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  بسمه تعالی                                                               

  

  

  : متقاضیان نکات مورد توجه  
بایست تصویر مدرك معتبر پیوست شود. بدیهی است داوطلب باید در صـورت  میکاربرگ در کلیه موارد مندرج در این  §

  درك را نیز ارایه نماید.ضرورت بتواند اصل م
  .ستون امتیاز مندرج در جداول امتیاز کسب شده چیزي ننویسیددر  §

  
  مشخصات فردي 

  کد ملی:  نام پدر:  نام و نام خانوادگی:
  محل تولد:  سال تولد:  شماره شناسنامه:

  تلفن ثابت:  وضعیت نظام وظیفه:    5مرد  5زن :جنسیت
  تلفن همراه:  آدرس پست الکترونیکی:

  آدرس:
  

  آموزشیمشخصات 
  سال ورود به دانشگاه:  دانشجو        التحصیلفارغ  :تحصیلیوضعیت                           رشته تحصیلی:

  هاي گذرانده: سالتعداد نیم   5ناپیوسته کارشناسی  5کارشناسی پیوسته  5مقطع تحصیلی:  کاردانی
  تعداد واحدهاي گذرانده:  5آموختهدانش        5ترمی        5نوع آموزش:  پودمانی

  التحصیلی: تاریخ فارغ     5فرهنگ و هنر 5مدیریت و خدمات اجتماعی 5کشاورزي  5گروه آموزشی: صنعت 
  شماره دانشجویی:  تلفن مرکز/ موسسه آموزشی به همراه کد شهرستان:                                  

  مرکز / موسسه آموزش علمی ـ کاربردي: 
  

  

 

 
v  شود.گاه تکمیل میو دانشجویی سازمان مرکزي دانشفرهنگی این قسمت توسط معاونت 

 

  جمع کل  شئون دانشجویی  اجتماعی - هاي فرهنگیفعالیت  و فناوري پژوهشی  علمی  عنوان

          امتیاز
  

  
  

  

  

  محل الصاق
 عکس
  دانشگاهنمونه دبیرخانه دانشجوي   داوطلب

 1398نمونه سال  کاربرگ شماره یک : انتخاب و معرفی دانشجوي
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  : امتیازات بخش علمی1ماده 

  بایست ضمیمه گردد.می ترم یا پودمانتایید شده دانشجو در هر کارنامه  *
  
  معدل کاردانی: - 1- 1

  امتیازدهی  يجدول نحوه
  امتیاز) 42انی (حداکثر کارد

  ي محاسبه امتیازنحوه  )36معدل کل واحدهاي گذرانده (حداکثر امتیاز
  6×معدل) - 14(

  حداکثر و حداقل امتیاز  سالمعدل در هرنیم  سالنیم 4امتیاز براي  6حداکثر 
20 - 14  2  - 25/0  

  

  شدهجدول امتیاز کسب
 امتیاز 20نمره از  شرح

     اندهمعدل کل واحدهاي گذر

     سال اولمعدل نیم

     سال دوممعدل نیم

      سال سوممعدل نیم

     سال چهارممعدل نیم

  جمع کل امتیاز 
  
   

  
  
  پیوسته:نامعدل کارشناسی  - 2- 1

  امتیازدهی  يجدول نحوه
  امتیاز) 38پیوسته (حداکثر ناکارشناسی 

  ي محاسبه امتیازنحوه  )30معدل کل واحدهاي گذرانده (حداکثر امتیاز 
  5×معدل) - 14(

  حداکثر و حداقل امتیاز  سالمعدل در هرنیم  سالنیم 4امتیاز براي  8حداکثر 
20 - 14  2- 5/0  

  

  شدهجدول امتیاز کسب
 امتیاز 20نمره از  شرح

     معدل کل واحدهاي گذرانده

     سال اولمعدل نیم

     سال دوممعدل نیم

     سومسال معدل نیم

     سال چهارممعدل نیم

  جمع کل امتیاز
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3 
 

  
  معدل کارشناسی پیوسته: - 3- 1

  امتیازدهی  يجدول نحوه
  امتیاز) 38کارشناسی پیوسته (حداکثر 

  ي محاسبه امتیازنحوه  )30معدل کل واحدهاي گذرانده (حداکثر امتیاز 
  5×معدل) - 14(

  حداکثر و حداقل امتیاز  سالل در هرنیممعد  سالنیم 8امتیاز براي  8حداکثر 
20 - 14  1 - 25/0  

