بسمهتعالي

دستورالعملاجرایيانتخابدانشجویانشاهدوایثارگربرترعلمي
برایشرکتدرپنجمینجشنوارهآموزشي-تحصیلي(جایزهمليایثار)
دورهارزیابي(سالتحصیلي)98-99

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 در هر سال تحصیلی و از طرفی شناسایی و تجلیل از چهره های موفق و برتر ،جشنواره جایزه ملی ایثار برای
دا نشجویان شاهد و ایثارگر دارای رتبه های برتر تحصیلی در دو سطح استانی و سراسری طراحی شده است  .الزم به ذکر است
در مرحله استانی از نفرات برتر هر یک از دوره های آموزشی در استان مربوطه تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد و در مرحله
سراسری نیز  ،مراسم تجلیل با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و حضور منتخبین شاهد و ایثارگر برتر وزارتخانه های
علوم ،تحقیقات و فناوری  ،بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی ،آموزش و پرورش و حوزه های علمیه به عمل خواهد آمد .
الف) شرايط عمومي:
 .1مشموالن از نظر وضعیت ایثارگری - 1 :همسر و فرزند شهید  -2آزاده  ،همسر و فرزند آزاده – 3 ،جانبازان 25
درصد به باال و همسر و فرزندان آنان .
 .2رعایت شئونات اسالمی ،نداشتن محکومیت در کمیتههای انضباطی و تخلفات.
 .3نداشتن سابقه مشکل آموزشی (مشروطی ،مردودی در آزمون های جامع و ) ...
 .4شرایط تحصیلی :
 دانشجویان مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد دو نیمسال آخر که دارای معدل
هستند
 دانشجویان مقطع دکترای حرفهای (پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی ،دامپزشکی و دستیاری دامپزشکی)
بعد از آزمون علوم پایه
 دانشجویان مقطع  :Ph.Dبعد از آزمون جامع
 دانشجویان مقطع تخصص بالینی (دستیاری) :بعد از قبولی در دومین آزمون ارتقاء
 .5مدارک قابل ارائه  :دانشجویان در همان دوره و مقطعی که در حال تحصیل میباشند.
 .6هر یک از فرمها ،پس از تکمیل باید توسط معاونت ذیربط و یا باالترین مقام حوزه مربوطه تأیید شود.
 .7واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه موظفند ضمن اطالع رسانی به دانشجویان مدارک و مستندات واجدین شرایط را
بر اساس دستورالعمل ارسالی بررسی و پس از حصول اطمینان از صحت و تأیید آنها به همراه فرم شماره  5به استان
مربوطه ارسال نمایند و استان ها نیز پس از بررسی و انتخاب برگزیدگان بر اساس ظرفیت اعالم شده فرم شماره  6و
 7را تکمیل و به مرکز امور شاهد و ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه در مهلت مقرر ارسال نمایند.
ب) نحوه امتياز دهي:
نمره امتیاز کل  100میباشد که به شرح ذیل محاسبه میشود:
مقاطعتحصیلي

امتیازات
ایثارگری(فرم)1
آموزشي(فرم)2
پژوهشي(فرم)3
فرهنگي(فرم)4
جمعکل

کارشناسي(پیوستهوناپیوسته)
کارشناسيارشد،دکترایحرفهای
دکترایتخصصي،ph.dتخصصبالیني
( %5حداکثر  5امتیاز)
( %50حداکثر  50امتیاز)
( %25حداکثر  25امتیاز)
( %20حداکثر  20امتیاز)
)100(%100


فرم ( - )1وضعيت ايثارگري در تمام مقاطع تحصيلي
نام واحد يا مرکز داتشگاهي :
نام دانشجو :

شماره دانشجويي :

شماره ملي :

رشته/گرايش :

تلفن تماس دانشجو :
امتياز

امتياز کسب شده

شاخص

5



4



جانباز25تا،%49فرزندوهمسرجانبازبین%50تا،%69همسروفرزندآزاده

3



همسروفرزندجانبازبین%25تا%49

2



فرزندوهمسرشهید،جانباز،%70آزاده
جانباز%50تا،%69فرزندوهمسرجانباز%70
وضعیتایثارگری

جمع امتيازات
تماميمواردباارائهگواهيمعتبرقابلبررسيميباشد.

