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  بسمه تعالی
  مقدمه:

به منظور هویت بخشی به دانشجویان مهارتی، استعدادیابی، رشد و ارتقاء روحیه فردي و ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان دانشگاه 
وزارتین عتف و  02/06/1398نامه مصوب که به استناد آئین در چارچوب این دستورالعملها هاي آنجامع علمی کاربردي برترین

  ها تجلیل خواهد شد. انتخاب و در مراسمی از آنپیشنهاد، معرفی، آموزشی و پزشکی تهیه شده است  درمان وبهداشت 
هاي مهارتی در بخش دانشجویی بوده به نحوي که موجبات سنجی آموزشز انتخاب دانشجوي نمونه مهارتی، شناسایی و  ظرفیتهدف ا

  را فراهم آورد. مورد نیاز کشور هاي مختلفبخشدر  رشد و تعالی نیروي انسانی
  : تعاریف 1ماده 

 دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردي: •
شجوي  • ــد.   مهارتی ،، فرهنگی و اجتماعی، فناوريهاي علمیفردي اســت که به لحاظ ویژگی :مهارتی نمونه دان ــجویان دیگر باش ــرآمد دانش س

 د.شومیپیشنهاد، معرفی و انتخاب مراکز علمی کاربردي، واحدهاي استانی و دانشگاه  سطحسه در  دستورالعملدر این  مهارتی دانشجوي نمونه
 ساس موارد خود، بر ا محل تحصیل  علمی کاربردي آموزش مرکزکنندگان است که در میان شرکت   دانشجویی  :مراکز مهارتی دانشجوي نمونه   •

ستورالعمل  شی،  هاي مختلفزمینه مجموع را در ، باالترین امتیازمندرج در این د در یک گروه تخصصی و     مهارتی فناوري و، علمی ،فرهنگی آموز
 شود. میمعرفی  به استان انتخاب و مرکزمقطع تحصیلی مشخص کسب نموده و به عنوان دانشجوي نمونه همان 

شجویی است که در می   استانی:  مهارتی دانشجوي نمونه  • شرکت دان ستان  کنندگان ان  ل محل تحصی و منتخبان مراکز آموزش علمی کاربردي ا
ساس موارد مندرج در این   ستورالعمل خود، بر ا شی، فرهنگی، علمی مجموع زمینهرا در  ، باالترین امتیازد ، فناوري و مهارتی در هاي مختلف آموز

 شود. پیشنهاد و معرفی می ستاد مرکزي به استان و به عنوان دانشجوي نمونهیک گروه تخصصی و مقطع تحصیلی مشخص کسب نموده 
، ورسراسر کش    واحدهاي استانی  جمیع کنندگان و منتخبان پیشنهادي دانشجویی است که در میان شرکت    :دانشگاه نمونه مهارتی  دانشجوي  •

، فناوري و مهارتی در یک علمیهاي مختلف آموزشــی، فرهنگی، مجموع زمینهبر اســاس موارد مندرج در این دســتورالعمل، باالترین امتیاز را در 
 شود.انتخاب می مهارتی و به عنوان دانشجوي نمونهگروه تخصصی و مقطع تحصیلی مشخص کسب نموده 

 .و پژوهشی (تحصیلی)هاي آموزشیفعالیت کلیه : شاملعلمی سوابق •
شی مهارتی: طرح • ــغلی و نیازمندي حرفهبه طرح هاي پژوه ــورت میاي هاي پژوهشــی که در چارچوب نظام ش ــور ص پذیرد مهارتی گفته کش

 شود.می
 هاي ایثارگري، قرآنی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، هنري و ادبی.شامل فعالیت فرهنگی: سوابق •
 اي.هاي حرفهشامل تجارب شغلی قابل احراز و فعالیت : ايو حرفه مهارت شغلی •
 هاي فناورانه.شامل فعالیت :فناوريسوابق  •
  .مدیریت و خدمات اجتماعیهنر، فرهنگ و ، صنعتهاي کشاورزي، شامل گروه گروه تخصصی: •
 باشد. می ناپیوسته کارشناسیکاردانی،شامل مقاطع تحصیلی  مقطع تحصیلی: •
شجوي نمونه  راهبردنگاريشوراي   • شکل ا   :مهارتی انتخاب دان شجویی، مدیرکل  و معاون فرهنگیز شورایی مت شجویی،   امور دان  دیر کلمدان

  اداره مدیرکلاجتماعی، و فرهنگی دفتر امور شــاهد و ایثارگر، مدیرکل امور دانشــجویان مدیرکل ، دفتر نوآوري، فناوري و تجاري ســازي دانشــگاه
  بر عهده دارد.را دانشگاه جامع علمی کاربردي  مهارتی انتخاب دانشجوي نمونهراهبردهاي اجرائی و ابالغ که وظیفه تعیین  خدمات آموزشی

  دانشجویی قرار دارد.دبیرخانه شوراي راهبردنگاري در اداره کل دبیرخانه شوراي راهبردنگاري:  •

