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 مقدمه : 
نظر به اینکه ، ارتقاء سطح تحصیلی و آموزشی فرزندان شاهد و ایثارگر از مهمترین اهداف طرح شاهد می باشد، لذا به      

منظور افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی و نیز ایجاد رقابت سازنده و اثر بخش در بین جامعه هدف طرح شاهد، افزایش ممتازین 

جایزه ملی ایثار برای آموزشی تحصیلی جشنواره جلیل از چهره های موفق و برتر، در هر سال تحصیلی و از طرفی شناسایی و ت

نشجویان شاهد و ایثارگر دارای رتبه های برتر تحصیلی در دو سطح استانی و سراسری طراحی شده است . الزم به ذکر است دا

مل خواهد آمد و در مرحله سراسری نیز ، تقدیر و تجلیل به ع گروه های آزمایشیهر یک از  اولدر مرحله استانی از نفرات 

وزارتخانه های مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و منتخبین شاهد و ایثارگر برتر حضور و با از برگزیدگان مراسم تجلیل 

    ه به عمل خواهد آمد .یحوزه های علم و، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش  فناوریعلوم، تحقیقات و 
 

 الف( شرايط عمومي:
 25 انجانباز – 3همسر و فرزند آزاده،   ،آزاده   -2همسر و فرزند شهید  - 1از نظر وضعیت ایثارگری:  مشموالن .1

 ان آنان و همسر و فرزند به باال درصد

 های انضباطی و تخلفات. رعایت شئونات اسالمی، نداشتن محکومیت در کمیته .2

 )مشروطی، مردودی در آزمون های جامع و ... (قه مشکل آموزشی نداشتن ساب .3

 :شرایط تحصیلی  .4

  از و دانشجویان کارشناسی ارشد  ترم سوم به بعدابتدای از )پیوسته و ناپیوسته( کارشناسی دانشجویان

  ابتدای ترم دوم به بعد

 بعد از آزمون علوم پایه( ، دامپزشکیای )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازیدانشجویان مقطع دکترای حرفه 

  دانشجویان مقطعD.Ph :بعد از آزمون جامع 

  :)بعد از قبولی در دومین آزمون ارتقاءدانشجویان مقطع تخصص بالینی )دستیاری 

 ها، پس از تکمیل باید توسط معاونت ذیربط و یا باالترین مقام حوزه مربوطه تأیید شود.  هر یک از فرم .5

 ضمن اطالع رسانی به دانشجویان مدارک و مستندات واجدین شرایط را  ندموظف دانشگاه و مراکز آموزشی واحدها .6

به استان  5فرم شماره  به همراهبر اساس دستورالعمل ارسالی بررسی و پس از حصول اطمینان از صحت و تأیید آنها 

امور  مرکز بهرا تکمیل و  6فرم شماره نیز پس از بررسی و انتخاب برگزیدگان ها استان مربوطه ارسال نمایند و 

 نماید.  میارسال در مهلت مقرر ان سازمان مرکزی دانشگاه شاهد و ایثارگر

 ب( نحوه امتياز دهي:
 شود:باشد که به شرح ذیل محاسبه میمی 100نمره امتیاز کل 

 مقاطع تحصیلي

 

 امتیازات

 کارشناسي)پیوسته و ناپیوسته(

 کارشناسي ارشد ، دکترای حرفه ای 

 ، تخصص بالیني ph.dدکترای تخصصي 

مدارک و مستندات دوره ارزیابي 

 ارسالي دانشجویان 

 - امتیاز( 5)حداکثر  %5 (1ایثارگری )فرم 

 امتیاز( 50)حداکثر  %50 (2آموزشي )فرم 
نیمسال اول و دوم سال تحصیلي 

1401-1400 

 30/9/1401تا  1/1/1396 امتیاز( 25)حداکثر  %25 (3پژوهشي )فرم 

 30/9/1401تا  1/1/1396 امتیاز( 20)حداکثر  %20 (4فرهنگي )فرم 

 - امتیاز( 100)  %100 جمع کل

 دستورالعمل اجرايي انتخاب دانشجويان شاهد و ايثارگر برتر علمي

 تحصيلي )جايزه ملي ايثار( -جشنواره آموزشي  هفتمينبرای شرکت در 
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 نحوه انتخاب برترين ها : ج : 
 بر اساس شاخص های تعیین شده، انتخاب برترین ها طبق فرایند اجرایي زیر صورت خواهد گرفت . 

