق تعلق ميدرصه  51تنها ... ها و ها، هماي در جشنواره: در صورت ارائه گواهي شركت 1* تبيره 
 

 :و عترت های قرآنیفعالیت -5-3

 

 در سطح: و صحیفه سشاديه ا بشغهنهج ،(و ترجمه فسیرتكسب مقام در مسابقات قرآ )حفظ، قرائت،   -5-3-1

 آموزشی مرکز مؤسساتیا  واحد استانی ایکاربردی ومنطقه -دانشگاه جامع علمی کشوری بین المللی عنوان

 5 11 16 11 25 مقام اول

 3 7 14 17 22 مقام دوم

 1 5 12 15 21 مقام سوم

 

 

 باشه:حهاكثر امتیاز به شرح جهول زير ميتأ یف، ترجمه يا گردآوري كتاب با موضوعات قرآني  -2 -3 -5

 

 کتاب با موضوعات قرآنی
 در دست چاپ چاپ شده

15 11 

 

 باشه:به شرح جهول زير مي امتیازحهاكثر  قرآني موضوعاتچاپ مقا ه با  -3 -3 -5

 

 مؤسسات یا واحد استانی ایو منطقه کاربردی -دانشگاه جامع علمی کشوری المللیبین نحوه اجرا

 5 1 15 25 یك نفره

 3 7 11 15 دو نفره به باال

 

 گیرد.هشي مورد رسیهگي قرار ميهاي علوم قرآني با موضوعات قرآني در بخ  پژوتبيره: تأ یفات دانششويا  رشته* 
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 در سطح: هاي قرآني، عترت و نمازعضويت در كانو   -4 -3 -5

 مرکز آموزشی مؤسساتیا  واحد استانی کاربردی -کشوری و دانشگاه جامع علمی المللی بین نحوه اجرا

 1 3 5 2 عضو عادی

 عضو فعال

 )دارای مسئولیت(
11 7 5 3 

 

تهداي  سازما  فعا ی داراي تأيیهيه از نهاد نماينهگي مقام معظ  رهبري در دانشگاهها و يا دارا قرآ  كري  سازما  تبلیغات اسشمي،مربیا  قرآني   -5 -3 -5

 هفت امتیاز جهاد دانشگاهي، بنیاد قرآ  عترت سپاه و وزارت ارشاد قرآنيِ

دارا قدرآ  كدري  سدازما     ييشح از قبیدل : سدازما  اوقداف و امورخیريده،     به دانششويا  حافظ قرآ  با تايیه مراجع ذ:  دانشجویان حافظ قرآن -5-3-6

امتیدازات زيدر تعلدق     يكاربرد يدر دانشگاه جامع علم يمقام معظ  رهبر ينهگينهاد نماو پس از تايیه نهايي  ؛و يا موسسات وابسته به آنها تبلیغات اسشمي

 گیرد.مي

 امتیاز 2حفظ يک جزء،  -
 از امتی 4حفظ سه جزء،  -
 امتیاز 6حفظ پنج جزء،  -
 امتیاز 11حفظ ده جزء،  -
 امتیاز 15حفظ بیست جزء،  -
 امتیاز 21حفظ كل قرآ  كري ،  -
و...( كده   ئتیفعال ه -ئتیمهاح ه -ئتی)به عنوا  مسئول هييدانششو يمذهب ئاتیدر هدانششويا   تیفعا  ي: به ازاییدانشجو یمذهب ئاتیه -5-3-7

نمايندهگي مقدام معظد     دفتر و با تائیه  ؛باشه ههیبه ثبت رسكه  يكاربرد يدر دانشگاه جامع علم يمقام معظ  رهبر ينهگينهاد نما يمذهب ئاتیدر اداره ه

 گیرد.امتیاز تعلق مي 5 رهبري در دانشگاه؛

 يمقام معظ  رهبر ينهگينهاد نما يمذهب تئایاداره ه هيیبا تأ ،يخوان او دع يدر مسابقات مهاحدانششوياني كه : مسابقات مداحی و دعا خوانی -5-3-8

 :ردیگيتعلق م ازیامت ليبه شرح ذكسب مقام نموده انه،  يكاربرد يدر دانشگاه جامع علم
 

 واحد استانی و مؤسسات کاربردی -در سطح دانشگاه علمی کشوری عنوان

 6 12 12 اول

 4 11 16 دوم

 2 2 14 سوم

 
 هاي سیاسي و اجتماعي:فعا یت -5-4

، نهداد  مشورتيهاي دانششويي از جمله بسیج دانششويي و تشال داراي مشوز از هیأت نظارت دانشگاه، شوراهاي به ازاء هرسال عضويت در تشال -1 -4 -5

