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

 1398سال  جایزه ملی ایثار تحصیلیجشنواره آموزشی در 

 الف) شرایط عمومی:
فرزند شهید، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: همسر و  67آیین نامه اجرایی ماده  1طبق بند  .1

 .و باالتر، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان %25جانبازان 
 هاي انضباطی.قه محکومیت در کمیتهرعایت شئونات اسالمی، نداشتن ساب .2

 
 ب) شرایط اختصاصی:

داقل ح شاغل به تحصیل در نیمسال چهارم و بعد از آن بادانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته  .1
 )ه(ند ب  1  شماره  مندرج در جدولمعدل 

با حداقل  و بعد از آن دومشاغل به تحصیل در نیمسال ناپیوسته  کارشناسی ارشدمقطع دانشجویان  .2
 )هبند (  1  جدول  شمارهمعدل مندرج در 

ا آن ب و بعد از آزمون علوم پایه داراي قبولی دراي (دامپزشکی) دانشجویان مقطع دکتراي حرفه .3
 )ه(بند   1  جدول  شمارهحداقل معدل مندرج در 

 آزمون جامع در داراي قبولی  دکتري تخصصیدانشجویان مقطع  .4
 

 امتیاز 400مجموعاٌ ج) سقف امتیازات تعیین شده : 
  

 * مقطع کارشناسی
 

 امتیازات مکتسبه سقف امتیازات درصد امتیازات عنوان
  200 %50 آموزشی
  100 %25 پژوهشی
  80 %20 فرهنگی
  20 %5 ایثارگري



 * مقطع کارشناسی ارشد
 

 امتیازات مکتسبه سقف امتیازات درصد امتیازات عنوان
  160 %40 آموزشی
  140 %35 پژوهشی
  80 %20 فرهنگی
  20 %5 ایثارگري

 
 * مقطع دکتري

 امتیازات مکتسبه سقف امتیازات درصد امتیازات عنوان
  100 %25 آموزشی
  200 %50 پژوهشی
  80 %20 فرهنگی
  20 %5 ایثارگري

 
 ) امتیاز ایثارگري:د
 

 متیازا نوع ایثارگري
 امتیاز 20 فرزند شهید
 امتیاز  20 همسر شهید

 درصد جانبازي) = امتیاز ÷ 5+ ( 6 جانبازان 
 ) = امتیازبه ماه مدت اسارت ÷ 5+ ( 1 آزادگان

 درصد جانبازي) = امتیاز ÷10+ ( 3 فرزند جانباز
 ) = امتیازبه ماه مدت اسارت ÷10+ ( 0,5 فرزند آزاده

 درصد جانبازي) = امتیاز ÷ 10+ (6 جانبازهمسر 
 ) = امتیازبه ماه مدت اسارت ÷ 10+ ( 3 همسر آزاده

 



  نحوه محاسبه امتیاز آموزشی) ه
 

 حداقل معدل دانشجوي متقاضی :1جدول شماره 

 حداقل معدل تحصیلیمقطع  ردیف

 1معدل ورودي دوره تحصیلی دانشجوي متقاضی +  کارشناسی 1

 0,75معدل ورودي دوره تحصیلی دانشجوي متقاضی +  کارشناسی ارشد 2

 0,5معدل ورودي دوره تحصیلی دانشجوي متقاضی +  دکتري 3

 

 آمده است و نحوه محاسبه امتیاز به روش ذیل می باشد.  فوقحداقل معدل کل واحد ها در جدول  :1تبصره 

  )10ضربدر  ،تقسیم بر معدل ورودي، 2(معدل دانشجو به توان   مقطع کارشناسی:

(معدل دانشجو)
(معدل ورودي)

× معدل دانشگاه × 10 

 )  8تقسیم بر معدل ورودي ضربدر  2(معدل دانشجو به توان  مقطع کارشناسی ارشد:

(معدل دانشجو)
(معدل ورودي)