تحصیلی )جایزه ملی ایثار( به دانشجویان جامعه  –دوره جشنواره آموزشی  هفتمین تکثیر و پخش پوستر فراخوان -1

هدف شاهد و ایثارگر به صورت فیزیکی و مجازی به هر طریق ممکن ) سایت واحد دانشگاهی ، سامانه آموزشیار و 

دیگر سامانه های آنالین آموزشی ، شبکه های اجتماعی ،کانال های مجازی و غیره . ) فایل پوستر فراخوان جشنواره 

قابل دسترس می   www.esargaran.iau.ir  مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی در سایت 

 باشد( 

اد انشگاه آزدمراکز آموزشی و  سوابق علمی ، پژوهشی و فرهنگی واجدان شرایط توسط واحدهاو بررسی جمع آوری  -2

  09/09/1401حداکثر تا تاریخ  5فرم شماره  با تکمیلاسالمی و ارسال آن به مراکز استان ها 

3-     

واحدها و مراکز سوی از ارسالی مدارک و مستندات به همراه  5شماره واحدهای مرکز استان ها با دریافت فرم  -4

متشکل از معاون  19/09/1401لغایت  13/09/1401از تاریخ  دانشگاهی ، نسبت به تشکیل کمیته علمی و داوری

، معاون پژوهشی و فناوری ، معاون علمی حسب مورد در  و دانشجویی آموزشی )رئیس جلسه( ، معاون فرهنگی

استان های فاقد معاون پژوهش و فناوری و  مدیر ستاد شاهد و ایثارگران )دبیر جلسه( در سطح استان اقدام و نفرات 

) مطابق جدول سهمیه  2و نفرات اول تا سوم ردیف  4،  3،  1در ردیف های هر یک از گروه های آزمایشی اول 

استانی زیر ( که باالترین امتیاز را در بین واحدهای استان کسب نموده اند را انتخاب و طی صورتجلسه ای  با تایید 

با تکمیل  26/09/1401ی استان حداکثر تا تاریخ رئیس واحد دانشگاهی استان و همچنین رئیس یا دبیر هیات امنا

به مرکز امور شاهد و ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه به همراه سایر مستندات و مدارک ارسال نمایند  6فرم شماره 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تحصیالت  وآموزشی نمایندگان حوزه متشکل از و داوری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کمیته علمی  -5

شهید و  اینده بنیادایثارگران و نممرکز امور شاهد و  پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی،دانشجویی، فرهنگی و ، تکمیلی

هر  رتر علمی درانتخاب دانشجویان ب تشکیل و نسبت به  12/10/1400لغایت  9/10/1400امور ایثارگران از تاریخ 

م می نشگاه اعالن به دابا توجه به سهمیه ای که متعاقبا از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگراآموزشی  یک از دوره های

 مایند .  شود اقدام می ن
 

 

 ردیف

 نوع پذيرش 

با آزمون، بر اساس سوابق  )سهميه استاني(گروه های آزمايشي 

تحصيلي، استعدادهای درخشان 

 و ... 

