
 
 معاونت دانشجویی

 

 نام در فراخوان شرایط ثبت

 دانشجویان نمونه کشوری 
 نحوه امتیازدهی و

 

دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

در  یکتوانند در این فراخوان شرکت کرده و هر دکتری می

 شوند.همان مقطع تحصیلی ارزشیابی می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397و  1396در سال های  دانشگاه ایالم نمونه کشوری اندانشجوی

 خانم فائزه شه دوست فرد

 دانشجوی دکتری شیمی تجزیه

 1396سال 

 خانم اکرم ولی پور

 دانشجوی دکتری شیمی تجزیه

 1397سال 



 اکبری )ریاست دانشگاه(:دکتر محمد علی

چند سال اخیر  های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایالم در طیارتقای شاخص

یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه  ،سبب گردید که برای دومین سال پیاپی

برگزیده گردد. این  1397در سال  عنوان دانشجوی نمونه کشوریه ایالم ب

توسط یکی از دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه  1396افتخار در سال 

 (5/12/1397)                                                       گردیده بود. کسب

 

دارای شرایط شروع می شود که  اواسط مهرماه هر سالاز نام فراخوان انتخاب دانشجویان نمونه کشوری ثبت

 د.کننام کنندگان است و نحوه انتخاب این دانشجویان نیز روند مشخصی را طی میخاصی برای ثبت

 nemooneh.saorg.ir آموزشی سازمان امور دانشجویان به نشانی خدماتدانشجویان با مراجعه به سامانه    

 می توانند اقدام به ثبت نام نمایند.

های علمی، فرهنگی، اجتماعی و رعایت شئون دانشجویی دانشجوی نمونه فردی است که به لحاظ ویژگی

نمونه دانشگاهی اطالق سرآمد دانشجویان دیگر باشد که دانشجوی نمونه کشوری به آن دسته از دانشجویان 

 دارک آنان برای ارزیابی به وزارتشود که به واسطه کسب باالترین امتیاز در گروه و مقطع، توسط دانشگاه ممی

مورد ارزیابی قرار گرفته و به لحاظ کسب باالترین امتیاز در گروه  تهای داوری وزاررسال و در هیاتا عتف

به عنوان  های دانشجویی و آموزشی وزارتونتدگان، توسط معاتخصصی و مقطع تحصیلی در میان شرکت کنن

 .شونددانشجوی نمونه کشوری معرفی می

 کارشناسینام کنند که حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دوره دانشجویانی می توانند در این فراخوان ثبت **

با  دکتری تخصصیدر مقطع  و 17با معدل کل حداقل  ارشدکارشناسی، در مقطع 16با معدل کل حداقل 

آموخته گذرانده باشند و همچنین دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه هر سال دانش 17معدل کل حداقل 

 .توانند در همان سال در این رقابت شرکت کنندشوند، میمی

ل مقطع ** کسب حداقل معدل برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در یک مقطع پیشین نیز )برای مثا

کارشناسی برای دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد یا مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجوی مقطع دکتری( الزامی 

 است.

 سال 2، (در مقطع کارشناسیارشد) ، دو نیمسال(در مقطع کارشناسی) دانشجویان پس از طی چهار نیمسال **

 .این رقابت شرکت نمایندتوانند در در مقطع دکتری تخصصی و پس از آزمون جامع(می)

 ** کسب حداقل امتیازات آزمون زبان برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی الزامی می باشد.



 
 

عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب ه تواند بنامه، هر دانشجو در هر مقطع تنها یک بار میبر اساس این آیین

های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و شئون ز بخششود و داشتن حداقل معدل کل و کسب حداقل امتیاز ا

 .دانشجویی، برای شرکت در این رقابت الزامی است

های صورت گرفته های علمی، فرهنگی و اجتماعی ضروری است و صرفا فعالیتارائه تاییدیه برای کلیه فعالیت

گروه تخصصی و مقطع در مقطع فعلی دانشجو مالک محاسبه و امتیاز است و مدارک دانشجویان بر حسب 

 .مورد رسیدگی قرار می گیرد
 

کلیه امتیازات دانشجویان، مطابق با مقطع تحصیلی، منطبق با حدود در نظر گرفته شده در جدول ذیل 

 محاسبه می گردد: 

