
 ١

  
  بسمه تعالی

  
  » 1398سال  دانشجوي نمونه تهیه و تکمیل مدارك انتخابدستورالعمل  «

  
  

   :مقدمه
 بررسـی  و وريآجمع نحوه ،انتخاب دانشجوي نمونهدستورالعمل در اجراي  هماهنگ و یکسان رویهوحدت به منظور 

  .گرددابالغ میزیر ستورالعمل د مرکزي دانشگاهسازمان و استانی واحدهاي  کاربردي، در مراکز علمی ـ مدارك
  

  : علمیکمیته تشکیل 
   .شودمیتشکیل  دانشگاه و در واحدهاي استانی کاربردي-علمی این کمیته در مراکز آموزش - 1
 از نفـر  دو، گـروه  ان، مـدیر آموزشـی  / مدیر، معاونمرکز رئیس :شاملآموزشی  ترکیب کمیته علمی در مراکز - 2

 .به انتخاب رئیس مرکز آموزشی انضباطیشوراي دبیر و  بطمؤسسه ذیر یا کزمرسابقه  با مدرسین

  گردد.صادر میاحکام کلیه اعضاي کمیته علمی مرکز آموزشی توسط رئیس مرکز  - 3
رئیس یا سرپرست اداره  ،معاون آموزشی ،استانیرئیس واحد  :ترکیب کمیته علمی در واحدهاي استانی شامل - 4

یـا مـدرس    و سه نفر عضـو هیـات علمـی   پرجمعیت  مراکزوساي یک نفر از ر واحداستانی،فرهنگی و دانشجویی 
به انتخاب رئیس واحد استانی، دبیر شوراي انضباطی بـدوي واحـد اسـتانی و مسـئول حراسـت       کاربردي -علمی

  .واحد استانی

  گردد.واحد استانی صادر میاحکام کلیه اعضاي کمیته علمی واحد استانی توسط رئیس  - 5
 فرهنگیمعاونت به  توسط کمیته علمی مرکز به واحد استانی و در نهایت پس از ارزیابی دانشجویانمدارك  یادآوري:

 .شوندمعرفی می کاربردي-علمی دانشگاه جامع دانشجوییو 

بـا   ،یآموزشـ  / موسسـه کـز ز ارزیـابی مـدارك دانشـجویان در مر   اپـس   هاي آموزشیو موسسه مراکزکلیه  -1تبصره 
به معرفـی دانشـجویان نمونـه    توانند نسبت میواحدهاي استانی خصصی دانشجویی و بعد از تایید شوراي ت هماهنگی

   .نماینداقدام همان مرکز آموزشی 
، آنهـا را بـا توجـه بـه کسـب      از طریق مراکز آموزشـی  واحدهاي استانی پس از دریافت مدارك دانشجویان -2تبصره 

از ، پس ها و در صورت تکمیل مداركبا پیوستها رگکاربو مطابقت دستورالعمل اجرایی حداکثر امتیاز مورد نظر در 
دبیرخانه شـوراي   به دانشجویی واحد استانشوراي تخصصی ارزیابی مدارك توسط کمیته علمی واحد استانی و تایید 

 تکمیـل رفع نـواقص و  جهت آموزشی ارسال و در غیر اینصورت به مراکز سازمان مرکزي  دانشجویی دانشگاهفرهنگی 
  دهند. می ارجاعمدارك 

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

http://www.pdffactory.com


 ٢

  توانند از دانشجو براي دفاع از مدارك خود دعوت نمایند.مراکز در صورت لزوم می علمیکمیته  -3تبصره 
  ماند.در تمام مراحل انتخاب دانشجوي نمونه امتیازات فرآیند مربوطه محرمانه باقی می -4تبصره 

  
  :در سازمان مرکزي دانشگاه گانهچهارتخصصی  -علمی گروههاي

 دار انتخـاب دانشـجویان نمونـه جهـت     دانشگاه جامع دائر شده و عهـده سازمان مرکزي در  تخصصی -یعلم ياهگروه
  باشد. میشوراي تخصصی دانشجویی دانشگاه معرفی به 