  : شرایط شرکت کنندگان:  2ماده 
  باشد.  می 15 ناپیوسته شناسیو کار 16 دانی: حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت در مقطع کار2-1
  در این رقابت شرکت نمایند. توانند می ناپیوسته کارشناسیکاردانی، نیمسال در مقطع  دو: دانشجویان پس از طی حداقل 2-2
  نیمسال)  4 ناپیوسته کارشناسیکاردانی، : نداشتن سابقه سنواتی براي شرکت در فراخوان بعنوان شرط ورود الزامی است. (2-3
  تواند بعنوان دانشجوي نمونه انتخاب شود. : هر دانشجو صرفاً یکبار در هر مقطع تحصیلی می2-4
  براي شرکت در این رقابت الزامی است.  مهارتی ،اجتماعی –فرهنگی ،فناوري هاي آموزشی، پژوهشی،: کسب حداقل امتیاز از فعالیت2-5
را در همان مقطع  رویداد، امکان شرکت در این  مراجع قانوي ذیربط در مقطع مربوطانضباطی و یا   داراي سابقه محکومیت قطعی از شوراي   : دانشجویان 2-6

  تحصیلی ندارند. 
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توانند در اولین فراخوان سال آینده ) می3-2شوند، در صورت نداشتن سنوات تحصیلی (بند : دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره فارغ التحصیل می2-7
  مقطع شرکت نمایند.  و در همان گروه

  
  : نحوه محاسبه امتیازات: 3ماده 

  گردد:کلیه امتیازات دانشجویان مطابق با مقطع تحصیلی و منطبق با حدود در نظر گرفته شده در جدول ذیل محاسبه می
  گردد.امتیاز به مجموع امتیازات کسب شده توسط متقاضی می 20: امتیازات افزوده تا سقف 1تبصره

  امتیازات اصلیجدول 

  مقطع تحصیلی

  علمی
  فرهنگی

  حداکثر  – حداقل

  و فناوري مهارتی

  حداکثر  -حداقل
  کل معج

  )تحصیلی(آموزشی
  پژوهشی

  حداکثر  –حداقل 

  20-6  20-10  16-6  44  کاردانی
100  

  20-6  20-10  20-6  40  سی ناپیوستهکارشنا

  
  جدول امتیازات افزوده            

  ايهاي شغلی و حرفهمهارت  گواهی آزمون زبان خارجی  (حافظان کل قرآن)فرهنگی   مقطع تحصیلی

  10  5  5  کاردانی/ کارشناسی ناپیوسته
  

صرفأ     الیتبراي کلیه فع: ارائه تأییدیه 3-1 ست و  ضروري ا شجو، مالك      الیتفع هاي علمی و فرهنگی  ست دان صورت گرفته در طول مقطع مورد درخوا هاي 
  باشد.محاسبه و امتیاز می

  ارائه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی براي کلیه کتب تالیفی، ترجمه و گردآوري ضروري است. :3-2
  حداقل امتیازات این جدول را به صــورت جداگانه فرهنگی و مهارتی  ، پژوهشــی، فناوري آموزشــی، هايبخش یک ازت در هربایســ: دانشــجویان می3-3

  اخذ نمایند.
  باشد.  می 65 کارشناسی ناپیوستهو  60 مقطع کاردانیدر امتیاز اخذ حداقل : 3-4

  : نحوه محاسبه امتیاز آموزشی 4ماده 
از مجموع امتیاز معدل، بخشی به معدل کل واحدهاي گذرانده اختصاص و بخش دیگر به معدل هر نیمسال تحصیلی دانشجو بر اساس         امتیاز معدل:-4-1

سال باقیمانده،          جدول زیر تعلق می ساند، به نیم شده به اتمام بر سنوات تعیین  شجو دروس خود را زودتر از  صورتی که دان عدل امتیاز باالترین مگیرد. در 
  گیرد.تعلق می ل دانشجوانیمس

  دانیکار
  معدل کل واحدهاي گذرانده

  امتیاز 36حداکثر 
  نحوه محاسبه امتیاز

  9معدل کل) *  -16(

  هاي تحصیلیمعدل نیمسال
  

  امتیاز 8حداکثر 
  نیمسال 4براي 

  امتیاز احتسابی   معدل در هر نیمسال 
99/16- 16  5/0  
99/17-17  1  
99/18-18  5/1  

20-19  2  
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  ی ناپیوستهشناسکار
  معدل کل واحدهاي گذرانده

  امتیاز 30حداکثر 
  نحوه محاسبه امتیاز

  6معدل کل) *  -15(

  هاي تحصیلیمعدل نیمسال
  

  امتیاز 10حداکثر 
  نیمسال 4براي 

  امتیاز احتسابی   معدل در هر نیمسال 
99/15-15  1  
99/16-16  25/1  
99/17-17  5/1  
99/18-18  75/1  