نكات-1 :
–2سقفامتیاز5ميباشد.


امضاء وتاییدمدیر،رئیسادارهویاکارشناسمسئولستادشاهدوایثارگران:

2



فرم  2وضعيت آموزشي مقطع دکتراي تخصصي PHD
نام واحد يا مرکز داتشگاهي :
نام دانشجو :

شماره دانشجويي :

شماره ملي :

رشته/گرايش :

تلفن تماس دانشجو :
شاخص

معدلکلنیمسالاول98-99


معدلکلنیمسالدوم98-99

رتبهکشوریورودیبهمقطعفعلي

رتبهآزمونجامعPh.D

کسبعنواندانشجوینمونه
برگزیدهالمپیادهایعلميملي
(بهازایهرمورد)
برگزیدهالمپیادهایعلميبینالمللي
(بهازایهرمورد)

امتياز

20-19

5



19-18

3



18-17

2



20-19

5



19-18

3



18-17

2



رتبه1

5



رتبه2

3



رتبه3

1



رتبه1

5



رتبه2

3



رتبه3

1



کشوری

3



دانشگاهي

1



رتبه1

(2حداکثر8امتیاز)



رتبه2

(1حداکثر4امتیاز)



رتبه3

(1حداکثر4امتیاز)



رتبه1

(3حداکثر12امتیاز)



رتبه2

(2حداکثر8امتیاز)



رتبه3

(1حداکثر4امتیاز)



2



داشتنگواهيعضویتدرانجمننخبگانویاعضویتدرهیاتتحریرهنشریات،کانونهایعلمي–فرهنگي،
هنریویاکانونایثار
همكاریباستادشاهدوایثارگر

امتياز کسب شده

کمكبهعواملاجرایيستادشاهدوایثارگردربرگزاریکارگاههاو
جلساتآموزشي(بهازایهربرنامه)

(1حداکثر5امتیاز)

جمع امتيازات

تماميمواردباارائهگواهيمعتبرقابلبررسيميباشد.

نكات-1:
–2سقفجمعامتیازاتحداکثر50ميباشد.

امضاءوتاییدمدیر،رئیسادارهویاکارشناسمسئولستادشاهدوایثارگران:

3



فرم  2وضعيت آموزشي مقطع کارشناسي ارشد
نام واحد يا مرکز داتشگاهي :
نام دانشجو :

شماره دانشجويي :

شماره ملي :

رشته/گرايش :

تلفن تماس دانشجو :
شاخص

معدلکلنیمسالاول98-99


معدلکلنیمسالدوم98-99

رتبهکشوریورودیبهمقطعارشد

کسبعنواندانشجوینمونه
برگزیدهالمپیادهایعلميملي
(بهازایهرمورد)
برگزیدهالمپیادهایعلميبینالمللي
(بهازایهرمورد)

امتياز

20-19

5



19-18

3



18-17

2



20-19

5



19-18

3



18-17

2



رتبه1

5



رتبه2

2



رتبه3

1



کشوری

8



دانشگاهي

4



رتبه1

(3حداکثر9امتیاز)



رتبه2

(2حداکثر6امتیاز)



رتبه3

(1حداکثر3امتیاز)



رتبه1

(4حداکثر12امتیاز)



رتبه2

(3حداکثر9امتیاز)



رتبه3

(2حداکثر6امتیاز)



2



داشتنگواهيعضویتدرانجمننخبگانویاعضویتدرهیاتتحریرهنشریات،کانونهایعلمي–فرهنگي،
هنریویاکنونایثار
همكاریباستادشاهدوایثارگر

امتياز کسب شده

کمكبهعواملاجرایيستادشاهدوایثارگردربرگزاریکارگاههاوجلسات
آموزشي(بهازایهربرنامه)

(1حداکثر4امتیاز)

جمع امتيازات

تماميمواردباارائهگواهيمعتبرقابلبررسيميباشد.

