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 بسمه تعالی
 

 « 0011سال  دانشجوي نمونه تهیه و تکمیل مدارک انتخابدستورالعمل  »
 

 

  :مقدمه

 بررسی   و وريآجمع نحوه ،انتخاب دانشجوي نمونهدستورالعمل در اجراي  هماهنگ و یکسان رویهوحدت به منظور 

 .گرددابالغ م زیر دستورالعمل  مركزي دانشگاهسازمان و استان  واحدهاي  كاربردي، در مراكز علم  ی مدارك

 : علمیكمیته تشکیل 

  .شودم تشکيل  دانشگاه و در واحدهاي استان  كاربردي-علم  این كميته در مركز آموزش -1

 از نفیر  دو، گیروه  ان، میدیر آموزشی   / میدیر ، معیاون مركز رئيس :شاملآموزش   تركيب كميته علم  در مركز -2

 .به انتخاب رئيس مركز آموزش  انضباط شوراي دبير و  مؤسسه ذیربط یا كزمرسابقه  با مدرسين

 گردد.صادر م احکام كليه اعضاي كميته علم  مركز آموزش  توسط رئيس مركز  -3

 فرهنگ معاونت به  توسط كميته علم  مركز به واحد استان  و در نهایت دانشجویان پس از ارزیاب مدارك  یادآوری:

 .شوندمعرف  م  كاربردي-علم  جامعدانشگاه  دانشجوی و 

و بعد از تایيد شوراي  با هماهنگ  ، آموزش كزز ارزیاب  مدارك دانشجویان در مراپس  آموزش  مراكزكليه  -1تبصره 

  .نماینداقدام همان مركز آموزش  به معرف  دانشجویان نمونه توانند نسبت م واحدهاي استان  تخصص  دانشجوی  

 توجیه بیه كسیب   ، آنهیا را با از طریی  مراكیز آموزشی     استان  پس از دریافت مدارك دانشجویان واحدهاي -2تبصره 

از ، پس ها و در صورت تکميل مداركبا پيوستها كاربرگو مطابقت دستورالعمل اجرای  حداكثر امتياز مورد نظر در 

دبيرخانه شیوراي   به واحد استاندانشجوی  شوراي تخصص  ارزیاب  مدارك توسط كميته علم  واحد استان  و تایيد 

رفع نواقص و جهت آموزش  ارسال و در غير اینصورت به مراكز سازمان مركزي راهبردنگاري انتخاب دانشجوي نمونه 

 دهند. ارجاع م مدارك  تکميل

 توانند از دانشجو براي دفاع از مدارك خود دعوت نمایند.مراكز در صورت لزوم م  علم كميته  -3تبصره 

 ماند.در تمام مراحل انتخاب دانشجوي نمونه امتيازات فرآیند مربوطه محرمانه باق  م  -4تبصره 

 

 :یآموزش توجه مركزقابل نکات 

انتخیاب دانشیجوي   دسیتورالعمل اجرایی     سیت یبا م  مركز آموزشآموزش  و دانشجوی  مسئولين و كارشناسان ( 1

      مدارك و مستندات مطاب  فراخوان  افتینسبت به در انيبه متقاض  رساناطالع ، ضمن نمونه را با دقت مطالعه نموده

 .دنیها با اصل مدارك اقدام نماآن دیيتاو   يو تطبیک  شمارهكاربرگ و 
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. الصیا   رديگقرار ریز بيهاي جداگانه به ترتدر پوشه انياز متقاض کیهاي مختلف مربوط به هرمستندات بخش هيكل

 است.  شده روكش هر پرونده بر روي پوشه مربوط الزام ليفرم تکم

 1شماره كاربرگ به رنگ سبز و با روكش مربوط مطاب    پوشه پرونده حاوي مدارك آموزش.  

 2شماره كاربرگ به رنگ زرد و با روكش مربوط   پژوهش ی  پوشه پرونده حاوي مدارك علم.  

 قرمز. به رنگ   پژوهش ی  پوشه پرونده حاوي مدارك علم 

 3شماره كاربرگ و با روكش مربوط مطاب    به رنگ آب  اجتماع ی  پوشه پرونده حاوي مدارك فرهنگ . 