  

  شدهجدول امتیاز کسب
 امتیاز 20نمره از  شرح

     معدل کل واحدهاي گذرانده

     سال اولمعدل نیم

     سال دوممعدل نیم

     سال سوممعدل نیم

     سال چهارممعدل نیم

      سال پنجممعدل نیم

    مسال ششمعدل نیم

    سال هفتممعدل نیم

    سال هشتممعدل نیم

  جمع کل امتیاز
  
  

  : امتیازات بخش پژوهش و فناوري2ماده
  : طرحهاي پژوهشی  -1- 2     

  ي امتیازدهی جدول نحوه

  سقف امتیاز  نوع همکاري
  کارشناسی ارشد ناپیوسته  ناپیوسته و  کارشناسی پیوسته   کاردانی 

  5  4  3  مجري مستقیم
  5/3  5/2  5/1  مکاري در طرحه

  
  جدول امتیاز کسب شده

  امتیاز  نوع همکاري  زمان اجرا  واحد مجري  نام طرح
  همکار  مجري  سال  ماه

  
  
  
  
  
  

          
  
  
  

    جمع امتیاز:
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  مقاالت علمی: - 2-2       

  )1( ي امتیازدهیجدول نحوه

چاپ مقاله در مجالت معتبر خارجی و 
  پژوهشی مجالت داراي امتیاز علمی و

هاي معتبر چاپ مقاله در مجموعه
ها و علمی ترویجی دانشگاه

  موسسات

معتبر نشریات کثیراالنتشار و چاپ مقاله در 
  هاي مراکز آموزشی و یا ماهنامه

  امتیاز  تعداد نویسندگان  امتیاز  تعداد نویسندگان  امتیاز  تعداد نویسندگان
  2  ریک تا دو نف  4  یک تا دو نفر  10  یک تا دو نفر

  5/1  نفر 2بیشتر از   3  نفر 2بیشتر از   8  نفر 2بیشتر از 
  

  
  )2( ي امتیازدهیجدول نحوه

  در کنفرانسپوستري ارایه مقاله   فقط پذیرش مقاله  ه مقاالت کنفرانسعچاپ مقاله در مجمو

تعداد 
  نویسندگان

تعداد   امتیاز
  نویسندگان

تعداد   امتیاز
  نویسندگان

  امتیاز

نطقه اي یا م  ملی  بین المللی
منطقه اي یا   ملی  بین المللی  موسسه اي

منطقه اي یا   ملی  بین المللی  موسسه اي
  موسسه اي

  5/0  1  2  نفر 2تا 1  1  2  3  نفر 2تا 1  3  4  5  نفر 2تا 1
 2بیشتر از 
 2بیشتر از   2  3  4  نفر

 2بیشتر از   5/0  1  2  نفر
  25/0  5/0  1  نفر

  
  

  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان مقاله
  نوع همکاري  محل ارایه شده  تاریخ انتشار  مقاله پذیرش

چاپ   امتیاز
علمی 
  پژوهشی

چاپ 
علمی 
  ترویجی

  سال  ماه  پوستر  سخنرانی
نام مجله / 
  فصلنامه

  

 نام همایش/کنفرانس
مشترك   مستقل  

  (تعداد)

  
  
  
  
  

                    

  
  
  
  

    جمع امتیاز:
       

  تألیف، ترجمه و گردآوري کتاب: - 2-3
  متیازدهی ي اجدول نحوه

  (چاپ شده یا در دست چاپ) ترجمه و گردآوري کتاب  (چاپ شده یا در دست چاپ) کتاب تالیف

تعداد 
  نویسندگان

  امتیاز
تعداد 

  نویسندگان

  امتیاز

  کاردانی  
  

کارشناسی 
  پیوستهو ناپیوسته

کارشناسی 
  ارشد
  

  کاردانی 
  

 ناپیوستهکارشناسی 
  پیوسته و

کارشناسی 
  ارشد
  

  8  6  4  نفره 2و  1  12  8  5  نفره 2و  1
  4  3  2  نفر 2بیشتر از   6  4  5/2  نفر 2بیشتر از 
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  جدول امتیاز کسب شده (تالیف کتاب)