نكات-1:
–2سقفجمعامتیازاتحداکثر50ميباشد.

امضاءوتاییدمدیر،رئیسادارهویاکارشناسمسئولستادشاهدوایثارگران:

4



فرم 2
وضعيت آموزشي مقاطع کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
نام واحد يا مرکز داتشگاهي :
نام دانشجو :
شماره ملي :

رشته/گرايش :

شماره دانشجويي :
تلفن تماس دانشجو :
شاخص

میانگینمعدلکلنیمسالاولودوم
سالتحصیلي98-99
کسبعنواندانشجوینمونه
برگزیدهالمپیادهایعلميملي
(بهازایهرمورد)
برگزیدهالمپیادهایعلميبینالمللي
(بهازایهرمورد)

امتياز

20-19

20



19-18

15



18-17

10



کشوری

6



دانشگاهي

3



رتبه1

(3حداکثر9امتیاز)



رتبه2

(2حداکثر6امتیاز)



رتبه3

(1حداکثر4امتیاز)



رتبه1

(4حداکثر8امتیاز)



رتبه2

(3حداکثر6امتیاز)



رتبه3

(2حداکثر4امتیاز)



2



داشتنگواهيعضویتدرانجمننخبگانویاعضویتدرهیاتتحریرهنشریات،کانونهایعلمي–
فرهنگي،هنریویاکنونایثار
همكاریباستادشاهدوایثارگر

امتياز کسب شده

کمكبهعواملاجرایيستادشاهدوایثارگردربرگزاری
کارگاههاوجلساتآموزشي(بهازایهربرنامه)
جمع امتيازات

تماميمواردباارائهگواهيمعتبرقابلبررسيميباشد.

نكات-1:
–2سقفجمعامتیازاتحداکثر50ميباشد.

امضاءوتاییدمدیر،رئیسادارهویاکارشناسمسئولستادشاهدوایثارگران:

5

(1حداکثر5امتیاز)




فرم  2وضعيت آموزشي مقطع دکتراي حرفه اي (پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي  ،دامپزشكي)
نام واحد يا مرکز داتشگاهي :
نام دانشجو :

شماره دانشجويي :

شماره ملي :

رشته/گرايش :

تلفن تماس دانشجو :
شاخص

میانگینمعدلکلدرنیمسالاولو
دومسالتحصیلي98-99

امتياز

امتياز کسب شده

20-19

6



19-18

4



18-17

2



150وباالتر

5



130الي150

3



رتبه1

5



رتبه2

3



رتبه3

1



150وباالتر

3



130الي150

1



رتبه1

3



رتبه2

2



رتبه3

1



کشوری

5



دانشگاهي

3



رتبه1

(3حداکثر9امتیاز)



رتبه2

(2حداکثر3امتیاز)



رتبه3

(1حداکثر2امتیاز)



رتبه1

(3حداکثر9امتیاز)



رتبه2

(2حداکثر6امتیاز)



رتبه3

(1حداکثر3امتیاز)



2



نمرهآزمونعلومپایه
آزمونعلومپایه
(پزشكي،دندانپزشكي،داروسازی)

رتبهکشوری
آزمونعلومپایه
نمرهآزمونپیشکارورزی

آزمونپیشکارورزی(پزشكي)

رتبهکشوری
آزمونپیشکارورزی

کسبعنواندانشجوینمونه
برگزیدهالمپیادهایعلميملي
(بهازایهرمورد)
برگزیدهالمپیادهایعلميبینالمللي
(بهازایهرمورد)

داشتنگواهيعضویتدرانجمننخبگانویاعضویتدرهیاتتحریرهنشریات،کانونهایعلمي–فرهنگي،
هنریویاکنونایثار
همكاریباستادشاهدوایثارگر

کمكبهعواملاجرایيستادشاهدوایثارگردربرگزاریکارگاههاو
جلساتآموزشي(بهازایهربرنامه)

(1حداکثر3امتیاز)

جمع امتيازات

تماميمواردباارائهگواهيمعتبرقابلبررسيميباشد.