 پژوهشی آموزشی مقطع تحصیلی

 حداقل-حداکثر

 فرهنگی

 حداقل-حداکثر

 شئونات

 حداقل-حداکثر

 جمع

 100 5-3 30-10 25-6 40 کارشناسی

 100 5-3 30-10 30-10 35 کارشناسی ارشد پیوسته

 100 5-3 25-10 42-15 28 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 100 5-3 25-10 52-20 18 دکتری تخصصی
امتیاز  60* مدارک دانشجویان بر حسب گروه تخصصی و مقطع مورد رسیدگی قرار می گیرد. متقاضیان در صورت کسب حداقل 

 صد امتیاز می توانند به مرحله کشوری راه یابند.از کل 



 

 

موفق به کسب  1398 دانشجویانی که در سال

های کشوری شوند، از تشویق عنوان دانشجوی

 برخوردار خواهند شد. ویژه معاونت دانشجویی

 

 

 

 

 



 آموزشی اتنحوه محاسبه امتیاز
 کارشناسی پیوسته

 معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز 32حداکثر 

 نحوه محاسبه امتیاز

 8معدل کل( *  - 16)

 معدل

 های تحصیلینیمسال

 امتیاز 8حداکثر 

 امتیاز 8

 نیمسال 8برای 

 امتیاز احتسابی معدل در هر نیمسال

17-16 

18-17 

19-18 

20-19 

25/0 

5/0 

75/0 

1 

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز 24حداکثر 

 محاسبه امتیاز نحوه

 8معدل کل( *  - 17)

 معدل

 های تحصیلینیمسال

 امتیاز 4حداکثر 

 امتیاز 4

 نیمسال 4برای 

 امتیاز احتسابی معدل در هر نیمسال

18-17 

19-18 

20-19 

5/0 

75/0 

1 

 کارشناسی ارشد پیوسته

 معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز 20حداکثر 

 نحوه محاسبه امتیاز

 5معدل کل( *  - 16)

 معدل

 های تحصیلینیمسال

 امتیاز 15حداکثر 

 امتیاز 15

 نیمسال 2برای 

 امتیاز احتسابی معدل در هر نیمسال

18-17 

19-18 

20-19 

75/0 

1 

25/1 

 .Ph.Dدکتری تخصصی 

 معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز 15حداکثر 

 نحوه محاسبه امتیاز

 5معدل کل( *  - 17)

 معدل

 های تحصیلینیمسال

 امتیاز 3حداکثر 

 امتیاز 15

 نیمسال 2برای 

 امتیاز احتسابی معدل در هر نیمسال

18-17 

19-18 

20-19 

5/0 

75/0 

1 



 شود:امتیاز زبان به صورت افزوده به امتیازات بخش آموزش اضافه می

 MHLE MSRT امتیاز

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 
TOEFL 

paper 

TOLIMO 

5 100-85 100-85 9-5/6 120-90 300-232 680-575 

3 85-75 85-75 5/6-5/5 89-70 232-196 575-525 

2 75-65 75-65 5/5-5/4 69-50 196-152 525-475 

0 65-50 65-50 5/4-4 49-39 152-133 475-450 

 

 پژوهشی اتنحوه محاسبه امتیاز
های )دارا بودن گواهی پذیرش و یا چاپ در مجالت معتبر و همچنین کنفرانسامتیازات پژوهشی شامل مقاالت 

های پژوهشی خاتمه یافته به همراه گواهی معتبر از سازمان مرتبط؛ تألیف، معتبر داخل و خارج از کشور(؛ طرح

 باشد.ترجمه و گردآوری کتاب؛ اختراع، ابداع و نوآوری؛ و مسابقات و جشنواره های علمی می

یک تا  مقالهنوع 

 دو نفره

بیشتر از 

 نفر 2

( مورد ISIچاپ هر مقاله کامل در مجالت معتبر نمایه شده معتبر خارجی )

 تایید معاونت پژوهشی وزارتین

6-4 5-3 

( مورد ISIچاپ هر مقاله کوتاه در مجالت معتبر نمایه شده معتبر خارجی )

 تایید معاونت پژوهشی وزارتین

4-2 3-2 

( ISCدر مجالت نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسالم )چاپ هر مقاله 

 پژوهشی -و مجالت دارای امتیاز علمی 

5-3 4-2 

ها و ترویجی دانشگاه –های معتبر علمی سایر مجموعهچاپ هر مقاله در 

 موسسات آموزش عالی

2-1 5/1-5/0 

 5/0-5/1 1-2 های خارجی بین المللی معتبر ارائه مقاله و پوستر یا چاپ مقاله در کنفرانس