  عنوان کتاب
  وضعیت انتشار  تاریخ انتشار

  ناشر
  نوع همکاري

  امتیاز
چاپ   سال  ماه

  مشترك  مستقل  دردست چاپ  شده
  (تعداد)

  
  

  
                

    جمع امتیاز:
  
  

  سب شده (ترجمه و گردآوري کتاب)جدول امتیاز ک

  عنوان کتاب:
  وضعیت انتشار  نوع کار  تاریخ انتشار

  ناشر
  نوع همکاري

  امتیاز
چاپ   ترجمه  گردآوري  سال  ماه

  شده
دردست 
  مشترك  مستقل  چاپ

  (تعداد)

                      

    جمع امتیاز: 
  
  
  :فناوري - 2-4

  کاردانی - ي امتیازدهیجدول نحوه
ی یا کسب و کار، نوآوري یا اثر هنري ارایه طرح کارآفرین

  نو
طرح کارآفرینی یا کسب و کار، نوآوري  و داراي تولید 

  تولید انبوه محصول و یا کامل اجراي فرایند یک خدمت  نمونه

  توسط
  امتیاز 

  توسط
  امتیاز 

  توسط
  امتیاز 

سطح   سطح سوم   سطح دوم   سطح اول   سطح سوم   سطح دوم   سطح اول 
  اول 

سطح 
  م دو

سطح 
  سوم 

  7  10  13  یک نفر  3  6  8  یک نفر  5/1  5/2  5  یک نفر

بیش از یک 
بیش از یک   5/2  5/3  5  بیش از یک نفر  1  2  5/3  نفر

  5  8  10  نفر

  
  

  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته – ي امتیازدهیجدول نحوه
تولید انبوه محصول و یا کامل اجراي فرایند یک   و کار، نوآوري  و داراي تولید نمونه طرح کارآفرینی یا کسب  ارایه طرح کارآفرینی یا کسب و کار، نوآوري یا اثر هنري نو

  خدمت

  توسط
  امتیاز 

  توسط
  امتیاز 

  توسط
  امتیاز 

سطح 
  اول 

سطح 
سطح   سطح سوم   دوم 

  اول 
سطح 
سطح   سطح سوم   دوم 

  اول 
سطح 
  دوم 

سطح 
  سوم 

  10  13  15  یک نفر  4  7  9  یک نفر  2  4  6  یک نفر

ش از یک بی
بیش از یک   1  3  5  نفر

بیش از   2  5  7  نفر
  6  9  12  یک نفر
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  جدول امتیاز کسب شده

  همکار  مجري  امتیاز  نوع همکاري  تاریخ ثبت  محل ثبت  ویژگی منحصر به فرد  عنوان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            

    جمع امتیاز:
  
  * اجتماعی –هاي فرهنگی : ویژگی3ماده

  بایست ضمیمه فرم گردد.کر شده در این ماده میاصل و تاییدیه کلیه موارد ذ *
  ایثارگري: - 1- 3

  امتیازدهیي جدول نحوه
  امتیاز  عنوان ایثارگري

  25  درصد 70جانباز 
  10  درصد 69تا  25جانباز 

  1  مدت حضور در جبهه (به ازاي هر ماه)
  1  مدت اسارت ( به ازاي هر ماه)

  15  ، آزاده و مفقوداالثردرصد به باال 50فرزند و همسر شهید، جانباز 
  10  درصد 49تا  25فرزند و همسر جانباز 

   
  امتیاز کسب شدهجدول 

  امتیاز  عنوان ایثارگري
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  :دریافت لوح تقدیر - 2- 3
  

  ي امتیازدهی جدول نحوه
 مرکز آموزشی  واحداستانی یا موسسات  کاربردي  ـ جامع علمی دانشگاهملی یا   المللیبین

2  1  5/0  25/0  
  

  جدول امتیاز کسب شده

  امتیاز  دریافت لوحزمان   سطح  لوح تقدیرعنوان 
  سال  ماه  مرکز آموزشی  واحد استانی یا موسسات  امع  علمی کاربرديدانشگاه جملی یا   بین المللی

                                                                      

    
 