20-19  5/2  
  
  المپیادهاي علمی :  -4-2

  گیرد.میبر طبق جدول زیر امتیاز تعلق  به دارندگان مدال طال، نقره و برنز در هر یک از مراحل انفرادي و گروهی
  
  

   المپیادهاي علمی

  امتیاز  عنوان
  4  طال (مقام اول)
  3  نقره (مقام دوم)
  2  برنز (مقام سوم)

  1  تقدیر (شایسته تقدیر)لوح 
  در نظر گرفته شود.  2/1باشد و براي المپیاد مهارتی امتیازات با ضریب : صرفاً جدول باال براي المپیادهاي علمی می1تبصره 

  
  : نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی 5ماده 

  باشد. ییدانشجودر زمان هاي پژوهشی باید مرتبط با رشته و کلیه فعالیت: 1تبصره 
  .شودلحاظ گردیده و امتیاز داده می مدرساندانشگاه انجام شده، بدون احتساب  مدرسانهاي پژوهشی دانشجو که بصورت مشترك با : کلیه فعالیت2تبصره 
  گیرد.میاي در همین بخش مورد ارزیابی قرار هاي پژوهشی میان رشته: کلیه فعالیت3تبصره 
صره   شی  : کلیه فعالیت4تب ستان و یا هیأت داوران   هاي پژوه ستی به تأیید مراجع ذیربط در مرکز، ا ستقر در  بای شجویی در  م سطوح  اداره کل دان    هر یک از 

  قرار گیرد.
  مقاالت  -5-1

  گردد:میمقاالت دانشجویان مطابق با جدول امتیازات ذیل محاسبه 
  نفر 2بیشتر از   نفره 2تا  1  نوع مقاله

شده معتبر خارجی   شی   )ISI(چاپ مقاالت کامل در مجالت نمایه  مورد تائید معاونت پژوه
   دانشگاه

5-2  4-1  

مورد تائید معاونت پژوهشــی  )ISI(چاپ مقاالت کوتاه در مجالت نمایه شــده معتبر خارجی
  دانشگاه

2-1  5/1-1  

) و مجالت داراي ISCچاپ هر مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي جهان اسالم (   
  پژوهشی  –امتیاز علمی 

5-2  3-1  

  1-2  2-3  المللی معتبرخارجی بین  يهاارائه مقاله و پوسترو چاپ مقاله در کنفرانس
  1-5/1  1-2  المللی معتبرداخلی بین

  باشد. امتیاز میمشمول هاي چاپ شده، مقاالت و کنفرانسصرفاً  :5-1-1
  گیرد. هاي خارجی الزامی بوده و در صورت عدم ارائه آن، امتیازي تعلق نمی: گواهی حضور و ارائه کنفرانس5-1-2

  دهد.برابر افزایش می 5/1در ارائه مقاله  امتیاز مربوط را به میزان  : همکاري استاد و مدرس مرتبط با رشته دانشجو1ه تبصر
  گیرد. امتیاز تعلق می 2تشخیص داور/ هیات داوران هر مورد حداکثر  بربنا: به چاپ مقاالت در سایر نشریات 2 تبصره
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  هاي پژوهشی : طرح5-2

ستانی، دانشگاهی   هاي پژوهشی  هاي کاربردي و طرحهاي ملی، پژوهشها و همکاري در طرحشامل فعالیت  باشد که مطابق  (اتمام یافته) می مرکز آموزشی، ا
  شود. جدول زیر محاسبه می

مسئولیت دانشجو در 
  اجراي طرح

  امتیاز در سطح
  کشور  استان  مرکز آموزش

  7  5  3  مجري اصلی طرح
  5  4  2  همکار طرح

  طبق تعریف شـــوراي عالی عتف، منظور از طرح ملی، طرحی اســـت (گردد. هاي ملی با ضـــریب دو محاســـبه می: امتیاز فعالیت و همکاري در طرح5-2-1
ستا با اولویت  هم سوي       هاي را شود. از  ملی که مبتنی بر توسعه علوم و فناوري بوده در نتیجه به توسعه و هم افزایی میان اهداف آموزشی و تحقیقاتی منجر 

 هاي مختلف در طرح را در برگیرد)بایست فراتر از توان یک بخش بوده و همکاري نهاد و سازماندیگر اندازه و هزینه طرح می
  متعدد، صرفاً امتیاز یک بخش در نظر گرفته خواهد شد.  هايیک طرح پژوهشی در برنامه : در صورت ارائه5-2-2
  باشند. هاي دیگر (مقاالت، کتب و ... ) قابل محاسبه نمیهاي پژوهشی در بخشدستاوردهاي حاصل از طرح :5-2-3

  باشد.می5/1شوند مشمول امتیاز جدول فوق با ضریب مهارتی محسوب می هیأت داوران هایی که به تشخیصتبصره: طرح
  : تالیف کتاب 5-3

  امتیاز کتب تالیفی دانشجویان مطابق با جدول ذیل محاسبه می گردد. 
  تعداد نویسنده 
  یا نویسندگان