1 

 آزمون سراسری

 )کارشناسي(

علوم 

 انساني

 اول نفر

 علوم تجربي

 نفر اول

 

 ریاضي و فني

 نفر اول

 

 هنر

 نفرات اول

 زبان های خارجه

 نفرات اول

 

2 

 آزمون سراسری 

 ) دکترای حرفه ای(

دندانپزشکي، داروسازی، 

 پزشکي ، دامپزشکي ، 

- 

 علوم تجربي

) نفرات اول 

 تا سوم (

- - - 

 کارشناسي ارشد 3

علوم 

 انساني

 نفر اول

 علوم پایه

 نفر اول

 فني و مهندسي

 نفر اول

 هنر

 نفر اول

کشاورزی و منابع 

 طبیعي

 نفر اول

 دکترای تخصصي  4

علوم 

 انساني

 نفر اول

 علوم پایه

 نفر اول

 فني و مهندسي

 نفر اول

 هنر

 نفراول

کشاورزی و منابع 

 طبیعي

 نفر اول

 

http://www.esargaran.iau.ir/
http://www.esargaran.iau.ir/
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و موزشی آنمایندگان حوزه متشکل از و داوری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کمیته علمی  - 4

ماینده ارگران و نمرکز امور شاهد و ایث پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی،دانشجویی، فرهنگی و ، تحصیالت تکمیلی

ویان برتر علمی انتخاب دانشج تشکیل و نسبت به 10/1401//03بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر تا تاریخ 

دول زیراقدام می مطابق ج 2و نفرات اول تا سوم ردیف  4،  3، 1ردیف  زمایشیآ نفرات اول هر یک از گروه های

 شود .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   هيات داوران و دانشجويان منتخب د : نحوه تجليل از  

مچنین هت داوران و رای هیابمجازند نسبت به تهیه لوح تقدیر و کارت هدیه ها مراکز استان  یواحدهامرحله استاني :  – 1

 از تاریخ انآنلیل از نسبت به تج طی مراسمیاقدام و با مشارکت مسئوالن بنیاد شهید استان  انشجویان منتخب برگزیدهدبرای 

  نمایند . اقدام  قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 26/09/1401تا  20/09/1401

نتخبین ا حضور مبثارگران و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی با مشارکت بنیاد شهید و امور ایمرحله سراسری :  – 2

آموزش و  زشکی وپبرتر و نمونه شاهد و ایثارگر وزارت خانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 

در  یثار(لی اتحصیلی )جایزه م –جشنواره آموزشی  هفتمینپرورش و طالب حوزه های علمیه ، نسبت به برگزاری مراسم 

و  نیاد شهیدیس محترم باقدام می نماید . در این جشنواره که با حضور رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی، رئ 1401اسفندماه 

شود مقرر  زار میامور ایثارگران و همچنین وزرای محترم علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و رئیس محترم حوزه علمیه برگ

  د . ن مراسم از برگزیدگان تقدیر و تجلیل بعمل آیشده است طبق سهمیه اعالم شده توسط بنیاد شهید در ای

اطالع رسانی خواهد شد .  "در ضمن جزییات برگزاری مراسم یاد شده متعاقبا  

 

 ردیف

 نوع پذيرش 

با آزمون، بر اساس سوابق  (کشوری)سهميه گروه های آزمايشي 

تحصيلي، استعدادهای درخشان 

 و ... 

1 

 آزمون سراسری

   )کارشناسي( 

علوم 

 انساني 

 نفر اول

 علوم تجربي

 نفر اول

 

 ریاضي و فني

 نفر اول 

 

 هنر 

 نفر اول 

 زبان های خارجه 

 نفر اول 

 

2 

 آزمون سراسری 

 ) دکترای حرفه ای(

دندانپزشکي، داروسازی، 

 پزشکي ، دامپزشکي ، 

- 

 علوم تجربي

) نفرات اول 

 تا سوم (

- - - 

 کارشناسي ارشد 3

علوم 

 انساني 

 نفر اول

 علوم پایه

 نفرات اول 

 فني و مهندسي

 نفر اول

 هنر 

 نفر اول 

کشاورزی و منابع 

 طبیعي

 نفر اول 

 دکترای تخصصي  4

علوم 

 انساني 

 نفر اول

 علوم پایه

 نفرات اول 

 فني و مهندسي

 نفر اول

 هنر 

 نفر اول 

کشاورزی و منابع 

 طبیعي

 نفر اول
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 در تمام مقاطع تحصيلي وضعيت ايثارگری -( 1فرم  )