 
 
  

        

    جمع امتیاز:

  
  :و صحیفه سجادیه نهج البالغه ،، قرائت، تفسیر)مسابقات قرآنی (حفظ - 3-3   

  
  ي امتیازدهی جدول نحوه

کاربردي ـ جامع علمی  دانشگاه  کشوري  المللیبین  عنوان
 مرکز آموزشی  واحداستانی یا موسسات  منطقه ايیا 

  5  10  16  19  25  اولمقام 
  3  7  14  17  22  دوممقام 
  1  5  12  15  20  سوممقام 

  
  هجدول امتیاز کسب شد

  عنوان مسابقه
  رتبه اکتسابی  زمان برگزاري  برگزاري سطح

  امتیاز
دانشگاه جامع یا   کشوري  بین المللی

  منطقه اي
واحد استانی یا 
  موسسات

مرکز 
  سوم  دوم  اول  سال  ماه  آموزشی

                                                            

     

 
 
 
  

             

    جمع امتیاز:
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  کتاب با موضوعات قرآنی: تالیف، ترجمه و گردآوري - 4- 3    

  گیرد.هاي قرآنی با موضوعات قرآنی در بخش پژوهشی مورد رسیدگی قرار میتالیفات (کتاب و مقاله) دانشجویان رشته
  

کتاب با 
  موضوعات قرآنی

  پدر دست چا  چاپ شده 
15  10  

  
  ترجمه و گردآوري کتاب)تالیف، جدول امتیاز کسب شده (

  عنوان کتاب:
  وضعیت انتشار  نوع کار  تاریخ انتشار

  ناشر
  نوع همکاري

  امتیاز
  مشترك  مستقل  دردست چاپ  چاپ شده  ترجمه  گردآوري  تالیف  سال  ماه

  (تعداد)
  
  
  
  
  
  
  

                      

    جمع امتیاز:
     
  
  مقاله با موضوعات قرآنی -3-5 

  (مقاله) ي امتیازدهیجدول نحوه
  واحداستانی یا موسسات  کاربردي یا منطقه ايـ می جامع عل دانشگاه  کشوري  المللیبین  نحوه اجرا
  5  9  15  25  یک نفره

  3  7  10  15  دو نفره به باال
  

  
  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان  مقاله
تاریخ   سطح انتشار

  ناشر  انتشار
  نوع همکاري

  امتیاز
دانشگاه جامع یا   کشوري  بین المللی

  منطقه اي
واحد استانی 
  مشترك  مستقل  سال  ماه  یا موسسات

  (تعداد)
                                  

               

    جمع امتیاز:
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  هاي قرآنی، عترت و نماز:عضویت در کانون -6- 3
  

  
  )هاي قرآنی، عترت و نمازعضویت در کانون( ي امتیازدهیجدول نحوه

  وزشیمرکز آم  واحداستانی یا موسسات  کاربرديـ جامع علمی  کشوري یا دانشگاه  المللیبین  نحوه اجرا
  1  3  5  8  عضو عادي
  عضو فعال

  3  5  7  10  (داراي مسئولیت)

  
  

  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان کانون
ي نحوه  سطح فعالیت کانون

  عضویت
تاریخ 
  عضویت

مدت 
  امتیاز  عضویت

 کشوري یا دانشگاه  المللیبین
  جامع ـ علمی کاربردي

واحداستانی یا 
  موسسات

مرکز 
  سال  هما  سال  ماه  فعال  عادي  آموزشی

  
  
  
  

                      

  
، سازمان فعالیتهاي آیا مربی قرآنی و داراي تاییدیه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري و یا سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسالمی§

 هستید؟ قرآنی جهاددانشگاهی، بنیاد قرآن و عترت سپاه و وزارت ارشاد
    5خیر      5بله  

 محل درج امتیاز:   گیرد.)امتیاز تعلق می 7مثبت است، مدارك و تاییدیه معتبر ضمیمه گردد؛ حداکثر  ( درصورتی که جواب
  
  
حافظ قرآن با تایید مراجع ذیصالح از قبیل : سـازمان اوقـاف و امورخیریـه، دارالقـرآن کـریم سـازمان تبلیغـات اسـالمی و یـا          به دانشجویان  §

