
 دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده 

 جایزه ملی ایثار تحصیلیدر جشنواره آموزشی 

 الف( شرايط عمومي:
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: همسر و فرزند شهید، جانبازان  76آیین نامه اجرایی ماده  1طبق بند  .1

 فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان.و بالاتر، همسر و  52%

 هاي انضباطی.رعایت شئونات اسلامی، نداشتن سابقه محكومیت در كمیته .5

تسهیلات آموزشی آیین نامه اضافی و عدم استفاده از تحصیلی نداشتن سابقه آموزشی )مشروطی، سنوات  .3
 شاهد و ایثارگر در كارنامه(دانشجویان 

 

 ب( شرايط اختصاصي:
شاغل به تحصیل در نیمسال چهارم و بعد از آن با حداقل معدل دانشجویان مقطع كارشناسی پیوسته  .1

 بند )د( 1  مندرج در جدول  شماره

شاغل به تحصیل در نیمسال دوم و بعد از آن با حداقل ناپیوسته كارشناسی ارشد مقطع دانشجویان  .5
 بند )د( 1  جدول  شمارهمعدل مندرج در 

آن با حداقل  و بعد از اي )دامپزشكی( داراي قبولی در آزمون علوم پایهع دكتراي حرفهدانشجویان مقط .3
 بند )د( 1  جدول  شمارهمعدل مندرج در 

 داراي قبولی در آزمون جامع  دكتري تخصصیدانشجویان مقطع  .4

 

 امتیاز 044سقف امتیازات تعیین شده : مجموعاٌ ( ج

 

 امتیازات مکتسبه سقف امتیازات درصد امتیازات عنوان

  044 %04 آموزشی
  044 %00 پژوهشی
  04 %04 فرهنگی

  04 %0 ایثارگري



 ( امتیاز ايثارگری:د

 

 متیازا نوع ايثارگری

 امتیاز 04 فرزند شهید
 امتیاز  04 همسر شهید

 درصد جانبازی( = امتیاز ÷ 0+ ) 6 جانبازان 
 امتیاز( = به ماه مدت اسارت ÷ 0+ ) 0 آزادگان

 درصد جانبازی( = امتیاز ÷04+ ) 3 فرزند جانباز
 ( = امتیازبه ماه مدت اسارت ÷04+ ) 4.0 فرزند آزاده

 درصد جانبازی( = امتیاز ÷ 04+ )6 جانبازهمسر 
 ( = امتیازبه ماه مدت اسارت ÷ 04+ ) 3 همسر آزاده

 

 نحوه محاسبه امتیاز آموزشي ( ه
امتیاز، مثال: معدل  ده) به ازاي هر نمره معدل  آمده است درگروه هاي آموزشی در جدول ذیلحداقل معدل كل واحد ها 

 امتیاز اضافه می شود.( 10امتیاز می باشد و به ازاي هر نمره ،  170معادل  17

 :0جدول شماره 

 گروه آموزشي رديف
حداقل معدل در 

 پیوسته کارشناسي

حداقل معدل در 

 کارشناسي ارشد

 و دکتری عمومي

داقل معدل در ح

 تخصصي دکتری

 00 01 06 فنی و مهندسی 1

 00 01 06 علوم پایه 5

 00 00 01 علوم انسانی 3

 00 00 01 هنر 4

 00 00 01 كشاورزي 2

 00 00 _ دامپزشكی 7



شده در هر گروه بوده و بر  معدل تعییناز یک نمره كمتر  1حداقل معدل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه هاي سطح تبصره: 

 مبناي همان معدل از امتیاز برخوردار می باشند.

 

 ساير فعالیت ها:( و
بوده و در صورت دارا دكتري  -كارشناسی ارشد -دانشجویان هر سه مقطع كارشناسیذیل براي  عناوین: 5جدول شماره 

 شده برخوردار می باشد.بودن فعالیت هاي ذیل در مقطع فعلی یا مقاطع قبلی از امتیاز تعیین 
 
 

 :5جدول شماره 

 امتیاز  عنوان فعالیت رديف

 نفرات اول تا سوم  كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري 1

 نفرات اول تا سوم  برگزیده جشنواره خوارزمی 5 امتیاز 10

 نفرات اول تا سوم  برگزیده جشنواره فارابی 3

، tofel ،msrtدارا بودن مدرک زبان  4

tolimo 

  امتیاز 2

 

: دانشجویانی كه به واسطه داشتن طرح اقتصادي مبادرت به ایجاد واحدهاي دانش بنیان و واحدهاي تولیدي و تبصره

صنعتی نموده باشند با ارائه مستندات از قبیل موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداري و سایر مستندات )حسب 

