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 .1هدف و دامنه کاربرد :
هدف از انتﺨاب و معرفی دانشجوي نمونه علمی ،پژوهشی و فرهنگی تﻘويت روحیه خودباوري ،ايجاد رﻗابت ساﻟﻢ و شور و
نشاط علمی ،افـزايﺶ هويـت بﺨـشی بـه رساﻟت دانشجويان  ،كشﻒ استعدادها و تعمیﻖ انگیزه پژوهﺶ ،تشويﻖ به تهﺬيب
و پايبندي بـه اصـول و ارزشـهاي واﻻي انـسانی در میـان دانشجويان میباشد.

 .2تعاریف  :دانشجوی برتر :علمی ،پژوهشی و فرهنگی
دانشجوي نمونه علمی ،پژوهشی و فرهنگی دانشجويی است كه به ﻟحاظ امتیازات كسب شده در بﺨﺶهاي آموزش ،پژوهشی،
فرهنگی ،هنـري ،اجتماعی و شئونات دانشجويی ،برتر از ديگران بوده و سرآمد دانشجويان ديگر باشد.

 .0مسئولیتها :
مسئوﻟیت بكارگیري و اجراي صحیح اين روش به عهده معاونت علمی و فرهنگی می باشد.

 .0مراجع:
استاندارد

ISO 9001 : 2015

 .5سوابق:
كارنامه تحصیلی و فرهنگی دانشجويان
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 .6متن آیین نامه:
آیین نامه انتخاب دانشجوی برتر
مقدمه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪ و ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﺎرﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه و اﻣﮑـﺎن ﺳـﻨﺠﺶ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن ﺷـﺮاﯾﻄﯽ
ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد اﻧﮕﯿـﺰه رﻗﺎﺑﺖ و اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﻄﻮح ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮاردﻫﻨـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﺎ اﯾـﻦ آﻣﻮزﺷـﻬﺎ زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎي ﺟﺬب اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش ﻋﺎلﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﻘـﺎء ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎء ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه رﻗﺎﺑﺘﻬـﺎي درون داﻧـﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻋﺎلﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ماده  - 1ﺷرایﻂ ﺷرﮐﺖﮐﻨﻨدﮔان:
 .1-1داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻢﺳﺎل از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .2-1ﻣﻌﺪل ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺪاﻗﻞ  11ﺑﺎﺷﺪ.
 .3-1اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرت درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ضﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4-1رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ اول ﺗﺎ ﺳﻮم در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ/ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﻤﺎن
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .5-1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد داﻧﺸﺠﻮي ﺑﺮﺗﺮ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑالﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
 .6-1داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪي ﮐﻪ واﺣﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 .7-1ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﮑﻢ از ﺷﻮراي اﻧضﺒﺎﻃﯽ در ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮرالﻌﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.لﺬا
لﯿﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺎلﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي اﻧضﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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ماده  -2نﺤوه مﺤاﺳﺒه امتیازات ﮐﻠﯽ:
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  - 1ﻧﺤﻮه اﻣﺘﯿﺎزات
ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

آﻣﻮزﺷﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﺟﻤﻊ

ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

51

15

35

111

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

51

35

15

111

* ﺗﺒﺼﺮه  :1اراﺋﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎلﯿﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺣﻮزه ذي رﺑﻂ ضﺮوري اﺳﺖ.
* ﺗﺒﺼﺮه  :2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﻣﻨـﺪرج در ﺟـﺪاول
ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺻـﺮﻓﺎً ﺳـﻘﻒ اﻣﺘﯿـﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ماده -3نﺤوه مﺤاﺳﺒه امتیازات بخﺶ ﻋﻠﻤﯽ:
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -2ضﺮﯾﺐ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎلﯿﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ

صفحهاول

اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺎزه ﻣﻌﺪل

51

15:51 - 21

45

15 - 15:45

41

11:51 - 11:55

35

11 - 11:45
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شماره بازنگري :

ماده -4نﺤوه مﺤاﺳﺒه امتیازات بخﺶ پژوهشﯽ:
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  – 3اﻣﺘﯿﺎز اﻧﻮاع ﻓﻌﺎلﯿﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻋﻨﻮان
ﻓﻌﺎلﯿﺖ

ﻣﻘﺎلﻪ

ﮐﺘﺎب

ﻫﻤﺎﯾﺶ

ردﯾﻒ

ﺷﺮح

اﻣﺘﯿﺎز

1

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ ISI

5

2

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ Scopus

4

3

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ از وزارﺗﯿﻦ و ﺣﻮزوي

4

4

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ISC

3

5

ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ داراي ISSN

2

6

ﺗﺎلﯿﻒ ﮐﺘﺎب

11

7

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب

7

1

ﮔﺮدآوري ﮐﺘﺎب

5

5

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ

2

11

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ الﻤﻠﻠﯽ

5

 .1-4ﺳﻬﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎلﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ضﺮاﯾﺐ اﻋالم ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -4ﺳﻬﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﺳﻬﻢ ﻣﻮلﻒ اﺻﻠﯽ

ﺳﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

1

111%

-

2

65%

35%

3

51%

25%

 .2-4ﭼﻨﺎﻧچﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎلﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  %41و
دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي از  %61ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻣﺘﯿﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
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ماده - 5نﺤوه امتیازدهﯽ بخﺶ ﻓرهﻨﮕﯽ:
 .1-5ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .2-5ﭼﻨﺎﻧچﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﻌﺎلﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮي اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ذﯾﻞ ذﮐﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ آن از ﺳﻮي
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -5ضﺮﯾﺐ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎلﯿﺘﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎلﯿﺖ

1

ﻋضﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎل در ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺮﮔﺰاري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اﺟﺮاي ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و

2

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ

ﺣﺪاﮐثﺮ
اﻣﺘﯿﺎزات
15

11

3

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

5

4

رﻋﺎﯾﺖﺷﺌﻮﻧﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

5

ماده  -6امتیازات و تشویقها:
 .1-6ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺪاﮐثﺮ  5اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اراﺋﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪه ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن الﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 .2-6ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼالح از ﻗﺒﯿـﻞ :ﺳـﺎزﻣﺎن اوﻗـﺎف و اﻣﻮرﺧﯿﺮﯾـﻪ ،دارالﻘـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳالﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي  11اﻣﺘﯿﺎز
ﺗﻌﻠـﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 .3-6از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاي ﻫﺪاﯾﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،لﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و درج در ﻓضﺎي ﻣﺠﺎزي و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ماده  - 7اﯾﻦ دﺳﺘﻮرالﻌﻤﻞ در  7ﻣﺎده در ﺗﺎرﯾخ  1411/13/31ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺳﯿﺪ و از ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 1411-1411ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮرالﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾخ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪه ﻣﻠﻐﯽ اﻋالم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

صفحهاول
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