  گیرد.ي امتیازات زیر تعلق میکاربرد یدر دانشگاه جامع علم يمقام معظم رهبر یندگینهاد نمانهایی موسسات وابسته به آنها؛ و پس از تایید 
  امتیاز 2حفظ یک جزء،  -
  امتیاز  4حفظ سه جزء،  -
  امتیاز 6حفظ پنج جزء،  -
  امتیاز 10حفظ ده جزء،  -
  امتیاز 15حفظ بیست جزء،  -
  امتیاز 20حفظ کل قرآن کریم،  -
    محل درج امتیاز: مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد.)دانشجو حافظ قرآن است،  صورتی که (در

  
نهـاد   یمـذهب  ئـات یو...) کـه در اداره ه  ئـت یفعـال ه  ،ئـت یمـداح ه  ،ئتی(به عنوان مسئول ه ییدانشجو یمذهب ئاتیدر هدانشجویان  تیفعال يبه ازا  §
امتیـاز   5؛ و با تائید دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه؛ باشد دهیبه ثبت رسکه  يدکاربر یدر دانشگاه جامع علم يمقام معظم رهبر یندگینما

  گیرد.تعلق می
  محل درج امتیاز:   .)، مدارك و تاییدیه معتبر ضمیمه گردددانشجو از فعاالن هیئات مذهبی دانشجویی است( درصورتی که 
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  : مسابقات مداحی و دعا خوانی -3-7

  ي امتیازدهی جدول نحوه
  واحداستانی یا موسسات  جامع علمی ـ کاربردي  دانشگاه  کشوري  عنوان

  6  12  18  اولمقام 
  4  10  16  دوممقام 
  2  8  14  سوممقام 

  
  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان مسابقه
  رتبه اکتسابی  زمان برگزاري  برگزاري سطح

  امتیاز
واحد استانی یا   دانشگاه جامع   کشوري

  سوم  دوم  اول  سال  ماه  موسسات
                                                                  

    
 
 
 
  

            

    جمع امتیاز:
  
 

  هاي دانشجویی، شوراها و همکاري با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري):(بسیج دانشجویی، تشکل اجتماعی  -هاي سیاسیفعالیت -3-7
   ماعی:اجت -هاي سیاسیي امتیازدهی فعالیتنحوه    
 گیرد.امتیاز تعلق می 3امتیاز و عضویت فعال  1به ازاي هر سال عضویت عادي در بسیج دانشجویی دانشگاه  §

هاي تحقیقاتی هاي علمی و پژوهشی، کمیتهها و انجمنبه ازاي هر سال همکاري با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه، کمیته §
  گیرد.امتیاز تعلق می یک ، شوراهاي دانشجویی، فرهنگیهامراکز و موسسات آموزشی و تشکل

 
  جدول امتیاز کسب شده

  محل فعالیت  نوع فعالیت
  تاریخ

  مدت  مسئولیت  شروع فعالیت
  فعالیت

  امتیاز  ي عضویتنحوه
  فعال  عادي  سال  ماه

  
  
  
  
  
  

                

    جمع امتیاز:
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  تالیف با موضوعات اجتماعی و سیاسی: -3-8   

  
  (کتاب)ي امتیازدهی نحوهجدول 

  سقف امتیاز  نوع همکاري
  در دست چاپ  چاپ شده

  6  8  نفره 1
  4  6  به باال نفر 2

  
  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان کتاب
وضعیت   نوع کار  تاریخ انتشار

  ناشر  انتشار
  نوع همکاري

  امتیاز
چاپ   ترجمه  گردآوري  تألیف  سال  ماه

  شده
در دست 
  مشترك  مستقل  چاپ

  )(تعداد
  
  
  
  
  
  
  
  

                      

    جمع امتیاز:
  

  (مقاله) ي امتیازدهیجدول نحوه
  چاپ مقاالت در مجالت   نحوه اجرا
  4  یک نفره

  3  دو نفره به باال
  

  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان  مقاله
تاریخ   سطح انتشار

  ناشر  انتشار
  نوع همکاري

  امتیاز
دانشگاه جامع یا   کشوري  بین المللی

  منطقه اي
واحد استانی 
  مشترك  مستقل  سال  ماه  یا موسسات

  (تعداد)
                                          

               