 :   دانشگاهيواحد يا مرکز نام 

 شته/گرايش : رنام دانشجو :                                           شماره دانشجويي :                                         

 تلفن تماس دانشجو :                                                      شماره ملي : 

 امتياز کسب شده امتياز شاخص

 وضعیت ایثارگری

  5 سال اسارت   2، آزاده بیش از %70فرزند و همسر شهید، جانباز 

  4 ت سال اسار 2، آزاده کمتر از %70، فرزند و همسر جانباز %69تا  %50جانباز 

  3 زاده ، همسر و فرزند آ%69تا  %50، فرزند و همسر جانباز بین %49تا  25جانباز 

  2  %49تا  %25همسر و فرزند جانباز بین 

  جمع امتيازات

 نكات:

 مي باشد . 5 حداکثر  سقف امتیاز - 1  

الزامي پیوست این فرم   https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgrپرینت استعالم از سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران به نشاني   -2 

            است . 

 

 

 امضاء و تاریخ نماینده حوزه مربوطه  امتیاز نهایي سطح تایید کننده فرم  ردیف 

  واحد/مرکز 1
 

 

  کمیته علمي و داوری استان 2
 

 

  کمیته علمي و داوری سازمان مرکزی 3
 

 

 

 

 

 

 

  

https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
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 PHDکترای تخصصي مقطع دآموزشي وضعيت  2فرم 

 :   دانشگاهينام واحد يا مرکز 

 شته/گرايش : ر نام دانشجو :                                           شماره دانشجويي :                                        

 تلفن تماس دانشجو :                                                   شماره ملي : 

 امتياز کسب شده امتياز شاخص

 1399-1400نیمسال اول معدل کل 

 

19-20 15  

18-19 10  

17-18 5  

 1399-1400معدل کل نیمسال دوم 

19-20 15  

18-19 10  

17-18 5  

 Ph.Dآزمون جامع نمره 

19-20 10  

18-19 5  

17-18 3  

 برگزیده المپیادهای علمي 

 بین الملليملي و 

  

  3 1رتبه 

  2 2رتبه 

   1 3رتبه 

و یا رتبه  عنوان دانشجوی نمونه کسب

 کشوری برتر قبولي در کنکور دکتری

 ( 2)حداکثر امتیاز 

  2 کشوری

  1 دانشگاهي

  2 ...کانون های علمي و ، هیات تحریریه نشریات  ،داشتن گواهي عضویت در انجمن نخبگان 

 همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر
کمك به عوامل اجرایي ستاد شاهد و ایثارگر در برگزاری کارگاهها و 

 جلسات آموزشي 

3 

 
 

  جمع امتيازات

 نکات :

 مي باشد .  50سقف جمع امتیازات حداکثر   - 1 

یوست این فرم آموزشیار پاز سامانه و نیمسالي که نمره آزمون جامع درج گردیده  1400-1401پرینت کارنامه نیمسال اول و دوم سال تحصیلي  – 2 

  است .  الزامي

و ست ااوری الزامي کمیته علمي و ددر توسط واحد دانشگاهي مربوطه  به این فرم جهت بررسي برای سایر موارد پیوست نمودن تصویر گواهي برابر با اصل  – 3

  هي مي باشد . ارزیابي مدارک و مستندات آن نیز در همان دو نیمسال ذکر شده قابل محاسبه و امتیازد

 

 

 امضاء و تاریخ نماینده حوزه مربوطه  امتیاز نهایي سطح تایید کننده فرم  ردیف 

  واحد/مرکز 1
 

 