  امتیاز
  ناپیوسته کارشناسیکاردانی/ 

  2  نفره 1
  3  نفره 2

  5  نفر به باال 2
  گیرد.صرفاً به کتب چاپ شده تعلق میت جدول فوق، ا: امتیاز5-3-1
  .گیردتعلق میامتیاز امتیاز بر اساس هر یک از مقاطع  4تا سقف به صورت تصنیفی : به تالیف کتاب 5-3-2
  شود.امتیاز به امتیازات جدول فوق اضافه می 2ها، ها و پژوهشکدهها، پژوهشگاه: در صورت انتشار کتاب توسط دانشگاه5-3-3
سوم گردد،   ملی و هاي معتبرصورتی که کتاب در جشنواره  در : 5-3-4 شده دانشجو   امتیاز به  2بین المللی حاثز رتبه اول تا  در این  مجموع امتیازات کسب 

  گردد. اضافه میبخش 
  ترجمه و گردآوري کتاب : 5-4

  گردد. امتیاز کتب ترجمه و گردآوري شده توسط دانشجویان مطابق با جدول ذیل محاسبه می
تعداد نویسنده یا 
  نویسندگان

  امتیاز
  ناپیوسته کارشناسیکاردانی/ 

  2  نفر 1
  3  نفر به باال 2

  : اختراع، ابداع و نوآوري 5-5
  گیرد.هاي علمی و صنعتی ایران یا معاونت پژوهشی وزارتین امتیاز ذیل تعلق می، ابداع و یا نوآوري داراي تائیدیه از سازمان پژوهشفعالیتبراي هر 

  امتیاز  تعداد
  هناپیوست کارشناسیکاردانی/ 

  4  نفره 1
  5  نفره 2

  6  نفر و باالتر 3
شده در کلیه بخش 5-5-1 شگاهی با گواهی باالترین مقام آن بخش   : به هرگونه ارائه طرح یا ایده اجرا  صنعتی، خدماتی، عمومی، اجتماعی و دان هاي مختلف 
  گیرد.امتیاز تعلق می 5تا  2حسب نوع و سطح آن از پژوهشی هر یک از سطوح مرکز، استان و دانشگاه تایید معاون  یا
  گردد.به اختراعات مورد تائید بنیاد ملی نخبگان امتیازات ذیل اضافه می : 5-5-2
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 سطح اختراع  امتیاز

 2سطح  4
 1سطح  7

  گیرد.تعلق می 2/1: به اختراعات مرتبط بارشته تحصیلی دانشجو ضریب 1 تبصره
  
  لمیهاي ع: مسابقات و جشنواره5-6

دینی، هاي جشنوارهفرهنگی و ادبی، هاي جشنوارههنري، هاي جشنوارهو  رازي، فارابی هاي علمی کشوري خوارزمی،به کسب عناوین در مسابقات و جشنواره
خارج از هاي جشنوارهدولت و نهادها، هاي جشنوارهزنان، جشنواره علمی و فناوري، هاي جشنوارهکودکان و نوجوانان، هاي جشنوارهها، رسانههاي جشنواره

  گیرد.امتیاز زیر تعلق می هاي علمی کاربرديجشنواره وایران
  امتیاز  تعداد 

  کاردانی/ کارشناسی ناپیوسته 
  8  نفره  1

  6  نفره و باالتر  2
 باشد: هاي ذیل میها به تفکیک شامل جشنوارهجشنواره
  :هاي هنريجشنواره

 جشن خانه سینما -6 جشنواره هنرهاي تجسمی فجر -5 جشنواره موسیقی فجر -4 جشنواره تئاتر فجر -3 جشنواره فیلم فجر -2 جشنواره نواي خرم -1
 جشنواره فیلم دانشگاه تهران -10 المللی هنر براي صلحجشنواره بین -9 ن الملی فیلم کوتاه نهالجشنواره بی -8 المللی فیلم کوتاه تهرانجشنواره بین -7

المللی جشنواره بین -14 المللی کاریکاتور انسان و طبیعتجشنواره بین -13 جشنواره ملی فیلم دانشجویی -12 جشنواره ملی سینماي جوانان ایران -11
 همایش فرهنگی و هنري کارشناسان فرهنگی دانشگاه هاي سراسر کشور -17 جشن دنیاي تصویر -16 جشنواره هنر ایران -15 م یاسفیل

  : هاي فرهنگی و ادبیجشنواره
 سراسر کشورهاي هو هنري کارشناسان فرهنگی دانشگاهمایش فرهنگی  -3 هاي شهریورجشنواره شب -2 جشنواره توس -1

  : هاي دینیجشنواره
جشنواره  -5 )المللی، فرهنگی و هنري امام رضا (عجشنواره بین -4 جشنواره ملی قرآن -3 جشنواره ملی طلیعه ظهور -2 ویانجشنواره ملی قرآن دانشج -1