    جمع امتیاز:
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  هاي هالل احمر:عضویت فعال در کانون -3-9   
  هاي هالل احمر: ي امتیازدهی عضویت فعال در کانوننحوه   

نجات و اردوهاي سازندگی عضویت داشته باشند، به ازاي هر سال عضویت فعال  هاي امداد وهاي هالل احمر، گروهدانشجویانی که در کانونبه 
  گیرد.امتیاز تعلق می 7امتیاز و در مجموع حداکثر  5امتیاز و مشارکت و حضور در امداد رسانی در حوادث غیرمترقبه  1

  
  جدول امتیاز کسب شده

  سال  ماه  سال  ماه  امتیاز  مدت عضویت  تاریخ عضویت  هرسانی درحوادث غیرمترقبمشارکت و حضور در امداد  عنوان کانون
  
  
  
  
  
  
  

            

    جمع امتیاز:
  
  

  مشارکت و همکاري در تهیه نشریات دانشگاهی: -10- 3    
  ي امتیازدهی جدول نحوه

  امتیاز   همکاري نوع
  4  مدیر مسئول یا سردبیر

  2  عضو شوراي سردبیري و هیات تحریریه
  1  همکاري

  ز کسب شدهجدول امتیا

  عنوان نشریه
تاریخ   همکاري نوع

  عضویت
مدت 
مدیر مسئول   امتیاز  عضویت

  یا سردبیر
عضو شوراي سردبیري 
  سال  ماه  سال  ماه  همکاري  و هیات تحریریه

  
  
  
  
  
  

                

    جمع امتیاز:
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  هاي ورزشی:فعالیت -11- 3       
  

  ي امتیازدهی جدول نحوه

  گیرد.درصد امتیاز تعلق می 50؛ حداکثر ن فوق به صورت تیمی کسب گرددیواچنانچه عن §
  

  جدول امتیاز کسب شده

  مسابقهعنوان 
  رتبه اکتسابی  زمان برگزاري  سطح

  امتیاز
دانشگاه جامع یا   کشوري  بین المللی

مرکز   واحد استانی یا موسسات  منطقه اي
  سوم  دوم  اول  سال  ماه  آموزشی

                

     

 
 
 
  

             

    جمع امتیاز:
  
هاي ورزشی که به تأیید اداره کل امور دانشجویی دانشگاه رسیده باشـد،  فدراسیون ها وهاي ورزشی از انجمنآیا داراي کارت مربیگري و داوري در یکی از رشته §

  5خیر      5بله  هستید؟

  ي امتیازدهی جدول نحوه
  امتیاز   درجه مربیگري و داوري

  6  بین المللی
  4  ملی 1
  3  ملی 2
  2  ملی 3

  
    :محل درج امتیاز گیرد.)امتیاز تعلق می 6حداکثر  صورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد. (در

    
  تالیف با موضوعات ورزشی: - 3-12   

  ي امتیازدهی تالیف با موضوعات ورزشی: نحوه
  گیرد.میهاي تربیت بدنی با موضوعات ورزشی در بخش پژوهشی مورد رسیدگی قرار دانشجویان رشته(کتاب و مقاله) تالیفات 

  
  (کتاب)هی ي امتیازدجدول نحوه

  سقف امتیاز  نوع همکاري
  در دست چاپ  چاپ شده

  6  8  نفره 1
  4  6  به باال نفر 2

  عنوان
  المللیبین

  مرکز   واحد استان   کشوري دانشگاه علمی کاربردي   وري وزارت علومکش  کشوري
  آسیایی  جهانی 

  3  7  11  13  15  17  20  اول
  2  5  9  11  13  15  17  دوم
  1  4  7  9  11  13  15  سوم
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  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان کتاب
وضعیت   نوع کار  تاریخ انتشار

  ناشر  انتشار
  نوع همکاري

  امتیاز
چاپ   ترجمه  گردآوري  تألیف  سال  ماه

  شده
در دست 
  مشترك  مستقل  چاپ

  (تعداد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      

    جمع امتیاز:
  

  (مقاله) ي امتیازدهیجدول نحوه
  چاپ مقاالت در مجالت   نحوه اجرا
  4  یک نفره

  3  دو نفره به باال
  

  
  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان  مقاله
تاریخ   سطح انتشار