نكات-1:
–2سقفجمعامتیازاتحداکثر50ميباشد.

امضاءوتاییدمدیر،رئیسادارهویاکارشناسمسئولستادشاهدوایثارگران:

6



فرم 2وضعيت آموزشي مقطع تخصص باليني (دستياري)
نام واحد يا مرکز داتشگاهي :
نام دانشجو :

شماره دانشجويي :

شماره ملي :

رشته/گرايش :

تلفن تماس دانشجو :
شاخص

میانگینمعدلکلدرنیمسالاولو
دوم98-99

رتبهکشوریورودبهمقطعدستیاری

نمرهکتبيآخرینآزمونارتقاء

آزمونبورد
کسبعنواندانشجوینمونه
برگزیدهالمپیادهایعلميملي
(بهازایهرمورد)
برگزیدهالمپیادهایعلميبینالمللي
(بهازایهرمورد)

امتياز

20-19

6



19-18

3



18-17

2



رتبه1

6



رتبه2

3



رتبه3

2



150-130

6



130-120

3



120-110

2



110-100

1



قبوليدرآزمونبورد

4



کشوری

3



دانشگاهي

2



رتبه1

(3حداکثر9امتیاز)



رتبه2

(2حداکثر3امتیاز)



رتبه3

(1حداکثر2امتیاز)



رتبه1

(3حداکثر9امتیاز)



رتبه2

(2حداکثر6امتیاز)



رتبه3

(1حداکثر3امتیاز)



2



داشتنگواهيعضویتدرانجمننخبگانویاعضویتدرهیاتتحریرهنشریات،کانونهایعلمي–فرهنگي،
هنریویاکنونایثار
همكاریباستادشاهدوایثارگر

امتياز کسب شده

کمكبهعواملاجرایيستادشاهدوایثارگردربرگزاریکارگاههاو
جلساتآموزشي(بهازایهربرنامه)

(1حداکثر5امتیاز)

جمع امتيازات

تماميمواردباارائهگواهيمعتبرقابلبررسيميباشد.

نكات-1:
–2سقفجمعامتیازاتحداکثر50ميباشد.

امضاءوتاییدمدیر،رئیسادارهویاکارشناسمسئولستادشاهدوایثارگران:





7



فرم ( )3پژوهشي (تمام مقاطع تحصيلي)
نام واحد يا مرکز داتشگاهي :
نام دانشجو :

شماره دانشجويي :

شماره ملي :

رشته/گرايش :

تلفن تماس دانشجو :
شاخص
مقالهISI
JCR,SCOPUS,ISC,PubMed

امتياز

امتياز کسب شده

(1حداکثر5امتیاز)



(0.5حداکثر3امتیاز)



(1حداکثر3امتیاز)



(0.5حداکثر1امتیاز)



نفراولیانویسنده
مسئول
سایر
نفراولیانویسنده

مقاالتچاپشدهدر

مسئول

مقالهعلميپژوهشيوزارتین

سایر

مجالتعلميپژوهشي
معتبر
(بهازایهرمورد)

نفراولیانویسنده

مقالهارایهشدهدرهمایشمعتبر

مسئول

داخلي:سخنراني

سایر

مقالهارایهشدهدرهمایشخارجي:
سخنراني

کتبچاپشده
(بهازایهرمورد)
طرحتحقیقاتي
مصوب(بهازایهر
مورد)
اختراعوابداع

(0.5حداکثر1امتیاز)
(0.25حداکثر0.5امتیاز)

نفراولیانویسنده

(1حداکثر2امتیاز)

مسئول

(0.5حداکثر1امتیاز)

سایر

(1حداکثر3امتیاز)