 طوبیجشنواره  -6 هاي قرانیملی فیلم
  : اههاي رسانهجشنواره

  هاي دیجیتالجشنواره و نمایشگاه ملی رسانه -2 جشنواره مطبوعات -1
  : نهاي کودکان و نوجواناجشنواره

 جشنواره عکس و گرافیک مدرسه -4 جشنواره فیلم کوتاه مدرسه -3 المللی فیلم رشدجشنواره بین -2 هاي کودکان و نوجوانانالمللی فیلمجشنواره بین -1
  : هاي زنانجشنواره

 هاي زنانجشنواره ملی اختراعات، ابتکارات و نوآوري -2 المللی زنان سرزمین منجشنواره بین -1
 : وريو فنا هاي علمیجشنواره

 جشنواره ملی حرکت -3 جشنواره رازي -2 جشنواره خوارزمی -1
  : اهاي دولت و نهادهجشنواره

 جشنواره ملی کارآفرینان برتر -2 دهه فجر جشنواره -1
  : یرانهاي خارج از اجشنواره

 هاي سینماییجشنواره -3 ه وابستهاي جشنواره -2 کهکشانی موسیقی ایرانیجشنواره میان -1
  گیرد.هاي علمی، بیشترین امتیاز تعلق گرفته در جدول فوق تعلق می: به اختراعات برگزیده در مسابقات و جشنواره1تبصره 
، سازي، نقاشی، موسیقیهاي گروه هنر در صورت خلق آثار هنري نظیر مجمسهرشته کارشناسی ناپیوسته در هر یک از مقاطع کاردانی یا: دانشجویان 2تبصره 

  د.نماینالمللی مورد تائید وزارت علوم، مطابق جدول فوق امتیاز کسب میهاي معتبر ملی و بینفیلم و ... و کسب مقام در جشنواره
  هاي معاونت فرهنگی و دانشجویی بنا به تشخیص داوران امتیاز داده ی از مدیریتو مسابقاتی که ذکر نشده است در صورت تایید یک هاجشنواره: 3تبصره 

 شود.می
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  ها و امتیازات فناورانه و مهارتی: فعالیت 6ماده 

 اورانهیأت د تشخیصهرگونه فعالیت شغلی و مهارتی متناسب با عناوین زیر و کسب مقام و رتبه مرتبط آنها با لحاظ سنوات براساس جداول زیر و یا به 
  مشمول امتیاز خواهد بود.

  :ایده فناوري: 6-1
  اي است که منجر به تولید، ارتقاء محصول و یا خدمت شود ایده یا پروژه فناوري پروژه

 امتیاز   7: مشترك با مدرسامتیاز                              3,5 ترك با دانشجو:امتیاز               مش 5مستقل: 

 امتیاز  12حداکثر 

  
  :واحد فناور : 6-2

واحد فناور واحدي است داراي هویت مستقل (حقوقی) که بر اساس مقررات سازمان ثبت اسناد کشور تاسیس و بر طبق 
  نامه هاي مرکز رشد یا پارك رسما در مرکز رشد یا پارك پذیرفته شده باشد. آیین

ها مستقر شده ҅شده در سازمان ثبت اسناد کشور که در مرکز  رشد و پاركهاي فناوري، شرکت ثبت واحد فناور شامل هسته
   هاي دانش بنیان است.است و داراي سابقه دانش بنیان و شرکت

  امتیاز   2: استقرار مرکز رشد              شرکت ثبت شده                             امتیاز                 1هسته فناوري: 
  امتیاز          1: استقرار پارك                                                                                                                  

 امتیاز   2شرکت با سابقه دانش بنیان: ، امتیاز 2: شرکت با عنوان دانش بنیان

 امتیاز  10حداکثر 

  
  : محصول:6-3

کاال و خدمات می شود و باید مجوزهاي مربوطه را از مراجع ذي صالح دریافت کرده باشد. (مجوز مربوطه باید به محصول شامل 
 شی دانشگاه برسد)هتایید معاونت پژو

  امتیاز 5محصول تجاري شده (تولید انبوه)    امتیاز  3امتیاز   محصول مجوز دار:  2محصول بصورت نمونه آزمایشگاهی: 
 امتیاز   5محصول صادراتی: 

 امتیاز 10حداکثر 
  

  بنیانهاي دانش: شرکت6-4
ستارت آپ   پیرامون طراحی، اجرا و پشتیبانی علمی پژوهشی   شتاب، ا شرکت  ها کمپاز رویداداهاي  شتغالی، کارآفرینی و  واند تهاي دانش بنیان میهاي خودا

  مشمول امتیاز به شرح ذیل شود.
 عضویت  طراحی  مالکیت معنوي عنوان فعالیت امتیاز

 هاي دانش بنیانشرکت 5  7  10
 رویداد شتاب 3  5  7
 فن بازارها 2  4  5
 هاي خوداشتغالی/ کارآفرینیکمپ 1  3  4