  کمیته علمي و داوری استان 2
 

 

  کمیته علمي و داوری سازمان مرکزی 3
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 و کارشناسي )پيوسته و ناپيوسته(  کارشناسي ارشدوضعيت آموزشي مقطع  2فرم 

 :   دانشگاهينام واحد يا مرکز 

 ايش : نام دانشجو :                                           شماره دانشجويي :                                         رشته/گر

 شماره ملي :                                                    تلفن تماس دانشجو :

 امتياز کسب شده امتياز شاخص

 1400-1401نیمسال اول معدل کل 

 

19-20 20  

18-19 15  

17-18 10  

 1400-1401 دوم معدل کل نیمسال

19-20 20  

18-19 15  

17-18 10  

 بین الملليملي و برگزیده المپیادهای علمي 

  

  3 1رتبه 

  2 2رتبه 

  1 3رتبه 

و یا رتبه برتر  کسب عنوان دانشجوی نمونه

 کشوری قبولي در کنکور

 امتیاز (  2)حداکثر 

  2 کشوری

  1 دانشگاهي

  2 ...داشتن گواهي عضویت در انجمن نخبگان ، هیات تحریریه نشریات ، کانون های علمي و 

 همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر
 ها کمك به عوامل اجرایي ستاد شاهد و ایثارگر در برگزاری کارگاه

  و جلسات آموزشي 

3 

 
 

  جمع امتيازات

 نکات :

 مي باشد .  50سقف جمع امتیازات حداکثر   - 1 

ست این فرم الزامي و نیمسالي که نمره آزمون جامع درج گردیده از سامانه آموزشیار پیو 1400-1401پرینت کارنامه نیمسال اول و دوم سال تحصیلي  – 2 

 است .  

ت و ی الزامي استوسط واحد دانشگاهي مربوطه  به این فرم جهت بررسي در کمیته علمي و داوربرای سایر موارد پیوست نمودن تصویر گواهي برابر با اصل  – 3

 نیز در همان دو نیمسال ذکر شده قابل محاسبه و امتیازدهي مي باشد .  ارزیابي مدارک و مستندات آن 

 

 

 امضاء و تاریخ نماینده حوزه مربوطه  امتیاز نهایي سطح تایید کننده فرم  ردیف 

  واحد/مرکز 1
 

 

  کمیته علمي و داوری استان 2
 

 

  کمیته علمي و داوری سازمان مرکزی 3
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  ( )پزشكي، دندانپزشكي، داروسازی ، دامپزشكي و دستياری مقطع دکترای حرفه ایوضعيت آموزشي 2فرم 

 :   دانشگاهينام واحد يا مرکز 

 :  ه/گرايشنام دانشجو :                                           شماره دانشجويي :                                         رشت

 تلفن تماس دانشجو :                                       شماره ملي :             

 امتياز کسب شده امتياز شاخص

در نیمسال اول و دوم معدل کل میانگین 

  1400-1401سال تحصیلي 

19-20 15  

18-19 10  

16-18 5  

 آزمون علوم پایه

 )پزشکي، دندانپزشکي، داروسازی(

 نمره آزمون علوم پایه
  5 باالترو  150

  3 150الي  130

 رتبه کشوری 

 آزمون علوم پایه

  7 1رتبه 

  5 2رتبه 

  2 3رتبه 

 آزمون پیش کارورزی )پزشکي(

 نمره آزمون پیش کارورزی
  3 و باالتر 150

  2 150الي  130

 رتبه کشوری 

 آزمون پیش کارورزی

  3 1رتبه 

  2 2رتبه 

  1 3رتبه 

 دانشجوی نمونه کسب عنوان

 ( 2) حداکثر امتیاز 

  2 کشوری

  1 دانشگاهي

 برگزیده المپیادهای علمي 

 و بین المللي ملي

  