سایر

(0.5حداکثر2امتیاز)



نفراصلي/مسئول/اول

(0.5حداکثر1امتیاز)



(0.25حداکثر0.5امتیاز)



مجری

(1حداکثر2امتیاز)



همكار

(0.5حداکثر1امتیاز)



تألیف
هرترجمهوگردآوری

اختراعداخلي

نفراصلي/مسئول/اول

سایر

نفراصلي
نفردومویاهمكار

(1حداکثر1امتیاز)
(0.5حداکثر0.5امتیاز)

نفراصلي

(2حداکثر2امتیاز)

نفردومویاهمكار

(1حداکثر1امتیاز)

مورد)

اختراعبینالمللي(پتنت)

برگزیدهالمپیادهاو

رتبه1

(2حداکثر2امتیاز)

رتبه2

(1حداکثر1امتیاز)

(بهازایهرمورد)

رتبه3

(0.5حداکثر0.5امتیاز)

برگزیدهالمپیادهاو

رتبه1

(3حداکثر3امتیاز)

معتبرعلمي





ثبتشده(بهازایهر

جشنوارههایپژوهشي



جشنوارههایپژوهشي رتبه2
بینالمللي
رتبه3
(بهازایهرمورد)

(2حداکثر2امتیاز)



(1حداکثر1امتیاز)
جمع امتيازات

تماميمواردباارائهگواهيمعتبرقابلبررسيميباشد.

نكات-1:

–2سقفجمعامتیازاتحداکثر25ميباشد.

امضاءوتاییدمدیر،رئیسادارهویاکارشناسمسئولستادشاهدوایثارگران:
امضاءوتاییدحوزهپژوهشوفناوری/علمي
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فرم ( )4فرهنگي و ورزشي (تمام مقاطع تحصيلي)
نام واحد يا مرکز داتشگاهي :
نام دانشجو :

شماره دانشجويي :

شماره ملي :

رشته/گرايش :

تلفن تماس دانشجو :
امتياز

امتياز کسب شده

شاخص

(2حداکثر4امتیاز)



منطقهای/استاني

(1حداکثر2امتیاز)



دانشگاهي

(0.5حداکثر1امتیاز)



کشوری

(2حداکثر4امتیاز)



منطقهای/استاني

(1حداکثر2امتیاز)



(0.5حداکثر1امتیاز)



کشوری

(2حداکثر4امتیاز)



منطقهای/استاني

(1حداکثر2امتیاز)



(0.5حداکثر1امتیاز)



(2حداکثر4امتیاز)



منطقهای/استاني

(1حداکثر2امتیاز)



دانشگاهي

(0.5حداکثر1امتیاز)



کشوری

2



منطقهای/استاني

1



0.5



شرکتدربرنامههاوجشنوارههای


کشوری

2



فرهنگي

منطقهای/استاني

1





دانشگاهي

0.5



طرحهاوبرگزاری
کسبمقامدرانجام 
برنامههایفرهنگي(بهازایهرمورد)

کسبمقامدرمسابقاتقرآنونهج
البالغه(بهازایهرمورد)
کسبمقامدرمسابقاتورزشي
(بهازایهرمورد)
کسبمقامدرمسابقاتهنری
(بهازایهرمورد)
کسبعنوانمربیگرییاداوری


کشوری

دانشگاهي

دانشگاهي
کشوری

دانشگاهي

جمع امتيازات
تماميمواردباارائهگواهيمعتبرقابلبررسيميباشد.

نكات-1:

–2سقفجمعامتیازاتحداکثر20ميباشد.

امضاءوتاییدمدیر،رئیسادارهویاکارشناسمسئولستادشاهدوایثارگران:
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ج  :نحوه انتخاب برترين ها :
براساسشاخصهایتعیینشده،انتخاببرترینهاطبقفراینداجرایيزیرصورتخواهدگرفت.