محاسبه شده و در  شدر این بخ ايهاي بین رشتهو یا فعالیت موارد ذکر شده در در جدول باال در صورت ارتباط با رشته تحصیلی دانشجو : کلیه1 تبصره
  شود. امتیازدهی می 5/0با رعایت ضریب  هاي فرهنگی و اجتماعیفعالیتصورت در بخش  غیر این
  امتیاز 3امتیاز و برگزیده شدن ایده  1: شرکت در رویدادهاي استارتاپی  2 تبصره

  
  :هاي آموزشیدوره :5-6

  هاي آموزش مجازي صورت گرفته باشد. شرکت در دورههاي حضوري و یا توانند بصورت برگزاري کارگاهآموزشها می
  امتیاز)  1ساعت  10(هر شرکت در دوره آموزشی  -1
  فناوري و کارآفرینی  -2
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  مدیریت پروژه -3
  خالقیت و طرح کسب و کار  -4
  کارآفرینی و تجارت کارآفرینانه -5
  حقوق تجارت -6
  بازاریابی -7
  محیط کسب و کار -8
  تامین مالی -9

  شرکت هاي دانش بنیان -10
  ت فکريیکمال -11
  تشکیل، ثبت ارکان شرکت هاي تجاري -12
  رویه صادرات بهداشت و سالمت -13
   آشنایی با مباحث مالی شرکت -14
  امتیاز  6حداکثر 

  گیرد. نبود بنا به تشخیص داور امتیاز تعلق میذکر شده گانه  13: در صورتی که در گواهی ارائه شده عناوین 1تبصره 
  
  اي مرتبط با حوزه دانشجویی و شغلی حرفههاي آشنایی مشاغل فنی، : اخذ گواهینامه6-6

  امتیاز  تعداد ساعات دوره
  2  50تا 
  5  150تا 

  8  150بیشتر از 
  امتیاز  7امتیاز، غیر مرتبط حداکثر  10نامه شغلی، مهارتی، فناوري مرتبط با رشته تحصیلی حداکثر : ارائه قرارداد یا تفاهم1 تبصره
  امتیاز  1ساعت  6: داشتن سابقه تدریس مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی هر 2تبصره 
  امتیاز  1: داشتن حکم مسئولیت یا گواهی سابقه فعالیت مرتبط با رشته تحصیلی هر سال 3تبصره 

  
  : نحوه محاسبه امتیاز فرهنگی7ماده 

  )امتیاز 7هاي قرآنی (حداکثر فعالیت: 7-1
صرفاً در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد، مالك که  صحیفه سجادیهو  البالغهنهج ،(حفظ و قرائت) قرآن کسب مقام در مسابقات :7-1-1

   محاسبه و امتیاز خواهد بود.
  

 عنوان بین المللی لیکشوري/ م دانشگاهی  مرکز -استانی

  مقام اول 7 5 3 5/1

  مقام دوم 6 4 2  1

  مقام سوم 5 3 5/1  5/0

  
  گیرد. به باالترین مقام کسب شده آنها امتیاز تعلق می به دانشجویانی که در یک رشته قرآنی، طی یک سال به چند مقام دست یافته اند؛ صرفاً: 7-1-2
یاز فعالیت نمایند در صورت حفظ سی جزء قرآن، کل امتامتیاز را کسب می 25/0حافظان قرآن کریم به ازاي حفظ هر جزء، با تائید مراکز ذیصالح  :7-1-3

  گیرد.) به دانشجو تعلق می3امتیاز افزوده (مطابق جدول ماده  5قرآنی بعالوه 
  از امتیازات جدول فوق اختصاص داده خواهد شد.نیمی هاي دینی با موضوعات قرآنی مسابقات و جشنواره سایر به برگزیدگان: 7-1-4

  و تایید کمیته داوري فرهنگی امتیاز بند فوق تعلق اهی فعالیت معتبر از مراجع مربوطارائه گوهاي دینی رسمی کشور، با : به دانشجویان اقلیت1تبصره 
  گیرد. می
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مرکز اخذ گواهی از  باشد مستنداتفاقد این صورتی که دانشجو  رباشد. دقرآن، سازمات تبلیغات اسالمی میکننده درحوزه حفظ  مرجع تأیید: 2تبصره
  دانشگاه و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه جامع علمی کاربردي مورد قبول خواهد بود.هاي قرآن و عترت فعالیت

 )امتیاز 4: فعالیت در نهادهاي دانشجویی: (حداکثر 7-2
  گردد.به ازاي هر سال مسئولیت در نهادهاي دانشجویی دانشگاه، امتیازات مطابق جدول زیر محاسبه می

  امتیاز  سمت  هاي دانشجوییتشکل
ــجویی، کانون  انجمن ــی، علمی دانشـ هاي فرهنگی،  هاي ورزشـ

  اجتماعی، هنري، ادبی، مذهبی و قرآنی و مهدویت
شجویی  شوراي فرهنگی،     نظر و(تعامل و تبادل شوراي دان