 5/0-1 5/0-5/1 های داخلی بین المللی معتبر ارائه مقاله و پوستر یا چاپ مقاله در کنفرانس

 5/0 5/0-1 های ملی معتبر ارائه مقاله و پوستر یا چاپ مقاله در کنفرانس

 

 



امتیازات جدول ذیل به امتیازات جدول فوق (، IFبه ازای هر مقاله چاپ شده در مجله با شاخص تأثیر )

 اضافه می شود:

 به باال 10 5-10 3-5 3تا  1 1زیر  شاخص تاثیر

 6-4 4-3 3-2 2-1 1 -5/0 امتیاز
 

 های تحقیقاتی:امتیاز طرح

دکترای حرفه ای و  کارشناسی مسئولیت دانشجو در اجرای طرح

کارشناسی ارشد 

 پیوسته

کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

 دکتری تخصصی

 8-5 6-3 6-3 4-2 مجری اصلی طرح

 4-2 3-1 3-1 2-1 همکار طرح

 

 درصد امتیازات پژوهشی( 30تألیف کتاب )حداکثر 

دکترای حرفه ای و  کارشناسی تعداد نویسنده یا نویسندگان

کارشناسی ارشد 

 پیوسته

کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

 دکتری تخصصی

 8-5 6-4 5-3 4-2 نفره 1

 6-4 5-3 4-2 3-2 نفره 2

 5-3 4-2 3-1 2-1 نفر به باال 2

 ارائه مجوز ارشاد و قرارداد چاپ انتشارات برای کتابهای چاپ نشده ضروری می باشد.* 

 ** در صورت انتشار کتاب توسط دانشگاهها، پژوهشگاهها و پژوهشکده ها، دو امتیاز اضافه می گردد.
 

 امتیازات پژوهشی(درصد  20ترجمه و گردآوری کتاب )حداکثر 

دکترای حرفه ای و  کارشناسی تعداد نویسنده یا نویسندگان

کارشناسی ارشد 

 پیوسته

کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

 دکتری تخصصی

 5-4 4-3 4-3 3-2 نفره 1

 4-3 3-2 3-2 2-1 نفره 2

 3-2 2-1 2-1 1 -5/0 نفر به باال 2



 پژوهشی( درصد امتیازات 30اختراع، ابداع و نوآوری )حداکثر 

دکترای حرفه ای و  کارشناسی تعداد

کارشناسی ارشد 

 پیوسته

کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

 دکتری تخصصی

 8-6 6-5 5-4 4-3 نفره 1

 6-5 5-4 4-3 3-2 نفره 2

 5-4 4-3 3-2 2-1 نفر به باال 2

 

 گردد:به اختراعات مورد تایید بنیاد ملی نخبگان، امتیازات ذیل به صورت افزوده اضافه می 

 امتیاز سطح اختراع

 4 1سطح 

 7 2سطح 

 

 درصد امتیازات پژوهشی( 20مسابقات و جشنواره های علمی )حداکثر 

دکترای حرفه ای و  کارشناسی تعداد

کارشناسی ارشد 

 پیوسته

کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

 دکتری تخصصی

 7 5 4 3 نفره 1

 5 3 2 2 نفره 2

 3 1 1 1 نفر به باال 2

 

 فرهنگی اتمحاسبه امتیازنحوه 
های ایثارگری، قرآنی، اجتماعی، سیاسی، توان به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی این دانشجویان میاز ویژگی

شود، های آموزشی و پژوهشی میهای علمی شامل فعالیت، همچنین ویژگینمودورزشی، هنری و ادبی اشاره 

مقررات را رعایت کرده و رفتار، اخالق، مسئولیت پذیری، اعتقادات از سوی دیگراین دانشجویان باید ضوابط و 

 .ای داشته باشنددینی و مذهبی پسندیده



 کسب مقام در مسابقات قرآن

 دانشگاهی کشوری ملی بین المللی عنوان

 3 6 9 12 مقام اول

 2 5 8 11 مقام دوم

 1 4 7 10 مقام سوم
 

 فعالیت در نهادهای دانشجویی

 دانشگاه کشوری سمت دانشجویینهاد 

های تحقیقات دانشجویی، های علمی، کمیتهانجمن

های سیاسی و شوراهای های فرهنگی، تشکلکانون

 صنفی

 3 5 دبیر

عضو شورای مرکزی 

 یا هیات مدیره

4 2 

 