× معدل دانشگاه × 8 

 )  5تقسیم بر معدل ورودي ضربدر  2(معدل دانشجو به توان  مقطع دکتري: 

(معدل دانشجو)
(معدل ورودي)

× معدل دانشگاه × 5 

در صورتی که دانشجویی از چند فضل ایثارگري برخوردار می باشد، مالك عمل باالترین امتیاز  :2تبصره 
 ایثارگري قابل قبول نمی باشد.میع و تج بودهایثارگري 



 
 ) سایر فعالیت ها:و

ر د بوده ودکتري  -کارشناسی ارشد -دانشجویان هر سه مقطع کارشناسیذیل براي  عناوین: 2جدول شماره 
 د.باشبرخوردار می  تعیین شدهدر مقطع فعلی یا مقاطع قبلی از امتیاز  فعالیت هاي ذیلصورت دارا بودن 

 
 :2جدول شماره 

 

 امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري 1

 امتیاز 10

 برگزیده جشنواره خوارزمی 2

 برگزیده جشنواره فارابی 3

 برگزیده جشنواره جایزه ملی ایثار در مقطع قبل 4

 )انشجویی،نفرات برتر آزمون سراسريدسایر موارد (برگزیده المپیاد  5

زمونهاي وکلیه آ tofel ،msrt ،tolimoدارا بودن مدرك زبان  6
 )علمینمره درصد  60(احراز زبان مورد تایید دانشگاه

 امتیاز 5

 

واحدهاي دانش بنیان و واحدهاي  ایجاد دانشجویانی که به واسطه داشتن طرح اقتصادي مبادرت به :1 رهتبص
تولیدي و صنعتی نموده باشند با ارائه مستندات از قبیل موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداري و سایر 

 امتیاز برخوردار می باشند. 5مستندات (حسب موضوع فعالیت) از 

 امتیاز تعیین شده می باشد. 400مازاد بر  2امتیاز جدول شماره : 2ره تبص

 . نحوه محاسبه امتیازات پژوهشیز



Type equation here. 
 

 نوع یا سطح شاخص شاخص ردیف

سقف 
امتیاز 
براي 
هر 
 مورد

 تعداد
امتیاز 
 دانشگاه

امتیاز 
 ستاد

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی یا  1
 بین المللی

JCR 7       
ISI(WOS) وScopus 6       

       isc( 5علمی پژوهشی (
       3 علمی ترویجی

       2 همایش هاي علمی ملی/بین المللی

2 

طرح هاي پژوهشی پایان یافته داراي حسن 
 انجام کار از کارفرما

       10 مجري
       5 همکار اصلی
       2 سایر همکاران

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

       15 آزمایشگاهینمونه اولیه 
       20 فناوري شده

تجاري سازي شده از طریق ایجاد 
شرکت فناور مستقر در پارکهاي علم و 

 فناوري رشد
30       

       15   تالیف یا تصنیف کتاب 3

4 
اکتشاف، ابتکار، نوآوري، اختراع، اثر بدیع و 
       10   )ارزنده هنري(مورد تایید مراجع علمی معتبر

سردبیري، عضویت در هیات تحریریه نشریات  5
       2   علمی و هیات مدیره انجمن علمی، داوري مقاالت

6 
جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر 

 مراجع معتبر
       2 داخلی

       5 بین المللی

) در رشته H-indexوضعیت شاخص هرش ( 7
       Scopus   10 بر مبناي  موضوعی

) در رشته citationوضعیت تعداد ارجاع ( 8
       Scopus   10 بر مبناي   موضوعی

   جمع امتیازات پژوهشی



 نحوه محاسبه امتیاز فرهنگی  ح.
تبصره: صرفا فعالیتهاي فرهنگی اجتماعی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد، مالك محاسبه 