هاي تحقیقات دانشجویی، بسیج دانشجویی،   کمیته، صنفی 
    )هاي گروهی سیاسی اجتماعی و ...سایر تشکل

  

  2  مرکز  / مسئول دبیر
  4  استان

عضو شوراي 
  مرکزي

  5/0  عادي  مرکز
  1  فعال

  1  عادي  استان
  3  فعال

جدول فوق امتیاز هاي اسالمی دانشجویان مطابق هاي فرهنگی، اتحادیه تشکلکانون انشجو در شوراي مرکزي مجامع تخصصی: در صورت عضویت د7-2-1
  شود. در نظر گرفته می

تیاز م: در صورتی که در زمان ثبت نام در جشنواره دانشجوي نمونه حداقل شش ماه از مسئولیت دانشجو در نهاد دانشجویی سپري شده باشد، معادل ا1تبصره
  گیرد. یک سال به وي تعلق می

  
  )امتیاز 3: نشریات دانشجویی (حداکثر 7-3

 شجوییدانشوراي مرکزي ناظر بر نشریات  دانشگاه که مورد تأیید نشریاتکمیته ناظر بر داراي مجوز از  دانشگاهی نشریاتو همکاري در تهیه به مشارکت 
  گیرد. کشور باشد، طبق جدول زیر امتیاز تعلق می

 وضعیت همکاري امتیاز

 مدیر مسئول یا سر دبیر 5/1

 عضو شوراي سردبیري یا هیات تحریریه 1

  چاپ مطالب علمی، فرهنگی، اجتماعی ، پژوهشی و .... دانشجویی   5/0هر مور 
  
  گیرد.میمسئول و یا سردبیر امتیاز تعلق  نشریه به عنوان صاحب امتیاز حقیقی، مدیر دو در حداکثر  ،ولیت همزمان دانشجوبه مسئ: 7-3-1 

  و تکراري نبایستی باشد. مشابهمسئولیت اشاره شده در این بند : 1تبصره
  
  )امتیاز 4هاي فرهنگی، هنري و ادبی (حداکثر : مسابقات و جشنواره7-4

  رکت ح نشریات دانشجویی، رویش، (جشنواره فرهنگی سیمرغ، ، هنري و ادبی مورد تأیید دانشگاه نظیرهاي فرهنگیبه کسب عناوین در مسابقات، جشنواره
  هاي دینی و قرآنی در بخش قرآنی محاسبه شده و مستندات باید در همان بخش مربوطه گیرد. امتیازات مربوط به جشنواره....) امتیاز ذیل تعلق می و

   قرار گیرد.
 عنوان بین المللی ي/ملیکشور دانشگاهی مرکز -استانی
 مقام اول 7 5 3 5/1

 مقام دوم 6 4 2 1
 مقام سوم 5 3 5/1 5/0

  
  ) امتیاز 4مسابقات ورزشی: ( حداکثر  :7-5

 عنوان بین المللی /ملیکشوري دانشگاهی مرکز -استانی
 مقام اول 7 5 3 5/1

 مقام دوم 6 4 2 1
 مقام سوم 5 3 5/1 5/0

  
  گیرد.نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق میی هاي همگان: به برگزیدگان مسابقات ورزش 7-5-1
  هی خواهد بود.دباالترین مقام معیار امتیاز ،رتبه ئزحا: به برگزیدگان مسابقات ورزشی 7-5-2
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  باشد. : مرجع تایید کننده عناوین در دانشگاه، معاونت دانشجویی می1تبصره 
  گیرد. هاي مشترك مسابقات برگزار شده در یک سال، امتیاز باالترین مقام تعلق می: به برگزیدگان رشته2تبصره 
  (اعم از بازده تحصیلی و غیر گیردامتیاز تعلق می 4و حداقل  6هاي مربوط حداکثر داوري مورد تأیید فدراسیون : به دارندگان کارت مربیگري و3تبصره 
  از آن) 
  سطح کشوري تعلق خواهد گرفت. مقاماتامتیاز  ،بدنی با موضوعات ورزشی حداکثرهاي غیر مرتبط تربیت: به تألیفات دانشجویان رشته4تبصره 

  
  درصد کل امتیاز بخش فرهنگی) 10هاي فرهنگی: (حداکثر : سایر فعالیت7-6

 موضوع فعالیت
 هاي داوطلبانه درون دانشگاهیفعالیت حداکثر امتیاز 

  رسانی به مناطق محروم نقش داشته باشند.مشارکت در اردوهاي جهادي، هجرت و ... که در خدمات 5/0-5/1
 (با ارائه گواهی رسمی به تائید معاون فرهنگی)

1 

شارکت در کارگاه    5/0 ضور و م شی مهارت ح سایر کارگاه هاي آموز شگاه برگزار       هاي زندگی و  شاوره دان سط دفاتر م هایی که تو
 شودمی

2 

 3 )گرفته باشدهاي نظریه پردازي و آزاد اندیشی (به شرط آنکه اخذ مجوز به صورت فردي صورت برگزاري کالس 1
 