هـاي  بر اسـاس رشـته   گروهخدمات اجتماعی تشکیل شده و هر  وهنر، کشاورزي، صنعت  ؛گروه 4در ي علمی هاگروه
یربط مورد ارزیابی قـرار  ذي هاگروهدر  ارجاع داده و سپس مربوطداوران را به  سالی دانشجویانمدارك ار ،تعریف شده

  خواهند گرفت. 
  رئـیس  عنـوان  را بـه   نفـر  5الـی   3 آموزشـی  پس از بررسی نهـایی از هـر گـروه    گانهچهارتخصصی  -علمی ايهگروه

در شوراي تخصصـی   نهایی تا مورد بررسی دهکر معرفیدانشگاه  تخصصی انتخاب دانشجوي نمونه -هاي علمیکمیته
  د. نقرار گیر دانشجویی دانشگاه

  
  :سازمان مرکزي تخصصی -علمی ايهگروهاعضاي 

  .هاي علمی ـ تخصصیرئیس کمیته تخصصی به انتخاب -مسئول گروه علمی -
  .کاربردي -دانشگاه جامع علمیدانشجویی  اموررئیس اداره یا کارشناس مسئول  -
  . آموزشیهاي گروههاي علمی (مدعو) بر حسب رشتهو هیات عض نفر 3 -
  

  :یتوجه مرکز/ موسسه آموزشقابل ) نکات الف
انتخـاب  دسـتورالعمل اجرایـی    سـت یبایمـ  یمرکز / موسسه آموزشـ آموزشی و دانشجویی مسئولین و کارشناسان ) 1

مدارك و مستندات مطابق  افتیسبت به درن انیبه متقاض یرساناطالع دانشجوي نمونه را با دقت مطالعه نموده، ضمن
  .دنیها با اصل مدارك اقدام نماآن دییتاو  قیو تطبیک  شمارهکاربرگ فراخوان و 

. الصـاق  ردیگقرار ریز بیهاي جداگانه به ترتدر پوشه انیاز متقاض کیهاي مختلف مربوط به هرمستندات بخش هیکل
  است. یبوط الزامشده روکش هر پرونده بر روي پوشه مر لیفرم تکم
   .3شماره کاربرگ به رنگ سبز و با روکش مربوط مطابق  یپوشه پرونده حاوي مدارك آموزش §
   .4شماره کاربرگ به رنگ زرد و با روکش مربوط  یپژوهش ـ یپوشه پرونده حاوي مدارك علم §
  . 5شماره کاربرگ و با روکش مربوط مطابق  یبه رنگ آب یاجتماع ـ یپوشه پرونده حاوي مدارك فرهنگ §
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v ریدر سا "1کاربرگ شماره  "برابر اصل شده آن ریو تصو یدر پرونده آموزش "1شده شماره  لیتکمکاربرگ  " اصل 
  .ردیگ ها قرارپرونده

را  تیـ فعال خیتار ستیبایم یشده توسط دانشجو، مرکز/ موسسه آموزش هیدر مدارك ارا خی) در صورت عدم درج تار2
  .دینما دییرج و سپس تادر مدرك مورد نظر د

 مـدارك  مسـتندات فـوق الـذکر را بـه همـراه لـوح فشـرده حـاوي اسـکن          هیکل ستیبایم ی) مرکز/ موسسه آموزش3
   .ندیارسال نما یرا به واحدهاي استان یمتقاض انیدانشجو
ـ دسـتورالعمل اجرایـی   که خـارج از   یمدارک ایمهم: از ارسال مدارك مربوط به مقاطع قبل و  تذکر  ابانتخ

  خودداري گردد. باشد؛ جداًینمونه م دانشجوي
  :یتوجه واحد استانقابل ) نکات ب
 انتخاب دانشجوي نمونه را بـا دقـت مطالعـه نمـوده و    دستورالعمل اجرایی  ،یاست کارشناسان واحد استان ستهی) شا1

  .ندینما هیاار انیدانشجو زیو ن یهاي الزم را به کارشناسان مراکز آموزشییو راهنما یرساناطالع
 از ناقص اعالم گردد؛ موارد نقص علمی استان تهیکم ی، مدارك و مستندات دانشجو پس از بررسهاکاربرگ) چنانچه 2