 عضویت در نهادهای نظارتی

 دانشگاه کشوری نهاد نظارتی

عضو دانشجویی کمیته انضباطی، عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات، 

رفاهی دانشجویان،  –عضو دانشجویی شورای نظارت بر وضعیت صنفی 

 های علمی دانشجوییعضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن

4 2 

 

 نشریات دانشجویی

 (6امتیاز )حداکثر  وضعیت همکاری

 2 مدیر مسئول یا سردبیر

 1 شورای سردبیری یا هیات تحریریهعضو 
 

 تالیف کتب فرهنگی

 دو نفره و باالتر تک نفره موضوع

 2-3 3-5 تالیف

 1-2 2-3 ترجمه و گردآوری

 



 های ادبی و هنریفعالیت

 دانشگاهی ایمنطقه کشوری بین المللی عنوان

 3 6 9 12 مقام اول

 2 5 8 11 مقام دوم

 1 4 7 10 مقام سوم

 

 های فرهنگیفعالیتسایر 

 امتیاز موضوع فعالیت ردیف

برگزاری نمایشگاه، اجرای تئاتر، ساخت فیلم، و ... در فضای دانشگاه با توجه به  1

 ارزش اثر

2-1 

مشارکت در اردوهای جهادی و هجرت و ... که در خدمات رسانی به مناطق  2

 محروم شرکت داشته باشند

2-1 

 5/0-2 امتیاز( 5/0اهداء  اهداء خون )به ازای هر بار 3

-های زندگی و سایر کارگاههای آموزشی مهارتحضور و مشارکت در کارگاه 4

 شودها برگزار میهایی که توسط دفاتر مشاوره دانشگاه

 1حداکثر 

پردازی و آزاداندیشی )به شرط آنکه اخذ مجوز به های نظریهبرگزاری کرسی 5

 صورت فردی صورت گرفته باشد(

2-1 

ها های معتبر بین المللی و ملی که توسط سایر وزارتخانهکسب مقام در جشنواره 6

 گرددو نهادهای معتبر ملی برگزار می

5-3 

های هنری و ادبی )از اداره فرهنگ و ارشاد مدرک مربیگری در یکی از رشته 7

 اسالمی(

2 

 1-2 دانشگاهآموزش توسط دانشجویان دارای مدرک مربیگری بند فوق در سطح  8

 2   نمایندهای دانشجویی که به طور رسمی فعالتی میعضویت در تعاونی 9

 1-3 همکاری در ستاد توسعه دانشگاه )به ازای هر سال یک امتیاز( 10

 2 اختیار تاهل 11

 



 همکاری با نهادهای خارج از دانشگاه

ای خارج از حرفهبرگزاری نمایشگاه، اجرای تئاتر، ساخت فیلم و ... در سطح  1

 دانشگاه با توجه به ارزش اثر

4-2 

مشارکت و حضور در امدادرسانی حوادث غیرمترقبه )بالیای طبیعی( که به تایید  2

 سازمان هالل احمر برسد

5-2 

های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی، همکاری در فعالیت 3

 هنری -صنفی های سازمان تبلیغات اسالمی، انجمن

2-1 

عضویت و همکاری بیش از یکسال در بنیادهای خیریه و عام المنفعه رسمی  4

 )کمیته امداد، بهزیستی و ...(

2-1 

 2-4 عضویت در هیات امنای موسسات خیریه رسمی 5

های علمی مشترک با نهادهای علمی و مشارکت و همکاری در فعالیت 6

 های دارای مجوز از وزارتین پژوهشکده

2-1 

 

 های ورزشیفعالیت

 دانشگاهی ایمنطقه کشوری بین المللی عنوان

 3 6 9 12 مقام اول

 2 5 8 11 مقام دوم

 1 4 7 10 مقام سوم
 

 شئون دانشجویی

 امتیاز عنوان ردیف

 1 پایبندی به انجام فرایض دینی و متعهد بودن 1

 1 دانشجویی و هنجارهای اجتماعیرعایت مقررات و شئون  2

 1 ایهای حرفهرعایت اخالق و مسئولیت 3

 1 احترام به اساتید، دانشجویان و سایرین 4

 1 ی اخالقی و فرهنگی دانشجوهای برجستهسایر ویژگی 5

 


