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 کد ملي:                                                   :           دانشجو نام و نام خانوادگي

                                                                           شماره دانشجويي:                                                                رشته تحصيلي:            

               معلول جسمي و حرکتي     کم شنوا     ناشنوا    کم بينا    معلوليت: نابينا      وضعيت جسمي دانشجو: سالم 

 فرهنگ و هنر         مديريت و خدمات اجتماعي       کشاورزي       گروه آموزشي: صنعت 

 ناپيوسته کارشناسي     : کاردانيمقطع تحصيلي

         : ت از تحصيلغاتاريخ فر         فارغ التحصيل :                      کل معدل.......        :ترم وضعيت تحصيلي: دانشجو 

    شماره تلفن همراه دانشجو:                : استان کد                                ثابت دانشجو: تلفن شماره 

 

         واحد استانی:دانشگاه جامع علمی کاربردی نام 

         کارشناس مرکز آموزشی :  نام                 :                                                       علمی کاربردی نام مرکز آموزش

  :آموزشی  شماره تلفن همراه کارشناس مرکز

  آموزشیمرکز تأيید  مدارک و مستندات  رديف

  )صفحه اول و دوم(  تصوير شناسنامه  1

  کارت ملي   تصوير )پشت و رو( 2

  )جديد( 3*4قطعه عكس دو 3

  تصوير کارت دانشجويي داراي اعتبار 4

صيل    5 شتغال به تح صيل،         گواهي ا صيل، اتمام تح شروع تح سال  )با قيد 

 شماره دانشجويي و نام مرکز آموزشي به طور کامل(

 

  تا آخرين ترم دانشجو  گذرانده شده هايکارنامه تحصيلي ترم 6

  ارائه تائيديه از سازمان بهزيستي )معلوليت(  7

  )امتياز کل(امتياز محاسبه شده بخش آموزشي جمع  8

 

 باشدمورد تائيد اين استان مي .....................مراتب با جمع کل امتيازات 

 
 

 دانشگاهمهارتی نمونه دبیرخانه دانشجوی 

 0011سال مهارتی دانشجوی نمونه معرفی و انتخاب 

  پرونده آموزشی خالصه

 0شماره کاربرگ 

 

 

 

 محل الصاق

 عكس داوطلب

  :نام و نام خانوادگی

 :ستاندانشگاه جامع علمی کاربردی ا رئيس

 مهر و امضاء
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  مرکز آموزشیتأيید امتیاز /  مدارک و مستندات  رديف

  مدارك مربوط به المپيادهاي علمي 1

2 
 مدارك مربوط به مقاالت علمي

 مقاله و پوستر 

 

  هاي پژوهشيطرحمدارك مربوط به  3

4 
سخه از کتاب  شده و  چاپ مدارك مربوط به تاليف، ترجمه و گردآوري کتاب )يك ن

 هاي در دست چاپ(معتبر فيپا و شابك براي کتابيا گواهي 

 

  مدارك مربوط به اختراع، ابداع و نوآوري 5

  سازي علممدارك مربوط به تجاري 6

  هاي علمي  مسابقات و جشنوارهمدارك مربوط به  7

8 
 هاي فناورانه و مهارتي  مدارك مربوط به فعاليت

  هاي دانش بنيان، رويدادهاي شتاب  اور، محصول، شرکتايده، واحد فن

 

  هاي آموزشي مدارك مربوط به دوره 9

  اي فني، حرفه هايسوابق فعاليت 11

  1شده شماره تكميلکاربرگ تصوير  11

12 

 

  پژوهشي -امتياز محاسبه شده بخش علميجمع 

                                                          

 باشدمورد تائيد اين استان مي .....................مراتب با جمع کل امتيازات 
  

 
 

 دانشگاهمهارتی  دبیرخانه دانشجوی نمونه

 0011سال معرفی دانشجوی نمونه مهارتی انتخاب و 

 پژوهشی پرونده  خالصه

 2کاربرگ شماره    
 

  :نام و نام خانوادگی

 :ستاندانشگاه جامع علمی کاربردی ا رئيس

 مهر و امضاء



 تعاليبسمه
 
 
 
  

                                                      
 

 