  3 1رتبه 

  2 2رتبه 

  1 3رتبه 

  5 بولي و ادامه تحصیل ق   رتقاءاآزمون 

  10 قبولي و ادامه تحصیل  آزمون پیش درمانگاهي

   2 و ...نخبگان ، هیات تحریریه نشریات ، کانون های علمي داشتن گواهي عضویت در انجمن 

 همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر
ا کمك به عوامل اجرایي ستاد شاهد و ایثارگر در برگزاری کارگاهه

 و جلسات آموزشي 

3 

 
 

  جمع امتيازات

 نکات :

 مي باشد .  50حداکثر  سقف جمع امتیازات  - 1 

شکي( ، دستیاری پیش کارورزی )پزو مستندات مربوط به شرکت در آزمون علوم پایه ،  1400-1401پرینت کارنامه نیمسال اول و دوم سال تحصیلي  – 2 

 الزامي است .  و یا پیش درمانگاهي 

است و  اوری الزاميتوسط واحد دانشگاهي مربوطه  به این فرم جهت بررسي در کمیته علمي و دبرای سایر موارد پیوست نمودن تصویر گواهي برابر با اصل  – 3

 ارزیابي مدارک و مستندات آن نیز در همان دو نیمسال ذکر شده قابل محاسبه و امتیازدهي مي باشد .  

 

 امضاء و تاریخ نماینده حوزه مربوطه امتیاز نهایي سطح تایید کننده فرم ردیف

   واحد/مرکز 1

   کمیته علمي و داوری استان 2

   کمیته علمي و داوری سازمان مرکزی 3
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 )تمام مقاطع تحصيلي( ( پژوهشي3) فرم

 :  دانشگاهينام واحد يا مرکز 

 شته/گرايش : ر    نام دانشجو :                                           شماره دانشجويي :                                     

 شماره ملي :                                                    تلفن تماس دانشجو :

 امتياز کسب شده امتياز شاخص

 مقاالت چاپ شده در

 مجالت علمي پژوهشي

 معتبر

 )به ازای هر مورد(

  ISIمقاله 
JCR,SCOPUS,ISC,PubMed 

نفر اول یا نویسنده 

 مسئول
  امتیاز( 5)حداکثر 1

  امتیاز( 3)حداکثر 0.5 سایر

   مقاله علمي پژوهشي وزارتین

نفر اول یا نویسنده 

 مسئول
  امتیاز( 3)حداکثر1

  امتیاز( 1)حداکثر 0.5 سایر

معتبر  ارایه شده در همایش مقاله

 : سخنراني داخلي 

نفر اول یا نویسنده 

 مسئول
 امتیاز( 1)حداکثر 0.5

 

 امتیاز( 0.5)حداکثر 0.25 سایر

: خارجي  ارایه شده در همایش مقاله

 سخنراني

نفر اول یا نویسنده 

 مسئول
 امتیاز( 2)حداکثر  1

 

 امتیاز( 1)حداکثر 0.5 سایر

  امتیاز( 15)حداکثر  امتیاز 5 هر مورد یبه ازافیلم و اثر هنری رشته هنر بجای مقاله تولید دانشجویان  