 برخوردار می باشند.امتیاز  2موضوع فعالیت( از 

 



 . نحوه محاسبه امتیازات پژوهشيز

 نوع یا سطح شاخص شاخص ردیف

سقف امتیاز 
براي هر 

 مورد

 تعداد
امتیاز 
 دانشگاه

امتیاز 
 ستاد

1 
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا 

 بین المللی

JCR 6       
ISI(WOS و )Scopus 7       

       2 (iscعلمی پژوهشی )

       9 مقاله داغ یا مقاله پراستناد

       3 علمی ترویجی

       5 همایش هاي علمی ملی/بین المللی

5 

طرح هاي پژوهشی پایان یافته داراي حسن 
 انجام كار از كارفرما

       10 مجري

       2 همكار اصلی

       5 سایر همكاران

نامه/رساله پایان یافته طرحهاي پژوهشی/پایان 
 كه به مرحله فناوري رسیده است.

       12 نمونه اولیه آزمایشگاهی

       50 فناوري شده

تجاري سازي شده از طریق ایجاد 
شركت فناور مستقر در پاركهاي علم و 

 فناوري رشد

30       

       12   تالیف یا تصنیف كتاب 3

4 
اختراع، اثر بدیع و اكتشاف، ابتكار، نوآوري، 

 ارزنده هنري)مورد تایید مراجع علمی معتبر
  10       

2 

سردبیري، عضویت در هیات تحریریه نشریات 
علمی و هیات مدیره انجمن علمی، داوري 

 مقالات

  5       

7 
جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع 

 معتبر

       5 داخلی

       2 بین المللی

6 
( در رشته H-indexوضعیت شاخص هرش )

 موضوعی
  10       

8 
( در رشته citationوضعیت تعداد ارجاع )

 موضوعی
  10       

   پژوهشی جمع امتیازات

 

 



 نحوه محاسبه امتياز فرهنگي  ح.

محاسبه و امتياز تبصره: صرفا فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي که در مقطع تحصيلي فعلي دانشجو صورت گرفته باشد، ملاك 

 خواهد بود.

 

 درصد کل امتياز فرهنگي( 05هاي قرآني)حداکثر : فعاليت4-1

 باشد.مي سطح: حداکثر امتياز اين بخش پنجاه درصد امتياز بخش فرهنگي متناسب هر 4-1-1

 :کسب مقام در مسابقات قرآن)حفظ، قرائت و تفسير(4-1-2

 

 دانشگاهي کشوري ملي بين المللي عنوان

 3 6 9 12 مقام اول

 2 0 8 11 مقام دوم

 1 4 7 15 مقام سوم

 

 نمايند.: برگزيدگان ساير  مسابقات با سطح پايينتر از کشوري، امتياز معادل دانشگاهي کسب مي4-1-3

جدول فوق  : به برگزيدگان مسابقات ديني)با موضوعات قرآني، نماز، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه و...( نيمي از امتيازات4-1-4

 گيرد.تعلق مي

: به دانشجوياني که در طول يکسال در يک رشته قرآني داراي چند مقام هستند، صرفا به بالاترين مقام کسب شده آنها 4-1-0

 گيرد.امتياز تعلق مي

 نمايند.: حافظان قرآن کريم به ازاي حفظ هر جزء، با تائيد مراکز ذيصلاح، نيم امتياز کسب مي4-1-6

به مربيان قرآني داراي تائيديه از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و يا سازمان دارالقرآن کريم سازمان : 4-1-7

 گيرد.تبليغات اسلامي، دو امتياز و در صورت آموزش در دانشگاه دو امتياز افزوده، تعلق مي

 

 در نهادهاي دانشجويي:  : فعاليت4-2

 گردد.نهادهاي دانشجويي، امتيازات مطابق جدول زير محاسبه مي به ازاي هر سال مسئوليت در

 

 نهاد دانشجويي
 امتياز

 دانشگاه کشوري سمت

هاي تحقيقات هاي علمي، کميتهانجمن

هاي هاي فرهنگي، تشکلدانشجويي، کانون

 سياسي و شوراهاي صنفي

 3 0 دبير

عضو شوراي مرکزي يا هيات 

 مديره
4 2 

 

 

 



 امتياز است. 8امتيازات فعاليت سياسي و اجتماعي : سقف 4-2-1

 يابد.امتياز ارتقاء مي 15: در صورت فعاليت همزمان در بيش از يک نهاد دانشجويي، سقف امتيازات به 4-2-2

 گيرد.: به عضويت بيش از يکسال دانشجو، در نهادهاي دانشجويي، يک امتياز تعلق مي4-2-3

 