 مرکز آموزشی تأيید امتیاز /  مدارک و مستندات  رديف

1 
 آني هاي قرمدارك مربوط به فعاليت

 )حفظ مسابقات قرآن  )مدارك و مستندات مربوط به حفظ قران کريم، کسب مقام در  
 ، نهج البالغه، صحيفه سجاديه و ...(  و قرائت

 

2 
 مدارك مربوط به فعاليت در نهادهاي دانشجويي 

شي،کانون )انجمن شوراهاي   اجتماعي و ...  هاي فرهنگي،هاي ورز گواهي همكاري در 
 ( ها ...سيج دانشجويي و ساير تشكلتصوير کارت ب ،دانشجوييفرهنگي، 

 

3 
 مدارك مربوط به نشريات دانشجويي

 سر دبير/ عضو  مدير مسئول/
 چاپ مطالب علمي، فرهنگي، اجتماعي، پژوهشي و ...  

 

4 
 هاي فرهنگي، هنري و ادبيمدارك مربوط به مسابقات و جشنواره

 )جشنواره فرهنگي، نشريات دانشجويي، رويش، حرکت و ...( 
 

5 

 مدارك مربوط به مسابقات ورزشي 
 هاي ورزشيمدارك و احكام قهرماني مربوط به فعاليت

 گواهي و مدارك مربوط به تاليفات با موضوعات ورزشي
 کارت مربيگري و داوري

 

6 

  هاي فرهنگي مدارك مربوط به ساير فعاليت
 هاي داوطلبانه درون دانشگاهي: فعاليت

شارکت در اردوهاي  مدارك و گواهي مربوط به برگزاري و  مدارك و گواهي  جهادي،م
شرکت در کارگاه  مدارك و گواهي مربوط به برگزاري و مهارت زندگي،  هايمربوط به 

 هاي نظريه پردازي در کرسيعضويت 

 

 هاي داوطلبانه برون دانشگاهي:فعاليت
 هايهمكاري در فعاليت مشارکت در امداد رساني،مدارك و گواهي مربوط به 

 عضويت و همكاري در مدارك و گواهي مربوط بهفرهنگي، ميرات فرهنگي و ... ،  
صوير  مدارك مربوط به عضويت در هيات امناي موسسات خيريه،     ،بنيادهاي خيريه  ت

صفففحه دوم شففناسففنامه، کارت مربوط به اهداي عضففو، کارت مربوط به اهدا  خون،  
 تاليف کتاب، ترجمه و گردآوري 

 

7 
 بنياد شهيد و امور ايثارگرانگواهي از 

 جانبازان، آزادگان، رزمندگان، فرزند و همسر جانباز 
 

8 

 

 جمع امتياز محاسبه شده بخش فرهنگي و اجتماعي 

 

 

 باشدمورد تائيد اين استان مي .....................مراتب با جمع کل امتيازات 

 
 

 دبیرخانه دانشجوی نمونه دانشگاه

 0011انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 

 و اجتماعی  فرهنگیپرونده  خالصه

 3کاربرگ شماره   

 

  :نام و نام خانوادگی

 :ستاندانشگاه جامع علمی کاربردی ا رئيس

 مهر و امضاء



 بسمه تعالي

 

 

 دبیرخانه شورای راهبردنگاری دانشجوی نمونه مهارتی

 0011کشوری سال  مهارتی صورتجلسه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه 

 

 

 گردد.تكميل و توسط واحد استانی تأييد می علمی کاربردی اين بخش توسط مرکز آموزشی 

 نام و نام خانوادگی

 داوطلب
 کد ملی داوطلب 

 امتیاز

 آموزشی
های فعالیت

 پژوهشی

های فناورانه و فعالیت

 مهارتی 

 های فعالیت

 فرهنگی 
 جمع کل

       

 

 

 علمی کاربردیانتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در مرکزآموزش  های داوریفهرست اسامی اعضاء کميته

 امضاء سمت خانوادگینام و نام رديف

    

    

    

    

    

    

 مهر و امضاء              :                                                علمی کاربردی  نام و نام خانوادگی رئيس مرکز آموزش

 

 
 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در های داوری اسامی اعضاء کميتهفهرست 

 امضاء سمت خانوادگینام و نام رديف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 مهر و امضاء      استان:دانشگاه جامع علمی کاربردی نام و نام خانوادگی رئيس     

 0کاربرگ شماره 

 