 کتب چاپ شده 

 )به ازای هر مورد(

 تألیف 
  امتیاز( 3)حداکثر1 نفر اصلي/مسئول/اول

  امتیاز( 2)حداکثر 0.5 سایر

 ترجمه و گردآوری هر 
  امتیاز( 1)حداکثر0.5 نفر اصلي/مسئول/اول

  امتیاز( 0.5)حداکثر 0.25 سایر

 طرح تحقیقاتي

)به ازای هر  مصوب 

 مورد(

  امتیاز( 2)حداکثر 1 مجری

  امتیاز( 1)حداکثر0.5 همکار

 اختراع و ابداع

)به ازای هر  ثبت شده  

 مورد(

 اختراع داخلي
  (امتیاز 1حداکثر ) 1 نفر اصلي

 (امتیاز 0.5حداکثر ) 0.5 نفر دوم و یا همکار

 اختراع بین المللي )پتنت(
  (امتیاز 2حداکثر ) 2 نفر اصلي

 (امتیاز 1حداکثر ) 1 نفر دوم و یا همکار

 المپیادها و  برگزیده

اره های پژوهشي جشنو

 معتبر علمي

 )به ازای هر مورد(

  (امتیاز 2حداکثر ) 2 1رتبه 

  (امتیاز 1حداکثر ) 1  2رتبه 

  (امتیاز 0.5حداکثر ) 0.5 3رتبه 

برگزیده المپیادها و  

جشنواره های پژوهشي 

 به ازای هر مورد()بین المللي

 (امتیاز 3حداکثر ) 3 1تبه ر

 (امتیاز 2حداکثر ) 2  2رتبه  

 (امتیاز 1حداکثر ) 1 3رتبه 

  جمع امتيازات

 قابل قبول مي باشد.  30/9/1401تا  1/1/1396ارزیابي مدارک و مستندات از تاریخ  – 2 مي باشد .  25سقف جمع امتیازات حداکثر   - 1نکات : 

 

 امضاء و تاریخ نماینده حوزه مربوطه  امتیاز نهایي سطح تایید کننده فرم  ردیف 

   واحد/مرکز 1

   کمیته علمي و داوری استان 2

   کمیته علمي و داوری سازمان مرکزی 3
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 دانشجويي  )تمام مقاطع تحصيلي( -( حوزه فرهنگي 4) فرم

 :  دانشگاهينام واحد يا مرکز 

 شته/گرايش : ر     نام دانشجو :                                           شماره دانشجويي :                                    

 شماره ملي :                                                    تلفن تماس دانشجو :

 امتياز کسب شده امتياز  شاخص

 مسابقات فرهنگيکسب مقام در 

 (10)حداکثر امتیاز 

 قرآني

  3 حافظ کل قرآن

  2 جز 15حداقل 

  1 جز 5حداقل 

 قاری قرآن
  2 سطح بین المللي

  1 سطح استاني و کشوری

  2 حفظ و یا شرکت در دوره نهج البالغه

ورزشي و 

 هنری

  3 کشوری

  2 استاني 

  1 شهرستان

 هنریادبي و نمایشگاه های رگزاری ب

 . ( ، طراحي صنعتي و . سیقي)نقاشي، مو
  2 واحد دانشگاهير د

قرآن ، تفسیر ، تجوید ، سابقه تدریس 

 روخاني ، روانخواني و ...

  2   دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در 

  1 خصوصيسایر موسسات آموزشي در 

  2 کرونا و ... –در حوادث غیرمترقبه  شرکت در قعالیت های جهادی 

فرهنگي و  در امورفعالیت   وعضویت ي گواه

شرکت در کرسي های آزاد اندیشي  ،هنری 

   کانون ایثار واحد دانشگاهي عضویت در/
  1 ر واحد دانشگاهي د

قرار گرفتن در لیست دانشجویان نمونه 

دانشگاه آزاداسالمي)بخشنامه 

 (  1635/11شماره

 در واحد دانشگاهي
 

1  

  2 کشوری

  جمع امتيازات

 قابل قبول مي باشد. 30/9/1401تا  1/1/1396ارزیابي مدارک و مستندات از تاریخ  – 2 مي باشد .  20سقف جمع امتیازات حداکثر   - 1نکات : 

 

  

 امضاء و تاریخ نماینده حوزه مربوطه  امتیاز نهایي سطح تایید کننده فرم  ردیف 

  واحد/مرکز 1
 

 

  کمیته علمي و داوری استان 2
 

 

  کمیته علمي و داوری سازمان مرکزی 3
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  نفرات اول هر يک از گروه های آزمايشي که باالترين امتياز را کسب نموده اند( صورتجلسه ليست اسامي 5) فرم