كثر امتیاز اين بخ  گیرد. )حهاميهاي علمي و پژوهشي دانشگاه به ترتیب زير امتیاز تعلق ها و انشمننماينهگي مقام معظ  رهبري در دانشگاه، و يا كمیته

 باشه.(بیست و يک امتیاز مي

 

 امتیاز نحوه عضویت

 1 عضویت عادی

 3 عضویت فعال

 

 گیرد.: در صورت عضويت همزما  در هريک از موارد ياد شهه، تنها به يک عضويت امتیاز تعلق مي1تبيره * 

هاي علمي و پژوهشي ها و انشمناينهگي مقام معظ  رهبري در دانشگاه و يا كمیتهها و نهاد نم: دانششوياني كه داراي مسئو یت در بسیج، تشال2تبيره * 

 گردنه.باشنه به عنوا  عضو فعال محسوب ميمي

 باشه:مي حهاكثر امتیاز به شرح جهول زير نهاد ذيرب با موضوعات اجتماعي و سیاسي داراي تأيیهيه از  تأ یف كتاب، گردآوري و ترجمه -2 -4 -5

 در دست چاپ چاپ شده انحوه اجر

 6 2 یك نفره

 4 6 دو نفر به باال
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 باشه:حهاكثر امتیاز به شرح جهول زير ميچاپ مقاالت با موضوعات اجتماعي و سیاسي  -3 -4 -5

 

 امتیاز چاپ مقاله در مجالت

 4 یك نفره

 3 دو نفر به باال

 

 گیددرد. )حددهاكثر  د و نشددات بدده ازاء هرسددال، امتیدداز زيددر تعلددق مددي     هدداي هددشل احمددر و گروههدداي امددها   عضددويت فعددال در كددانو    -4 -4 -5

 هفت امتیاز(

 امتیاز نحوه عضویت

 1 عضویت فعال

 5 مشارکت و حضور در امدادرسانی در حوادث غیر مترقبه

 

گیرد. )حهاكثر امتیاز ذيل تعلق مي ،هرسالمشاركت و همااري در تهیه نشريات دانشگاهي داراي مشوز از كمیته ناظر بر نشريات دانشگاه به ازاء   -5 -4 -5

 هفت امتیاز(

 امتیاز نحوه همكاری

 4 مدیر مسئول یا سردبیر

 2 عضو شورای سردبیری و هیأت تحریریه

 1 همكاری

 به ازاء هر سال  عضويت درشوراهاي صنفي يک امتیاز 

  ,هاي علمي و پژوهشدي/كمیته تحقیقدات دانشدگاه يدک      ها و انشمن و يا كمیتهبه ازاء هر سال همااري با نهاد نماينهگي مقام معظ  رهبري در دانشگاه

 امتیاز 

 

 های ورزشی:فعالیتـ  5 -5

 گیرد.امتیاز ذيل تعلق مي انفرادي به كسب عناوين ورزشي -1 -5 -5

 آموزشی در سطح مرکز و مؤسسات واحد استانی ایکاربردی و منطقه -در سطح دانشگاه علمی کشوری المللیبین عنوان

 3 7 11 12 21 اول

 2 5 2 11 17 دوم

 1 4 6 2 15 سوم

 گیرد.% امتیازات فوق تعلق مي51: چنانچه عناوين فوق به صورت تیمي كسب گردد حهاكثر 1* تبيره 

 

 گیرد.امتیاز تعلق مي 6 حهاكثر بهني دانشگاه رسیهه باشهبه دانششويا  داراي كارت مربیگري و داوري كه به تأيیه اداره تربیت -2 -5 -5

 

 امتیاز درجه مربیگری و داوری

 6 المللیبین

 4 ملی 1

 3 ملی 2

 2 ملی 3

 

 باشه:حهاكثر امتیاز به شرح جهول زير مي موضوعات ورزشي داراي تأيیهيه از نهاد ذيرب تأ یف كتاب، گردآوري و ترجمه با   -3 -5 -5

 

 در دست چاپ چاپ شده نحوه اجرا

 6 2 یك نفره

 4 6 دو نفر به باال
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 باشه:حهاكثر امتیاز به شرح جهول زير مي ورزشيچاپ مقاالت با موضوعات  -4 -5 -5

 

 امتیاز چاپ مقاله در مجالت

 4 یك نفره

 3 دو نفر به باال

 

 گیرد:هاي ورزشي امتیاز زير تعلق ميبه ازاء هر سال فعا یت در انشمن  -5 -5 -5

 

 امتیاز نحوه عضویت

 2 یر انجمندب

 1 عضو عادی

 تبيره: تا یفات دانششويا  رشته هاي تربیت بهني با موضوعات ورزشي در بخ  پژوهشي مورد رسیهگي قرار مي گیرد.