  ناشر  انتشار
  نوع همکاري

  امتیاز
دانشگاه جامع یا   کشوري  بین المللی

  منطقه اي
نی واحد استا

  مشترك  مستقل  سال  ماه  یا موسسات
  (تعداد)

                                                                            

               

    جمع امتیاز:
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  5خیر      5بله  ورزشی که به تأیید اداره کل امور دانشجویی دانشگاه رسیده باشد، هستید؟ يهاانجمنعضو آیا  §

  ي امتیازدهی جدول نحوه
  امتیاز   نحوه  عضویت

  2  بیر انجمند
  1  عضو عادي

  
    :محل درج امتیاز گیرد.)امتیاز تعلق می 6صورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد. حداکثر  (در

  
  :و فرهنگی هنري ،هاي ادبیفعالیت - 13- 3
  

  ي امتیازدهی جدول نحوه

کاربردي  ـ جامع علمی دانشگاه  کشوري  المللیبین  عنوان
 مرکز آموزشی  واحداستانی یا موسسات  نطقه ايیا م

  3  7  10  12  20  اولمقام 
  2  5  8  10  17  دوممقام 
  1  4  6  8  15  سوممقام 

  
  

  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان مسابقه
  رتبه اکتسابی  زمان برگزاري  سطح

  امتیاز
دانشگاه جامع یا   کشوري  بین المللی

  منطقه اي
واحد استانی یا 
  موسسات

مرکز 
  سوم  دوم  اول  سال  ماه  یآموزش

                                                  

     

 
 
 
  

             

    جمع امتیاز:
  
  
اي، میراث ، سازمان فنی و حرفههنري و ادبی داراي مدرك مربیگري از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیفرهنگی، هاي آیا در یکی از رشته §

؛ منوط به عدم تطابق رشته تحصیلی با فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رسیده باشد که به تایید معاونت هستیدفرهنگی و انجمن خوش نویسان 
   5خیر      5بله   مدرك مربیگري؟

   :محل درج امتیاز گیرد.)امتیاز تعلق می  6 درصورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد؛ حداکثر(
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  :فرهنگی و هنري ، تالیف با موضوعات ادبی - 3-14 

  گیرد.هاي هنري و فرهنگی با موضوعات هنري و فرهنگی در بخش پژوهشی مورد رسیدگی قرار میدانشجویان رشته(کتاب و مقاله) تالیفات 
  
  

  (کتاب)ي امتیازدهی جدول نحوه

  سقف امتیاز  نوع همکاري
  در دست چاپ  چاپ شده

  6  8  نفره 1
  4  6  به باال نفر 2

  
  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان کتاب
وضعیت   نوع کار  تاریخ انتشار

  ناشر  انتشار
  نوع همکاري

  امتیاز
چاپ   ترجمه  گردآوري  تألیف  سال  ماه

  شده
در دست 
  مشترك  مستقل  چاپ

  (تعداد)
  
  
  
  
  

                      

    جمع امتیاز:

  
  (مقاله) ي امتیازدهیجدول نحوه

  چاپ مقاالت در مجالت   نحوه اجرا
  4  یک نفره
  3  باال دو نفره به

  
  

  جدول امتیاز کسب شده

  عنوان  مقاله
تاریخ   سطح انتشار

  ناشر  انتشار
  نوع همکاري

  امتیاز
دانشگاه جامع یا   کشوري  بین المللی

  منطقه اي
واحد استانی 
  مشترك  مستقل  سال  ماه  یا موسسات

  (تعداد)
                                                  

               

    جمع امتیاز:
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  هاي ادبی و هنري :ر کانونعضویت د -15- 3    
  هاي ادبی و هنري: ي امتیازدهی عضویت در کانوننحوه    

هاي هنري و ادبی مشارکت و همکاري دارند، به ازاي هرسال عضویت و منوط به عدم تطابق رشته تحصیلی با دانشجویانی که در کانونبه 
  گیرد.امتیاز تعلق می یکفعالیت، 

  جدول امتیاز کسب شده

  ن کانونعنوا
  مدت عضویت  تاریخ عضویت

  سال  ماه  سال  ماه  امتیاز
  
  
  
  
  
  
  

          