 امتیاز خواهد بود.و 
 

 درصد کل امتیاز فرهنگی) 50هاي قرآنی(حداکثر : فعالیت4-1

 باشد.: حداکثر امتیاز این بخش پنجاه درصد امتیاز بخش فرهنگی متناسب هر سطح می4-1-1
 :کسب مقام در مسابقات قرآن(حفظ، قرائت و تفسیر)4-1-2
 

 دانشگاهی کشوري ملی بین المللی عنوان

 3 6 9 12 مقام اول

 2 5 8 11 مقام دوم

 1 4 7 10 مقام سوم

 
 نمایند.: برگزیدگان سایر  مسابقات با سطح پایینتر از کشوري، امتیاز معادل دانشگاهی کسب می4-1-3
: به برگزیدگان مسابقات دینی(با موضوعات قرآنی، نماز، نهج البالغه، صحیفه سجادیه و...) نیمی از 4-1-4

 گیرد.تعلق میامتیازات جدول فوق 
: به دانشجویانی که در طول یکسال در یک رشته قرآنی داراي چند مقام هستند، صرفا به باالترین مقام 4-1-5

 گیرد.کسب شده آنها امتیاز تعلق می
 نمایند.: حافظان قرآن کریم به ازاي حفظ هر جزء، با تائید مراکز ذیصالح، نیم امتیاز کسب می4-1-6
قرآنی داراي تائیدیه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها و یا سازمان دارالقرآن : به مربیان 4-1-7

 گیرد.کریم سازمان تبلیغات اسالمی، دو امتیاز و در صورت آموزش در دانشگاه دو امتیاز افزوده، تعلق می
 

 در نهادهاي دانشجویی:  : فعالیت4-2

 گردد.دانشجویی، امتیازات مطابق جدول زیر محاسبه میبه ازاي هر سال مسئولیت در نهادهاي 
 
 
 



 

 نهاد دانشجویی
 امتیاز

 دانشگاه کشوري سمت

هاي هاي علمی، کمیتهانجمن
هاي تحقیقات دانشجویی، کانون

هاي سیاسی و فرهنگی، تشکل
 شوراهاي صنفی

 3 5 دبیر

عضو شوراي مرکزي یا 
 هیات مدیره

4 2 

 

 امتیاز است. 8فعالیت سیاسی و اجتماعی : سقف امتیازات 4-2-1
 یابد.امتیاز ارتقاء می 10: در صورت فعالیت همزمان در بیش از یک نهاد دانشجویی، سقف امتیازات به 4-2-2
 گیرد.: به عضویت بیش از یکسال دانشجو، در نهادهاي دانشجویی، یک امتیاز تعلق می4-2-3
 

 امتیاز) 5 : عضویت در نهادهاي نظارتی: (حداکثر4-3

 .گرددبه ازاي هر سال عضویت در نهادهاي نظارتی، امتیازات مطابق جدول زیر محاسبه می
 

 )5امتیاز (حداکثر  
 دانشگاه کشوري

عضو دانشجویی کمیته انضباطی و  عضو 
 دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

4 2 

 
 امتیاز) 6: نشریات دانشجویی(حداکثر 4-4

تهیه نشریات دانشگاهی داراي مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه که مورد تایید مشارکت و همکاري در 
 گیرد. هیات نظارت بر نشریات دانشجویی کشور باشد به ازاء هر سال امتیاز ذیل تعلق می

 
 )6امتیاز (حداکثر  وضعیت همکاري

 2 مدیر مسئول یا سردبیر
 1 عضو شوراي سردبیري یا هیأت تحریریه

 
 



 امتیاز) 5: تالیف کتب فرهنگی(حداکثر 4-5

هاي تالیفی و ترجمه غیرمرتبط با رشته تحصیلی متقاضی در موضوعات قرآنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، کتاب
 شود.هنري، ورزشی بر اساس جدول ذیل محاسبه می