 :و فرهنگی هنری، های ادبیفعالیت -5-6

 گیرد.امتیاز ذيل تعلق مي و فرهنگي ادبي هاي هنري،ن در مسابقات، جشنوارهبه كسب عناوي 

 در سطح مرکز آموزشی و مؤسسات واحد استانی ایکاربردی و منطقه -در سطح دانشگاه علمی کشوری المللینبی عنوان

 3 7 11 12 21 اول

 2 5 2 11 17 دوم

 1 4 6 2 15 سوم

اي، میدرا   ما  فندي و حرفده  ساز فرهنگ و ارشاد اسشمي وزارتهنري و ادبي داراي مهرك مربیگري از فرهنگي، هاي به دانششوياني كه در ياي از رشته

 گیرد.امتیاز تعلق مي 6 حهاكثر دانشگاه رسیهه باشهو دانششويي  فرهنگيمعاونت فرهنگي و انشمن خوشنويسا  كه به تأيیه 

 

 باشه:ميحهاكثر امتیاز به شرح جهول زير  تأ یف كتاب، گردآوري و ترجمه با موضوعات ادبي، هنري و فرهنگي با تأيیه نهاد ذيرب   -3 -5 -5

 

 در دست چاپ چاپ شده نحوه اجرا

 6 2 یك نفره

 4 6 دو نفر به باال

 

 باشه:حهاكثر امتیاز به شرح جهول زير مي چاپ مقاالت با موضوعات ادبي، هنري و فرهنگي -4 -5 -5

 

 امتیاز چاپ مقاله در مجالت

 4 یك نفره

 3 دو نفر به باال

 گیرد. نري و فرهنگي با موضوعات هنري و فرهنگي در بخ  پژوهشي مورد رسیهگي قرار ميهاي هتبيره: تا یفات دانششويا  رشته

  گیرد.هاي ادبي و هنري به ازاء هرسال يک امتیاز تعلق ميبه مشاركت و همااري در كانو 

 دانششويي و  فرهنگيمعاونت تشخیص ارزش اثر بعههه گیرد. امتیاز تعلق مي 11با توجه به ارزش اثر حهاكثر  و فرهنگي هنري ،هاي ادبيبه آثار و فعا یت 

 باشه.مي استا  مربو ه و يا ارائه تأيیهيه از اداره فرهنگ و ارشاد اسشمي و يا كمیته فرهنگي واحه استاني دانشگاه

  امتیاز( 3گروهي و امتیاز  5)شخيي  گیرد.امتیاز تعلق مي 5 حهاكثر( 5)مورد اشاره در ماده  برگزاري نمايشگاه با موضوعات فرهنگيبه  

 امتیاز( 5حهاكثرا مللي )در نمايشگاههاي بین ارائه اثربه  -

 امتیاز( 3داخلي حهاكثر و  5ا مللي حهاكثر هاي آموزشي به نسبت  ول دوره و درجه كسب شهه )بین ي دوره -

 ،نهاد نماينهگي  يا ساير اردوهايي كه توس  وزارتین و  رح معرفت واردوهاي هشرت، اردوهاي جهادي،   به دانششويا  شركت كننهه در اروهاي راهیا  نور

 گیرد.گردد، سه امتیاز تعلق ميبراي اجرا به دانشگاهها ابشغ مي مقام معظ  رهبري در دانشگاهها  راحي و

 گیرد.نماينه دو امتیاز تعلق ميكه به صورت داو لبانه خو  اههاء مي به دانششوياني 

 يدک امتیداز    ،شدود برگزار مدي   ساير كارگاههايي كه توس  دفاتر مشاوره دانشگاهها كننهه در كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زنهگي و به دانششويا  شركت

 گیرد.تعلق مي
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 گیرد.آزاد انهيشي دو امتیاز تعلق مي هاي نظريه پردازي وبه دانششويا  فعال در برگزاري كرسي 

 گیرد.هاي مورد تايیه وزارتین دو امتیاز تعلق مييا ساير جشنواره لي حركت وبه دانششويا  شركت كننهه در جشنواره م 

 بده عضدويت در    گیدرد. قبیل دارااليتام و غیره دو امتیاز تعلق مي عام ا منفعه دانششويي رسمي از همااري در بنیادهاي خیريه و به ازاي هرسال عضويت و