  
  5خیر    5بله  ؟هاي ادبی و هنري بارز هستیدآیا داراي آثار و فعالیت §

   :محل درج امتیاز  گیرد.)امتیاز تعلق می 10درصورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد؛ حداکثر (
  

 
  هنري، قرآنی و دفاع مقدس: فرهنگی، برگزاري نمایشگاه با موضوعات: ادبی، -16 - 3    
  ي امتیازدهی برگزاري نمایشگاه: نحوه    
امتیاز  3هایی با موضوعات فرهنگی، ادبی و هنري که معرف آثار شخص دانشجو باشد، به دانشجویانی که مبادرت به برپایی نمایشگاه §

  گیرد.تعلق می
 5اند، هایی با موضوعات قرآنی و دفاع مقدس در سطح مراکز یا موسسات آموزشی نمودهانی که مبادرت به برپایی نمایشگاهبه دانشجوی §

  گیرد.می امتیاز تعلق
  جدول امتیاز کسب شده

  امتیاز  مدت برگزاري  مسئولیت  محل برگزاري  موضوع نمایشگاه

  
  
  
  
  
  

        

    :جمع امتیاز
ر، اردوهاي هجرت، اردوهاي جهادي، طرح معرفت و سایر اردوهایی که توسط وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري و   آیا در اردوهاي راهیان نو  §

  5خیر    5بله  اید؟ها طراحی و اجرا گردیده، شرکت نمودهیا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

   :محل درج امتیاز گیرد.)امتیاز تعلق می 3د؛ حداکثر صورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گرد (در
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  5خیر    5بله  اید؟آیا تاکنون به صورت داوطلبانه خون اهداء نموده §

  :محل درج امتیاز گیرد.)امتیاز تعلق می 2صورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد؛ حداکثر  در(

هـا، موسسـات و مراکـز آموزشـی برگـزار      هایی که توسط دفاتر مشـاوره دانشـگاه  هاي زندگی و سایر کارگاهرتهاي آموزشی مهاآیا در کارگاه §
  5خیر    5بله  اید؟گردیده، شرکت نموده

 :محل درج امتیاز گیرد.)امتیاز تعلق می یکصورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد؛ حداکثر  در( 

 5خیر    5بله  اید؟پردازي و آزاد اندیشی حضور فعال داشتههاي نظریهزاري کرسیآیا در برگ §

  :زمحل درج امتیا گیرد.)امتیاز تعلق می 2صورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد؛ حداکثر  (در

   اید؟م، تحقیقات و فناوري است، شرکت نمودههایی که مورد تایید وزارت علوآیا در جشنواره ملی حرکت و یا سایر جشنواره  §

  گیرد.)امتیاز تعلق می 2صورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد؛ حداکثر  (در 5خیر    5بله 
 :محل درج امتیاز 

و یا عضویت در هیات امناي موسسات خیریـه  المنفعه دانشجویی رسمی از قبیل داراالیتام و ... آیا عضویت و همکاري در بنیادهاي خیریه عام §
امتیـاز   3و حـداکثر   2صورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گـردد؛ حـداقل    (در 5خیر    5بله  رسمی دارید؟

  :محل درج امتیاز                                     گیرد.)تعلق می
  5خیر        5 بله نمایند، هستید؟الیت میهاي دانشجویی که به طور رسمی فعآیا عضو تعاونی §

    :محل درج امتیاز    گیرد.)امتیاز تعلق می 2صورتی که جواب مثبت است، مدارك و تأییدیه معتبر ضمیمه گردد؛ حداکثر  (در
  
  هاي شئونات: ویژگی4ماده

  
  

  امتیاز):  5شئونات دانشجویی (حداکثر 
  

  محدوده امتیاز  عنوان  ردیف
  1تا  0  ئض دینی و متأهل بودنانجام فرا  1
  1تا  0  اي و احترام به اساتیدرعایت اخالق و مسئولیتهاي حرفه  2
  2تا  0  رعایت پوشش اسالمی برادران و خواهران  3
  1تا  0  رعایت مقررات و شئون دانشجویی و هنجارهاي اجتماعی  4

  5  ل جمع ک
  

   :رج امتیاز نهایی شئوناتمحل د باشد. می 5 امتیاز شئونات دانشجوییحداکثر *
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