 امتياز( 0نظارتي: )حداکثر : عضويت در نهادهاي 4-3

 گردد.به ازاي هر سال عضويت در نهادهاي نظارتي، امتيازات مطابق جدول زير محاسبه مي

 (0امتياز )حداکثر  

 دانشگاه کشوري

عضو دانشجويي کميته انضباطي و  عضو 

 دانشجويي کميته ناظر بر نشريات
4 2 

 

 امتياز( 6: نشريات دانشجويي)حداکثر 4-4

و همکاري در تهيه نشريات دانشگاهي داراي مجوز از کميته ناظر بر نشريات دانشگاه که مورد تاييد هيات نظارت بر  مشارکت

 گيرد. نشريات دانشجويي کشور باشد به ازاء هر سال امتياز ذيل تعلق مي

 

 (6امتياز )حداکثر  وضعيت همکاري

 2 مدير مسئول يا سردبير

 1 تحريريهعضو شوراي سردبيري يا هيأت 

 

 امتياز( 0: تاليف کتب فرهنگي)حداکثر 4-0

هاي تاليفي و ترجمه غيرمرتبط با رشته تحصيلي متقاضي در موضوعات قرآني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، کتاب

 شود.ورزشي بر اساس جدول ذيل محاسبه مي

 

 دو نفره و بالاتر تک نفره موضوع

 2-3 3-0 تاليف

 1-2 2-3 ترجمه و گردآوري

 

 

 درصد کل امتياز فرهنگي( 05هاي ادبي و هنري)حداکثر : فعاليت4-6 

 گيرد.هاي معتبر هنري و ادبي امتياز ذيل تعلق ميبه کسب عناوين در مسابقات، جشنواره

 

 دانشگاهي منطقه اي کشوري بين المللي عنوان

 3 6 9 12 مقام اول

 2 0 8 11 مقام دوم

 1 4 7 15 مقام سوم

 

 گيرد.تبصره: به عناوين کسب شده در مسابقات استاني امتياز بخش دانشگاهي تعلق مي



 امتياز(  0)حداکثر  هاي فرهنگي:: ساير فعاليت4-7

1. .... 

2. .... 

3. .... 

 و...( رسيده باشد.وزارت ارشاد صلاح)معاونت فرهنگي، : کليه مدارك و مستندات فعاليتهاي فوق بايد به تاييد مرجع ذي1تبصره 

 شود.: در صورت متاهل بودن دانشجو، يک امتياز به امتيازات فرهنگي وي افزوده مي2تبصره 

 

 درصد کل امتياز فرهنگي( 05هاي ورزشي: )حداکثر : فعاليت4-8

 

 به کسب عناوين ورزشي امتياز ذيل تعلق مي گيرد.

 دانشگاهي منطقه اي کشوري بين المللي عنوان

 3 6 9 12 مقام اول

 2 0 8 11 مقام دوم

 1 4 7 15 مقام سوم

 

 : به عناوين کسب شده در مسابقات استاني که در مقطع فعلي دانشجو باشد امتياز بخش دانشگاهها تعلق مي گيرد.1تبصره 

 : مرجع تأييد کننده عناوين در دانشگاه، معاونت دانشجويي و در خارج از دانشگاه مراجع ذيربط مي باشد.2تبصره 

 گيرد.هاي مشترك مسابقات برگزار شده در يکسال، امتياز بالاترين مقام تعلق ميبرگزيدگان رشته: به 3تبصره 

 گيرد.اي)طناب کشي، پرتاب دارت و...( نيمي از امتيازات جدول فوق تعلق ميبه برگزيدگان مسابقات ورزشهاي غيرحرفه

هاي ورزشي که به تأييد اداره ها و فدراسيونورزشي از انجمنهاي به دانشجويان داراي کارت مربيگري و داوري در يکي از رشته

امتياز تعلق مي گيرد و در صورت اقدام به آموزش در سطح دانشگاه دو امتياز ديگر افزوده  2تربيت بدني دانشگاه رسيده باشد 

 گردد.مي

 توضیحات ط. 

رالعمل ارسالی بررسی و پس از ستاد شاهد و ایثارگر واحد دانشگاهی موظف است مدارک را بر اساس دستو .1
دبیرخانه مناطق ده به  ، نفر برتر هر مقطع و گروه آزمایشی راآنهامستندات حصول اطمینان از صحت و تأیید 

 گانه ارسال نماید.

دبیرخانه مناطق نفرات برگزیده را جهت انتخاب نهایی به اداره كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ارسال  .5
 نماید.

نفر از اعضاي هیات علمی  3بررسی امتیاز بخش پژوهشی تشكیل كمیته منتخب با حضور حداقل جهت  .3
 دانشگاه، متناسب با گروه هاي آموزشی الزامیست.

  
 