 گیرد.هیات امناي موسسات خیريه رسمي سه امتیاز تعلق مي

 گیرد.به اعضاي تعاونیهاي دانششويي كه بطوررسمي فعا یت مي نماينه دو امتیاز تعلق مي 

 گیرد.: به عناوين كسب شهه در مسابقات استاني امتیاز بخ  دانشگاهها تعلق مي1تبيره 

 باشه.اه مراجع ذيرب  ميو در خارج از دانشگ و دانششويي فرهنگي: مرجع تأيیه كننهه عناوين در دانشگاه، معاونت 2تبيره 

 اعمال خواهه شه. 2: امتیاز برگزاري نمايشگاه يا مسابقه با موضوعات قرآني و دفاع مقهس با ضريب 3تبيره 

کلیه موارد فوق باید مستند بوده و مربوط به سنوات مقطع تحصیلی کنونی دانشجو باشد همچنین تمام مدارک بصورت : 4تبصره 

 د.اصل یا برابر با اصل باش
 

 امتیاز( 5داکثر ح): شئون دانشجویی 6ماده 
 باشه:هاي امتیاز شئو  دانششويي به شرح ذيل ميشاخص

 

 محدوده امتیاز عنوان

 1تا  1 انجام فرائض دینی و متأهل بودن

 1تا  1 ای و احترام به اساتیدرعایت اخالق و مسئولیتهای حرفه

 2تا  1 رعایت پوشش اسالمی برادران و خواهران

 1تا  1 رعایت مقررات و شئون دانشجویی و هنجارهای اجتماعی

 5 ع ـــجم

 : سایر مقررات7ماده 

را كسب دستورا عمل امتیازات مربوط به مشموع درصه  51، دانششو حهاقل مركز آموزشيارزيابي انشام شهه توس   سنش  و در صورتي كه براساس -7-1

 گردد.مراحل بعهي ارسال ميبه رونهه دانششو تامیل و اجرايي پشیوه نامه براساس كرده باشنه، 

گیرد. ارائده تايیهيده   لق ميعامتیاز تشويقي ت 5حه نياب امتیاز الزم براي شركت در رقابت حهاكثر  درصه 11به دانششويا  معلول در صورت كسب  -7-2

 الزم از سازما  بهزيستي براي اين گروه از دانششويا  ا زامي است. 

براسداس دسدتورا عمل داخلدي    كداربردي  د   دانشگاه جامع علمدي دانششويي  فرهنگي وهرسال توس  معاونت  ،داورا  انتخاب دانششوي نمونه هیات -7-3

 .شودانتخاب مي

خداب و  هنر( گروههاي علمدي مشدزا بدا تاكیده بدر انت     فرهنگ و )صنعت، خهمات اجتماعي، كشاورزي،  هچهارگان *تبيره : براي هريک از گروههاي آموزشي

 تشایل خواهه شه.براساس دستورا عمل داخلي استفاده از اساتیه مشرب 

از  ريدق مندابع و    در صدورت تمايدل   و واحه استاني اعتبار الزم براي تهیه و اعطاء ههايايي به دانششويا  نمونه در سطح مراكز و موسسات آموزشي -7-4

منتخب در سدطح كدل دانشدگاه     براي دانششويا و تهیه ههايا دستورا عمل ار الزم براي اجراي اين اعتبو يا واحه استاني موسسه ، اماانات ما ي هما  مراكز

 شود.مي تامین توس  دانشگاهكاربردي د  جامع علمي

 شود.تعهاد دانششويا  نمونه و سه  هريک از گروههاي آموزشي در جلسه هیأت داورا  معرفي انتخاب دانششويا  نمونه تعیین مي -7-5
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تا از میا   نموده معرفي ، تحقیقات و فناوريوزارت علومسازما  امور دانششويا  به دانشگاه را دانششويا  نمونه اسامي فرهنگي و دانششويي معاونت  -7-6

  .نمونه كشوري انتخاب شود ا آنا  دانششوي

 گردد.مي تلقي يان    كا اب دانششوي نمونه اي قبلي انتخها و دستور ا عملهنامهتمامي آيیندستورا عمل از تاريخ تيويب اين  -7-7

 كاربردي ابشغ خواهه شه.د  امع علميدانشگاه جو دانششويي فرهنگي توس  معاونت  دستورا عملاجرايي اين شیوه نامه  -2- 7

انشدگاه ابدشغ و از تداريخ ابدشغ     به واحههاي استاني، موسسات و مراكز آموزشي تحت نظارت دفرهنگي و دانششويي توس  معاونت دستورا عمل اين  -7-1

  .قابلیت اجرايي قانوني را دارد

 