و امضـاي   مهـر  و رفع نواقص، مدارك مجددا بـا  لیمورد نظر اعالم و پس از تکم یبه مرکز آموزش یواحد استان قیطر
و  یبررسـ  مجدداً انتخاب دانشجوي نمونه،دستورالعمل اجرایی براساس  ارسال تا یبه واحد استان یمرکز آموزش سیرئ
  گردد. یازدهیامت
 براسـاس  را 50 ازیـ شـناخته شـده و حـداقل امت    طیفوق الذکر حـائز شـرا   تهیکه در کم یانیمدارك دانشجو ) صرفا3ً

 ،یآموزشـ  پرونده مـدارك ، 1شماره کاربرگ اند (شامل اصل انتخاب دانشجوي نمونه کسب نمودهدستورالعمل اجرایی 
طـرح در   پس ازو لوح فشرده مدارك)  2، کاربرگ شماره یاجتماعـ  یپرونده فرهنگ ،یپژوهشـ   یپرونده مدارك علم

و بـه   ینامه رسـم  یط 26/5/1398 خیحداکثر تا تار شتازیپست پ قیاز طرواحد استانی  ،دانشجوییفرهنگی شوراي 
  .گردددانشگاه ارسال و دانشجویی  فرهنگیمعاونت به  احد استانیهمراه صورتجلسه شوراي تخصصی دانشجویی و

  ) تذکرات مهم:پ
/ موسسـه  مربوط به امور دانشـجوي نمونـه آن اسـتان/    ندهینما ستیبایم ی/ موسسه/ مرکز آموزشی) هر واحد استان1

  .دینما یعرفم ییرا با ذکر مشخصات و شماره تلفن همراه و ثابت به اداره کل امور دانشجو یمرکز آموزش
کـاربرگ  اسـت   یهیگردد. بد 1شماره کاربرگ  مهیبراي هر داوطلب ضم ستیبایم 2شده شماره  لیتکمکاربرگ ) 2

ـ  دییـ صرفا بـا تا  1 شماره ـ  ،یمرکـز / موسسـه آموزشـ    سیرئ    مربـوط  یو مسـتندات درخواسـت   یواحـد اسـتان   سیرئ
  است. یبررس قابل
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  »پیوست«

  
 :نوآوري

هاي نو یعنی تبدیل خالقیت بـه نتیجـه   ایده "تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن"قیت یا فرآیند اجراي خالنوآوري 
 باشد:که شامل یکی از این تقسیمات می است عینی

  ب) نوآوري مبتنی بر محصول      الف) نوآوري مبتنی بر بازار 
  د) نوآوري مبتنی بر علم ( دانایی)       ج) نوآوري مبتنی بر فرآیند

  (مدیریت واحدها، پرسنل، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، امور مالی و...)ه) نوآوري سازمانی 
  

  نوآوري باید در یکی از این سه سطح قرار گیرد.
هایی که به کلی خارج از الگوهاي فناوري با اصولی متفاوت است و تناقض را حلدر این سطح راه : نوآوري 1سطح 

حلی که از محدوده دانش خود فراتر رفته و دانش برد و یا راهبین میبا معرفی چند عنصر دیگر به صورت کامل از 
 شود و راه حلی جهشـی در صـنعت  وري وابسته به صنایع دیگر استفاده میااز فن دهد و معموالًجدیدي را ارایه می
    .درت اتومبیل با سیستم خودکارققال تم انتکند. مثل تعویض سیسمورد نظر ایجاد می

  
هاي کوچک در سیسـتم،  عملکرد و معرف بهبود شوداز نوآوري را شامل میدرصد  45این سطح  :ينوآور 2سطح 

یا معرفی چند عنصر جدید و استفاده از فنـاوري وابسـته بـه صـنعت     و همزمان با کاهش تناقض ذاتی در سیستم 
کنـد. ایـن   ري کفایت مـی باشد. که در این سطح نیاز یه داشتن اطالعات الزم در یک زمینه فن آومی دیگر در کار

  هاي قابل تنظیم در اتومبیل براي راحتی راننده.شود. مثل فرمانسطح با چند بار آزمون و خطا حاصل می
  

عملکرد در مقیاس کوچک و خرد  به منظور بهبود از نوآوري را در بر دارد ودرصد  30این سطح  :نوآوري 3سطح 
  تغییر در قطر دیوار به منظور عایق بندي بهتر. مثالً اند.هایی است که تغییري ماهیتی نیافتهدر سیستم
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