
 شرکت کنندهدانشجویان شاهد و ایثارگر و معرفی دستور العمل اجرایی انتخاب 

 جایزه ملی ایثار پژوهشیجشنواره آموزشی و در 

 الف( شرایط عمومی:

ز، آزاده، جانبا: همسر و فرزند شهيد و مفقوداالثر، آزاده، همسر و فرزند مفتخر بودن به عنوان ایثارگری .1

 به باال، رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه. %25همسر و فرزند جانباز 

 های انضباطي.قه محكوميت در كميتهرعایت شئونات اسالمي، نداشتن ساب .2

سنوات اضافي و عدم استفاده از تسهيالت آموزشي شاهد و ایثارگر )مشروطي،  آموزشينداشتن سابقه  .3

 (در كارنامه

 شرایط اختصاصی:ب( 

داقل ح شاغل به تحصيل در نيمسال چهارم و بعد از آن بادانشجویان مقطع كارشناسي پيوسته  .1

 ند )د(ب 1  شماره  معدل مندرج در جدول

و بعد از آن با حداقل معدل  دومشاغل به تحصيل در نيمسال  دانشجویان كارشناسي ارشد .2

 بند )د( 1  جدول  شمارهمندرج در 

آن با حداقل  آزمون علوم پایه دارای قبولي درای )دامپزشكي( دانشجویان مقطع دكترای حرفه .3

 بند )د( 1  جدول  شمارهمعدل مندرج در 

 آزمون جامع در دارای قبولي  دكتری تخصصيدانشجویان مقطع  .4

 

 ( امتیاز ایثارگری:ج

 

 متیازا نوع ایثارگری

 امتياز 20 فرزند شهيد

 امتياز  20 همسر شهيد

 امتياز 20 و باالتر %50جانبازان 

 امتياز 2به ازای هر سال اسارت  آزادگان

 امتياز 2درصد  10به ازای هر  %25 - %45 انجانباز

 امتياز  2/1درصد  10به ازای هر  و باالتر %50همسر جانباز

 امتياز 1به ازای هر سال اسارت  فرزند آزاده

 امتياز   2/1به ازای هر سال اسارت  همسر آزاده

 امتياز 1درصد  10به ازای هر  و باالتر %25فرزند جانباز 

 امتياز  1درصد  10به ازای هر  و باالتر %25همسر جانباز 



 

 اعداد اعشاری به سمت باال گرد شود. مثال:محاسبه امتيازات،  در :تبصره

 0.1 0.5برابر با  0.49تا 

 0.51  محاسبه شود 1با برابر  0.99تا. 

 

  نحوه محاسبه امتیاز آموزشی( د
معدل  :) به ازای هر نمره معدل یک امتياز، مثال در جدول ذیلدرگروه های آموزشي  هاواحد كل حداقل معدل 

 نمره ، یک امتياز اضافه مي شود.(امتياز مي باشد و به ازای هر  16معادل  16

 :1جدول شماره 

 گروه آموزشی ردیف

معدل در حداقل 

 کارشناسی

 پیوسته

حداقل معدل در 

 کارشناسی ارشد

داقل معدل در ح

 دکتری

 18 17 16 فني و مهندسي 1

 18 17 16 علوم پایه 2

 18 18 17 علوم انساني 3

 18 18 17 هنر 4

 18 18 17 كشاورزی 5

 18 18 16 دامپزشكي 6

 

یک نمره كمتر معدل تعيين شده در هر گروه  1سطح  حداقل معدل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه هایتبصره: 

 بوده و بر مبنای همان معدل از امتياز برخوردار مي باشند.

 



 سایر فعالیت ها:( ه

ر د بوده ودكتری  -كارشناسي ارشد -دانشجویان هر سه مقطع كارشناسيذیل برای  عناوین: 1جدول شماره 

 د.باشبرخوردار مي  تعيين شدهدر مقطع فعلي یا مقاطع قبلي از امتياز  فعاليت های ذیلصورت دارا بودن 

 

 

 

 امتیاز  عنوان فعالیت ردیف

كسب عنوان دانشجوی نمونه  1

 كشوری

 نفرات اول تا سوم 

 امتياز 10
 نفرات اول تا سوم  برگزیده جشنواره خوارزمي 2

 نفرات اول تا سوم  برگزیده جشنواره فارابي 3

، tofelدارا بودن مدرک زبان  4

msrt ،tolimo 

  امتياز 5

 

واحدهای دانش بنيان و واحدهای  ایجاد : دانشجویاني كه به واسطه داشتن طرح اقتصادی مبادرت بهتبصره

توليدی و صنعتي نموده باشند با ارائه مستندات از قبيل موافقت اصولي، پروانه تاسيس و بهره برداری و سایر 

 امتياز برخوردار مي باشند. 5مستندات )حسب موضوع فعاليت( از 

 



 . نحوه محاسبه امتیازات پژوهشیو

 نوع یا سطح شاخص شاخص ردیف

سقف 

امتياز برای 

 هر مورد

 تعداد
امتياز 

 دانشگاه

امتياز 

 ستاد

1 
مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي 

 یا بين المللي

JCR 7       
ISI(WOS و )Scopus 6       

       5 (iscعلمي پژوهشي )

       9 مقاله داغ یا مقاله پراستناد

       3 علمي ترویجي

       2 ملي/بين الملليهمایش های علمي 

2 

طرح های پژوهشي پایان یافته دارای 

 حسن انجام كار از كارفرما

       10 مجری

       5 همكار اصلي

       2 سایر همكاران

طرحهای پژوهشي/پایان نامه/رساله پایان 

 یافته كه به مرحله فناوری رسيده است.

       15 نمونه اوليه آزمایشگاهي

       20 فناوری شده

تجاری سازی شده از طریق ایجاد 

شركت فناور مستقر در پاركهای علم 

 و فناوری رشد

30       

       15   تاليف یا تصنيف كتاب 3

4 

اكتشاف، ابتكار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و 

ارزنده هنری)مورد تایيد مراجع علمي 

 معتبر

  10       

5 

در هيات تحریریه سردبيری، عضویت 

نشریات علمي و هيات مدیره انجمن 

 علمي، داوری مقاالت

  2       

6 
جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر 

 مراجع معتبر

       2 داخلي

       5 بين المللي

7 
( در H-indexوضعيت شاخص هرش )

 رشته موضوعي
  10       

8 
رشته ( در citationوضعيت تعداد ارجاع )

 موضوعي
  10       

   پژوهشي جمع امتيازات

 



 

 ز. توضیحات 

 
ستاد شاهد و ایثارگر واحد دانشگاهي موظف است مدارک را بر اساس دستورالعمل ارسالي بررسي و  .1

داره به ا ، نفر برتر هر مقطع و گروه آزمایشي راآنهامستندات پس از حصول اطمينان از صحت و تأیيد 

 ارسال نماید. كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع

نفر از اعضای هيات  3جهت بررسي امتياز بخش پژوهشي تشكيل كميته منتخب با حضور حداقل  .2

 علمي دانشگاه، متناسب به گروه های آزمایشي پنجگانه الزاميست.

  