 مقطع رديف
 نفر اول 

 گروه آزمايشيدر 

نام و نام 

 خانوادگي
 کد ملي نام پدر

نسبت 

 ايثارگری

مقطع 

 تحصيلي

رشته 

 تحصيلي

دانشگاه 

محل 

 تحصيل

جمع 

کل 

 امتياز

1 

 کارشناسي

         علوم انساني 

         علوم تجربي 2

         ریاضي و فني 3

         هنر  4

         زبان های خارجه 5

6 
آزمون 

 سراسری 
) دکترای 

 حرفه ای(

، دارو، دندان

 وپزشکي 

 دامپزشکي 

 علوم تجربي

 

 
       

7 
 

 
       

8         

9 

کارشناسي 

 ارشد 

         علوم انساني

         علوم پایه 10

         فني و مهندسي 11

         هنر 12

13 
کشاورزی و منابع 

 طبیعي
        

14 

دکترای 

تخصصي  
P.HD 

         علوم انساني

         علوم پایه  15

         فني و مهندسي  16

         هنر 17

18 
کشاورزی و منابع 

 طبیعي
        

 

 تاريخ و امضاء –نام و نام خانوادگي  ..............................نام واحد/مرکز دانشگاهي 

و ایثارگران شاهد امورمسئول    

يآموزش یرمد یامعاون   
 

 

يپژوهش یرمد یامعاون    
 

يفرهنگ یيدانشجو یرمد یامعاون    
 

  رئیس واحد/مرکز
 

 

 

 . ودبه استان ارسال مي شدانشجوی منتخب به همراه مدارک و مستندات و يک قطعه عكس  09/09/1401اين فرم حداکثر تا تاريخ     *

 

 ( 19/09/1401لغايت  13/09/1401تاريخ تشكيل کميته علمي و داوری در استان ) 
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 ( صورتجلسه کميته علمي و داوری استان و انتخاب نفرات اول هر يک از گروه های آزمايشي که باالترين امتياز را کسب نموده اند 6) فرم

 نوع پذيرش رديف
 نفر اول

 گروه آزمايشيدر 

نام و نام 

 خانوادگي
 کد ملي نام پدر

نسبت 

 ايثارگری

مقطع 

 تحصيلي

رشته 

 تحصيلي

دانشگاه 

محل 

 تحصيل

جمع 

کل 

 امتياز

1 

آزمون 

 سراسری

 )کارشناسي(

         علوم انساني 

         علوم تجربي 2

         ریاضي و فني 3

         هنر  4

         زبان های خارجه 5

6 
آزمون 

 سراسری 
) دکترای 

 حرفه ای(

، دارو، دندان

 وپزشکي 

 دامپزشکي 

 علوم تجربي

 

 
       

7 
 

 
       

8         

9 

کارشناسي 

 ارشد 

         علوم انساني

         علوم پایه 10

         فني و مهندسي 11

         هنر 12

13 
کشاورزی و منابع 

 طبیعي
        

14 

دکترای 

تخصصي  
P.HD 

         علوم انساني

         علوم پایه  15

         فني و مهندسي  16

         هنر 17

18 
کشاورزی و منابع 

 طبیعي
        

 

 تاريخ و امضاء –نام و نام خانوادگي  .............................. استان نام 

)رئیس جلسه(و تحصیالت تکمیلي  يمعاون آموزش   
 

) دبیر جلسه(مدیر امور شاهد و ایثارگران   
 

 

و دانشجویي يمعاون فرهنگ  
 

 

يعلم معاون/یمعاون پژوهش و فناور   
 

 

 م خانوادگي/تاريخ/امضاء  نام و نا              تاييد کننده نهايي فرم : رئيس واحد دانشگاهي مرکز استان :                       
 

   شود.ي مبه همراه مدارک و مستندات و يک قطعه عكس دانشجوی منتخب به سازمان مرکزی ارسال  26/09/1401اين فرم حداکثر تا تاريخ     *  