را در مدرك  تيفعال خیتار ستیبا م  آموزش شده توسط دانشجو، مركز هیدر مدارك ارا خی( در صورت عدم درج تار1

 .دینما دیيمورد نظر درج و سپس تا

 انیدانشیجو  میدارك  مستندات فو  الذكر را به همیراه لیوف فشیرده حیاوي اسیکن      هيكل ستیبا م  آموزش ( مركز2

  .دیارسال نما  استان واحداداره فرهنگ  و دانشجوی  را به   متقاض

نمونه  دانشجوي انتخابدستورالعمل اجرایی كه خارج از  یمدارك ایمهم: از ارسال مدارک مربوط به مقاطع قبل و  تذكر

 خودداري گردد. باشد؛ جداًیم

 از ناقص اعالم گردد؛ موارد نقص علم  استان تهيكم  ، مدارك و مستندات دانشجو پس از بررسهاكاربرگ( چنانچه 3

و امضیاي   مهیر  و رفع نواقص، مدارك مجددا بیا  ليمورد نظر اعالم و پس از تکم  به مركز آموزش  واحد استان  یطر

                بررسی  مجیددا   انتخاب دانشجوي نمونیه، دستورالعمل اجرای  ارسال تا براساس   به واحد استان  مركز آموزش سيرئ

 گردد.  ازدهيو امت

 تذکرمهم:

مربوط به امور دانشجوي نمونه را با ذكر مشخصات و شماره تلفن همیراه و اابیت    ندهینما ستیبا م  ركز آموزشم( 1

 .دینما  معرفواحد استان   ی دانشجو فرهنگ  وبه اداره 



 3 

 
 «پیوست»

 
 :نوآوري

هاي نو یعن  تبدیل خالقيت بیه نتيجیه   ایده "تحق  بخشيدن و عمليات  كردن"فرآیند اجراي خالقيت یا نوآوري 

 باشد:كه شامل یک  از این تقسيمات م  است عين 

 ب( نوآوري مبتن  بر محصول   الف( نوآوري مبتن  بر بازار 

 د( نوآوري مبتن  بر علم ) دانای (    ج( نوآوري مبتن  بر فرآیند

 ه( نوآوري سازمان  )مدیریت واحدها، پرسنل، فرهنگ سازمان ، ساختار سازمان ، امور مال  و...(

 نوآوري باید در یک  از این سه سطح قرار گيرد.

ست و تناقض را های  كه به كل  خارج از الگوهاي فناوري با اصول  متفاوت احلدر این سطح راه : نوآوري 0سطح 

حل  كه از محدوده دانش خود فراتر رفته و دانش برد و یا راهبا معرف  چند عنصر دیگر به صورت كامل از بين م 

 شود و راه حل  جهشی  در صینعت  وري وابسته به صنایع دیگر استفاده م ااز فن دهد و معموال جدیدي را ارایه م 

    .درت اتومبيل با سيستم خودكارققال تان متكند. مثل تعویض سيسمورد نظر ایجاد م 

 

هاي كوچک در سيسیتم،  عملکرد و معرف بهبود شوداز نوآوري را شامل م درصد  44این سطح  :نوآوري 2سطح 

یا معرف  چند عنصر جدید و استفاده از فنیاوري وابسیته بیه صینعت     و همزمان با كاهش تناقض ذات  در سيستم 

كنید. ایین   این سطح نياز یه داشتن اطالعات الزم در یک زمينه فن آوري كفایت می   باشد. كه درم  دیگر در كار

 هاي قابل تنظيم در اتومبيل براي راحت  راننده.شود. مثل فرمانسطح با چند بار آزمون و خطا حاصل م 

 

عملکرد در مقياس كوچک و خرد  به منظور بهبود از نوآوري را در بر دارد ودرصد  33این سطح  :نوآوري 3سطح 

 تغيير در قطر دیوار به منظور عای  بندي بهتر. مثال  اند.های  است كه تغييري ماهيت  نيافتهدر سيستم

 


