
 

 دستور العمل اجرایی  

 انتخاب دانشجوی برتر 

   W-TU-19               :كد سند 

 30/03/1400     :تاريخ بازنگري

 1:         شماره بازنگري 
 

4از    1صفحه                            اعتباراست .فاقد«  » سند معتبر مهرسبزرنگ و  اولصفحه سندبدونايننسخه کاغذی  

 

شماره  

 بازنگری
 تاریخ بازنگری 

شماره صفحات 

 تغییر یافته
 خالصه شرح تغییرات 

 تدوین کل سند   30/03/1400 1
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  وحید جامی محرريتهیه كننده: 
رضا  دكتر حمیدكننده:  تائید

 كارگزاري 

ل دكتر خلیتصويب كننده: 

 ادهمطلب ز
 ر »سند معتبر«محل مه

 مسئول امور فرهنگی و دانشجويیكارشناس سمت: 

 امضاء

 علمی و فرهنگیمعاونت   سمت: 

 امضاء

 موسسه  رياستسمت: 

 امضاء
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 هدف و دامنه کاربرد : .1
تقويت روحیه خودباوري، ايجاد رقابت سالم و شور و    علمی، پژوهشی و فرهنگیهدف از انتخاب و معرفی دانشجوي نمونه  

به تهذيب    نگیزه پژوهش، تشويقرسالت دانشجويان ، كشف استعدادها و تعمیق ا  نشاط علمی، افـزايش هويـت بخـشی بـه

 .دانشجويان میباشد  ارزشـهاي واالي انـسانی در میـانندي بـه اصـول و و پايب

 

 

 علمی، پژوهشی و فرهنگی  :برتردانشجوی  تعاریف : .2

دانشجويی است كه به لحاظ امتیازات كسب شده در بخشهاي آموزش، پژوهشی،   علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشجوي نمونه 

 .وده و سرآمد دانشجويان ديگر باشدبرتر از ديگران بئونات دانشجويی، هنـري، اجتماعی و شفرهنگی، 

 

 

 مسئولیتها : .3
 می باشد.  معاونت علمی و فرهنگی  عهدهه اين روش ب صحیح مسئولیت بكارگیري و اجراي                  

 

 

 
 : مراجع .4
      ISO 9001  :  2015استاندارد                   

 

 

 

 :قسواب  .5

      و فرهنگی دانشجويانكارنامه تحصیلی                  
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 متن آیین نامه: .6

 انتخاب دانشجوی برتر  آیین نامه 

 

 مقدمه
 

و   سـنجش  امکـان  و  شده  دانشگاه  مهارتی  علمی  آموزشهاي  سطح  ارتقاء  باعث  دانشگاه  برتر  و  نخبه  افراد  شناسایی 

هم نمـودن شـرایطی هد تا بوسیله فرا ئوالن دانشگاه میدریزي بهتر را به مسارزیابی کیفیت آموزشهاي مهارتی و برنامه 

جهـت ایجـاد انگیـزه رقابت و ارائه آموزشهاي مورد نیاز دانشجویان، بهبودي مستمر در سطوح علمی دانشگاه را مدنظر  

نایی هرچه بیتردید آش  .نمایندرا به نحو مطلوب فراهم   آموزشهاقراردهنـد و در نتیجـه زمینـههـاي توسـعه مبانی علمی  

این امر در پرتو توسعه نظام    .آموزشـها زمینـههـاي جذب افراد نخبه را به این نظام فراهم میآورد جوانان بـا ایـن  بیشتر  

هم چنین    .و فراهم آوردن شرایط ارتقـاء تحـصیلی در مقاطع باالتر براي جذب نخبگان محقق خواهد شد  عالیش آموز

آموزشهاي مهارتی دانشگاه    ارتقاء کیفیت  باعـث  ن دانـشگاهی نیـز ده رقابتهـاي دروحصیلی افراد برگزیـامکان ارتقاء ت

 . را در بر میگیرد  عالیشده و توسعه و تکامل آموزشهاي  

 

 :شرایط شرکتکنندگان -  1ماده 

 .را گذرانده باشد از شروع تحصیل خود دانشجو بایستی حداقل یک نیمسال. 1-1

 د. اشب 19مقاطع حداقل کلیه براي   دانشجو معدل کل. 1-2

 . انتخاب و گذراندن حداقل واحدهاي هر نیمسال بر اساس چارت درسی مصوب ضروري می باشد.  1-3

در مقطع کاردانی/کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد در هر گروه آموزشی در همان نیمسال مورد  . رتبه هاي برتر 1-4

  تشویق قرار خواهند گرفت.