 هاي داوطلبانه برون دانشگاهیفعالیت امتیاز
  مشارکت و حضور در امداد رسانی حوادث غیرمترقبه که به تایید جمیت هالل احمر برسد 5/0-5/1

 2 هاي فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسالمیهمکاري در فعالیت 5/0-1
 3 )عضویت و همکاري بیش از یک سال در بنیادهاي خیریه و عام المنفعه رسمی (کمیته امداد و بهزیستی و ... 1
 4 عضویت در هیات امناي موسسات خیریه رسمی    5/0

  5  هاي اولیه  هاي کمکگواهی شرکت در دوره  1
   امتیاز

 1 اختیار تاهل  2
 2 ارائه کارت اهداي عضو   5/0

 3 امتیاز تعلق می گیرد)   25/0اهداي خون (به ازاي هر بار   1
 4 تالیف کتاب فرهنگی    5/1-1
 5 ترجمه و گردآوري   5/0-1

  
 5و  4در موضوعات قرآنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنري، ورزشی مصداق بند  "غیر مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی": کتب تالیفی و ترجمه 1 تبصره

  سایر فعالیت هاي فرهنگی (بخش سوم) است. 
 25/0ورزشی بنا به سطح برنامه و تشخیص هیات داوران از  و هنري ،سیاسی، اجتماعیلوح تقدیر در زمینه هاي فرهنگی،  : به هر گونه گواهی فعالیت،2تبصره

  گیرد. امتیاز تعلق می 5/0تا 
  د.رسیده باشفرهنگی  در سطح مرکز، استان و دانشگاه و مراجع ذیصالحهاي فوق باید به تایید مرجع ذیصالح : کلیه مدارك و مستندات فعالیت7-6-1
  ایثارگري:  -7-7

  گیرد. به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده ایشان) طبق بندهاي ذیل امتیاز تعلق می
 امتیاز 15و باالتر درصد  50 جانبازان •
 امتیاز 10درصد  50با درصد کمتر از انبازان ج •
 امتیاز) 15(حداکثر  امتیاز 4آزادگان به ازاء هرسال اسارت  •
 امتیاز) 8(حداکثر  امتیاز 1حضور داوطلبانه در جبهه رزمندگان به ازاء هر ماه  •
 امتیاز 10 و باالتر درصد 50انبازان فرزند و همسر ج •
 امتیاز 5درصد  50کمتر از فرزند و همسر جانبازان  •

  : امتیاز مدت حضور خواهران در اسارت و جبهه با ضریب دو محاسبه خواهد شد. 1تبصره 
  گردد در صورت حائز شرایط بودن در چند بخش باالترین امتیاز لحاظ بر اساس یکی از بندهاي فوق محاسبه و لحاظ می : امتیازات ایثارگران صرفا2ًتبصره 

  شود. می

  : معلولیت8ماده 
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 ١٠

امتیاز تشویقی  10درصد حد نصاب امتیاز الزم براي شرکت در این رقابت  90: به دانشجویان معلول با ارائه تائیدیه از سازمان بهزیستی در صورت کسب 8-1
  گیرد. تعلق می

  :9ماده 
  باشد.  می راهبردنگارينامه و تدوین شیوه نامه شوراي مرجع تفسیر آیین: 9-1
  را دارد.برابر  5/1به میزان هاي تیمی دانشجویان بوده و اختیار افزایش امتیاز مربوط در هر بخش شوراي راهبردنگاري مرجع تشخیص انجام فعالیت :9-2
اونت مع به تأییدهیأت داوران انتخاب دانشجوي نمونه هر سال در هر سطح مرکز، استان و دانشگاه توسط باالترین مقام آن سطح معرفی و  :9-3

  خواهد رسید. دانشجویی دانشگاهو فرهنگی 
  کشور را دارد. دانشجوي نمونه مهارتیانتخاب پرونده متقاضیان بررسی  ايمسئولیت امور دبیرخانهدانشگاه جامع علمی کاربردي  :1تبصره 
هاي علمی مجزا با گروه )هنر، مدیریت و خدمات اجتماعیفرهنگ و کشاورزي، صنعت، ( هاي آموزشی چهارگانه: براي هر یک از گروه2 تبصره

  تشکیل خواهد شد. ذیل هیأت داوران تأکید بر انتخاب و استفاده از اساتید مجرب
  شود.هاي قبلی انتخاب دانشجو نمونه کان لم یکن تلقی میها و دستورالعملنامهاز تاریخ تصویب دستورالعمل کلیه آیین :9-4
  فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردي ابالغ خواهد شد.این دستورالعمل توسط معاونت  :9-5
 رسیده و از تاریخ تصویبدانشگاه جامع علمی کاربردي  فرهنگیشوراي به تائید  8/4/1400 تبصره در تاریخ 30ماده و  9در نامه این آیین: 9-6
   االجراست.الزم سال 2مدت  به
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