 -1تکثیر و پخش پوستر اطالع رسانی برگزاری پنجمین جشنواره آموزشی – تحصیلی (جایزه ملی ایثار) به دانشجویان
جامعه هدف شاهد و ایثارگر بین دانشکده ها و مراکز آموزشی و سایت واحد دانشگاهی ( فایل پوستر رنگی جشنواره
در سایت مرکز امور شاهد و ایثارگران قابل دریافت و دانلود می باشد).
 -2جمع آوری سوابق علمی  ،پژوهشی و فرهنگی واجدان شرایط توسط واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی و
ارسال آن به مراکز استان ها همراه با تنظیم صورتجلسه انتخاب نفرات اول هر یک از دوره های آموزشی در مقاطع
کارشناسی  ،کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی (فرم شماره  )5حداکثر تا تاریخ 1400/01/25
 -3واحدهای مرکز استان ها با دریافت صورتجلسه و سایر مدارک و مستندات از واحدها و مراکز دانشگاهی  ،نسبت به
تشکیل کمیته علمی و داوری حداکثر تا تاریخ  1400/01/31متشکل از معاون آموزشی  ،معاون دانشجویی و
فرهنگی  ،معاون پژوهشی و فناوری  ،معاون علمی حسب مورد در استان های فاقد معاون پژوهش و فناوری و مدیر
ستاد شاهد و ایثارگران در سطح استان اقدام و نفرات اول تا سوم هر یک از دوره های آموزشی که باالترین امتیاز را
در بین واحدهای استان کسب نموده اند را انتخاب و طی صورتجلسه ای با تایید رئیس واحد دانشگاهی استان و
همچنین رئیس یا دبیر هیات امنای استان حداکثر تا تاریخ  1400/02/5با تکمیل فرم شماره  6و  7به مرکز امور
شاهد و ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه به همراه سایر مستندات و مدارک ارسال نمایند .
 -4در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کمیته علمی و داوری متشکل از نمایندگان حوزه آموزشی و تحصیالت
تکمیلی ،فرهنگی و دانشجویی ،مرکز امور شاهد و ایثارگران و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر تا تاریخ
 1400/02/22تشکیل و نسبت به انتخاب دانشجویان برتر علمی در هر یک از دوره های آموزشی با توجه به
سهمیه ای که از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران به دانشگاه اعالم می شود اقدام می نماید .


د  :نحوه تجليل از منتخبين :
 – 1مرحله استاني  :واحدهای مراکز استان ها مجازند نسبت به تهیه لوح تقدیر و کارت هدیه برای نفرات برگزیده هر یک از
دوره های آموزشی شامل (دکترای تخصصی  ،کارشناسی ارشد  ،دکترای حرفه ای و کارشناسی ) اقدام و طی مراسمی بانظر
واحدیامرکزدانشگاهي تعیین و نسبت به تجلیل از دانشجویان نمونه و برتر علمی در استان با حضور مسئوالن دانشگاه و بنیاد
شهید و امور ایثارگران از تاریخ  1400/02/5لغایت  1400/2/10اقدام و یک نسخه از گزارش را به مرکز امور شاهد و ایثارگران
سازمان مرکزی دانشگاه ارسال نمایند .
 – 2مرحله سراسري  :سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور منتخبین
برتر و نمونه شاهد و ایثارگر وزارت خانه های علوم  ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آموزش و
پرورش و طالب حوزه های علمیه ساکن در تهران ،نسبت به برگزاری پنجمین دوره جشنواره آموزشی – تحصیلی (جایزه ملی
ایثار) در تاریخ نیمه اول تیرماه  1400با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام می نماید  .در این جشنواره که با حضور رئیس
محترم دانشگاه آز اد اسالمی ،رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین وزرای محترم علوم ،بهداشت ،آموزش و
پرورش و رئیس محترم حوزه علمیه برگزار می شود مقرر شده است طبق سهمیه اعالمی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران
از منتخبین برتر شاهد و ایثارگر همزمان و به صورت آنالین از طریق ویدیو کنفرانس تقدیر و تجلیل بعمل آید .
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