 .ل هاي بعدي بالمانع استمجدد دانشجوي برتر در نیمسا انتخاب .1-5

 . دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدي که واحد پایان نامه را انتخاب واحد نموده اند شامل این آیین نامه نمی شوند.1-6

بود.لذا   نخواهند. کسانی که داراي حکم از شوراي انضباطی در همان نیمسال می باشند شامل مفاد این دستورالعمل 1-7

 باید از این نظر در شوراي انضباطی مورد بررسی قرار بگیرد. ر قبل از ارسال به واحد مالیلیست دانشجویان برت
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 : نحوه محاسبه امتیازات کلی  -2ماده 

 
 نحوه امتیازات  - 1جدول شماره 

 

 دانشجویی-فرهنگی جمع
 علمی 

 آموزشی پژوهشی مقطع تحصیلی

 نی و کارشناسیکاردا 50 15 35 100

 کارشناسی ارشد 50 35 15 100

 

 .است از حوزه ذي ربط ضروري ارائه تأییدیه براي کلیه فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی  1:تبصره   *

 برتر می باشد. ي امتیاز، مالک تعیین دانشجو 100از مجموع  امتیاز 60کسب حداقل  :2تبصره *

شـده منـدرج در جـداول  نشجو در هر بخش بیشتر از سـقف تعیـین در صورتی که امتیازات کسب شده دا 3:تبصره   *

 .تعیین شده در هر مقطع محاسبه خواهد شد رفاً سـقف امتیـازمربوطـه باشـد، صـ

 

 : امتیازات بخش علمیه نحوه محاسب -3ماده

 
 ضریب انواع فعالیتهاي آموزشی  -2جدول شماره 

 

 بازه معدل خشی آموزشی امتیازات ب

50 20   

45 19:99- 19:80 

40 19:79 -  19:50 

35 19:49 -19:30 

30 19:29 -  19 
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 پژوهشی: امتیازات بخش  هه محاسبنحو -4ماده

 
 انواع فعالیتهاي پژوهشی  امتیاز – 3جدول شماره 

 

عنوان  

 فعالیت
 امتیاز شرح ردیف 

 مقاله 

 ISI 5نشریات مصوب با نمایه  1

 Scopus 4نشریات با نمایه  2

 4 نشریات با رتبه علمی از وزارتین و حوزوي 3

 ISC 3نشریات نمایه شده در  4

 ISSN 2شریات داخلی و خارجی  داراي سایر ن 5

 کتاب

 10 تالیف کتاب 6

 7 ترجمه کتاب 7

 5 گردآوري کتاب 8

 همایش
 2 همایش ملی 9

 5 همایش بین المللی  10

 

 

 و با احتساب ضرایب اعالم شده محاسبه می گردد. 2ن مقاله مطابق جدول شماره .  سهم تشویق هر یک از نویسندگا4-1
 

 سهم تشویق هر نویسنده  -4شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

و  %40، نویسنده اصلی به عنوان نویسنده اول به میزان قاله یا کتاب بیش از سه نفر باشند. چنانچه تعداد نویسندگان م4-2

 باقیمانده امتیاز دریافت خواهند نمود. %60دیگر نویسندگان به نسبت مساوي از 
 

 

 

 

 سهم سایر نویسندگان  سهم مولف اصلی  دگان تعداد نویسن

1 %100 - 

2 %65 %35 

3 %50 %25 
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 : نحوه امتیازدهی بخش فرهنگی - 5ماده  

 د. محاسبه می شو 5. کلیه امتیازات فرهنگی بر اساس جدول شماره 5-1

رهنگی دیگري انجام داده باشد که در جدول ذیل ذکر نگردیده، امتیاز دهی آن از سوي  . چنانچه دانشجویی فعالیت ف5-2

 لمی و فرهنگی صورت می پذیرد.  معاونت ع
 ضریب انواع فعالیتهاي فرهنگی  -5شماره  جدول

 

 عنوان فعالیت  ردیف 
حداکثر 

 امتیازات

 15 هاي دانشجوییعضویت فعال در کانون ها و تشکل  1

2 
 و کنفرانسها جشنواره ها، اجراي رکت فعال دربرگزاري و مشا

 علمی  مسابقات
10 

 5 بت هاي فرهنگی و دانشجوییشرکت فعال در مراسم  مناس 3

 5 دانشجویی ات شئونرعایت 4

 

 امتیازات و تشویقها:  -6ماده 
رقابت حداکثر  .  6-1 براي شرکت در  معلول  دانشجویان  تعلق میگیردامتی  5به  تشویقی  از سازمان   یده تای  ارائه  .از  الزم 

  .بهزیستی براي این گروه از دانشجویان الزامی است

دانشجویان  .  6-2  تاییدبه  با  قرآن  قبیـ  حافظ  از  ذیصالح  کـریم    :لمراجع  دارالقـرآن  امورخیریـه،  و  اوقـاف  سـازمان 

آنها به  وابسته  یا موسسات  و  اسالمی  تبلیغات  پ   سـازمان  مو  نمایندگی  نهاد  نهایی  تایید  از   امتیاز  10قام معظم رهبري  س 

 می گیرد. تعلـق

ی، لوح تقدیر و درج در فضاي مجازي و فیزیکی موسسه تشویق به عمل از دانشجویان برتر با اهداي هدایاي فرهنگ   .  6-3

 خواهد آمد. 

تحصیلی   اول سال ي موسسه رسید و از نیمسالبه تصویب شورا  30/03/1400در تاریخ  ماده 7در این دستورالعمل  - 7ماده 

ي موسسه که تا تاریخ فوق به تصویب  قابل اجرا می باشد. هرگونه موارد مشابه در آیین نامه و دستورالعمل ها   1401-1400

  رسیده ملغی اعالم می گردد.

 

 