 
 دو نفره و باالتر تک نفره موضوع

 2-3 3-5 تالیف
 1-2 2-3 ترجمه و گردآوري

 
 درصد کل امتیاز فرهنگی) 50هاي ادبی و هنري(حداکثر : فعالیت6- 4

 گیرد.هاي معتبر هنري و ادبی امتیاز ذیل تعلق میبه کسب عناوین در مسابقات، جشنواره
 

 دانشگاهی منطقه اي کشوري بین المللی عنوان
 3 6 9 12 مقام اول
 2 5 8 11 مقام دوم

 1 4 7 10 مقام سوم

 
 گیرد.عناوین کسب شده در مسابقات استانی امتیاز بخش دانشگاهی تعلق میتبصره: به 

 امتیاز)  5هاي فرهنگی: (حداکثر : سایر فعالیت4-7

1. .... 
2. .... 
3. .... 
فرهنگ صالح(معاونت فرهنگی، وزارت : کلیه مدارك و مستندات فعالیتهاي فوق باید به تایید مرجع ذي1تبصره 

 باشد.و...) رسیده اسالمی ارشاد و 
 شود.: در صورت متاهل بودن دانشجو، یک امتیاز به امتیازات فرهنگی وي افزوده می2تبصره 

 
 درصد کل امتیاز فرهنگی) 50هاي ورزشی: (حداکثر : فعالیت4-8

 به کسب عناوین ورزشی امتیاز ذیل تعلق می گیرد.
 دانشگاهی منطقه اي کشوري بین المللی عنوان

 3 6 9 12 مقام اول
 2 5 8 11 مقام دوم

 1 4 7 10 مقام سوم



انشجو باشد امتیاز بخش دانشگاهی : به عناوین کسب شده در مسابقات استانی که در مقطع فعلی د1تبصره 
 تعلق می گیرد.

: مرجع تأیید کننده عناوین در دانشگاه، معاونت دانشجویی و در خارج از دانشگاه مراجع ذیربط می 2تبصره 
 باشد.

 گیرد.هاي مشترك مسابقات برگزار شده در یکسال، امتیاز باالترین مقام تعلق میبه برگزیدگان رشته :3تبصره 
اي(طناب کشی، پرتاب دارت و...) نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق به برگزیدگان مسابقات ورزشهاي غیرحرفه

 گیرد.می
هاي ورزشی ها و فدراسیونهاي ورزشی از انجمنرشتهبه دانشجویان داراي کارت مربیگري و داوري در یکی از 

امتیاز تعلق می گیرد و در صورت اقدام به آموزش در سطح  2که به تأیید اداره تربیت بدنی دانشگاه رسیده باشد 
 گردد.دانشگاه دو امتیاز دیگر افزوده می

 توضیحات ط. 

اساس دستورالعمل ارسالی بررسی و پس ستاد شاهد و ایثارگر واحد دانشگاهی موظف است مدارك را بر  .1
انه دبیرخبه  را آموزشی، نفر برتر هر مقطع و گروه آنهامستندات از حصول اطمینان از صحت و تأیید 

 ارسال نماید. منطقه به همراه مستندات
برگزیده را جهت انتخاب نهایی به اداره کل امور در هر مقطع و گروه آموزشی یک نفر  دبیرخانه مناطق  .2

 نماید. به همراه مستندات معرفیدانشجویان شاهد و ایثارگر 
نفر از اعضاي هیات علمی  3جهت بررسی امتیاز بخش پژوهشی تشکیل کمیته منتخب با حضور حداقل  .3

 الزامیست. آموزشیگروه هاي  بادانشگاه، متناسب 
 سطح انجام خواهد شد. 3گاهها در ارزیابی و امتیاز بندي دانش .4
پژوهش ها قطعا باید مربوط به بازه زمانی مقطع تحصیلی دانشجو باشد و نباید پژوهش هاي مقاطع قبل  .5

 محاسبه شود.
طقه مندانشجویان در هر مقطع مجاز می باشند فقط یکبار در مرحله کشوري وارد رقابت شوند.( مرحله  .6

  بالمانع می باشد.) اي


