
  آموزشی نمونه دانشجوی شیوه نامه انتخاب

 شرایط شرکت کنندگان:

 .دندارن امکان شرکت، در این دوره انتخاب شده و از آنان تقدیر گردیدنمونه آموزشی  دانشجویبه عنوان سال قبل که  دانشجویانی -1

 نیمسال در مقطع کارشناسی 4 ،و کارشناسی ارشد کارشناسی ناپیوسته ،نیمسال در مقطع کاردانی 2یان پس از طی حداقل دانشجو -2

 ها شرکت نمایند.می توانند در این رقابتنیمسال در مقطع دکتری عمومی  6و 

 .باشدمی( 11) تحصیلیمقاطع مه هدر جهت شرکت دانشجویان در این رقابت ل کل داقل معدح -3

 .نامه باید حد نصاب معدل کل بند فوق را احراز نمایندپایانبدون احتساب نمره عمومی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  -4

 گیرد.، امتیاز تعلق میندادر طول دوره تحصیلی فعلی انجام داده یانهایی که دانشجوصرفا به فعالیت -5

 د.ارندا نر تدر این رقاب تشرک نربط امکااطی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیبدر کمیته انض تدارای سابقه محکومی ندانشجویا -6

نیمسال،  4کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نداشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فراخوان به عنوان شرط ورود الزامی است ) -1

 (سال 1نیمسال، دکتری عمومی  4سته نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیو 8 پیوسته کارشناسی

 نحوه محاسبه امتیازات:

  :مقطع تحصیلی براساسکلیه امتیازات دانشجویان 

 مقطع تحصیلی
سقف امتیاز 

 معدل

 های آموزشیسایر فعالیتسقف امتیاز 
المپیاد  مجموع

 علمی
/ جشنواره مطهری
 محصول آموزشی

فعالیتهای پژوهش در 
 مقاله/ طرح()کتاب/  آموزش

های فعالیت 
 یآموزشاجرایی 

 05 2 4 8 8 82 کاردانی/ کارشناسی ناپیوسته

 05 2 4 6 6 38 کارشناسی

 05 2 5 8 8 87 کارشناسی ارشد

 05 2 5 1 5 33 دکتری عمومی

 
 معدل آموزشی -3

معدل هر نیمسال تحصیلی دانشجو بر  به رگدی خشب از مجموع امتیاز آموزشی، بخشی به معدل کل واحدهای گذرانده اختصاص و

شده اتمام یابد به نیمسال باقیمانده، امتیاز باالترین صورتی که واحدها زودتر از سنوات تعیین گیرد. در اساس جدول ذیل تعلق می

 گیرد.معدل نیمسال تعلق می

 ناپیوسته شناسیدانی و کارکار

 معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز( 24)حداکثر 

 نحوه محاسبه امتیاز

 2 ×معدل کل(  -37)

 های تحصیلیمعدل نیمسال
 امتیاز( 4)حداکثر 

امتیاز برای  4
 نیمسال 4

 معدل 
 در هر نیمسال

امتیاز 
 احتسابی

18-11 
11-18 
22-11 

33/2 
66/2 
1 



 

 پیوستهکارشناسی 

 8× معدل کل(  -11) امتیاز( 24)حداکثر  معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز( 8)حداکثر  های تحصیلیمعدل نیمسال
امتیاز برای  8

 نیمسال 8

 معدل 
 در هر نیمسال

امتیاز 
 احتسابی

18-11 
11-18 
22-11 

33/2 
66/2 
1 

 
 ناپیوستهارشد کارشناسی 

 8× معدل کل(  -11) امتیاز( 24)حداکثر  معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز( 3)حداکثر  های تحصیلیمعدل نیمسال
امتیاز برای  3

 نیمسال 3

 معدل 
 در هر نیمسال

امتیاز 
 احتسابی

18-11 
11-18 
22-11 

33/2 
66/2 
1 

 
 دکتری عمومی

 8× معدل کل(  -11) امتیاز( 24)حداکثر  معدل کل واحدهای گذرانده

 امتیاز( 1)حداکثر  های تحصیلیمعدل نیمسال
امتیاز برای  1

 نیمسال 1

 معدل 
 در هر نیمسال

امتیاز 
 احتسابی

18-11 
11-18 
22-11 

33/2 
66/2 
1 

 
 سایر فعالیتهای آموزشی -8

 المپیاد علمی 3-8

 گیرد.بر طبق جدول زیر امتیاز تعلق می و ....به دارندگان مدال طال، نقره و برنز 

 المپیادهای علمی

 امتیاز عنوان
 5 طال )مقام اول(

 4 نقره )مقام دوم(

 3 برنز )مقام سوم(

 2 شایسته تقدیر

 1 راه یافته به مرحله انفرادی

 تدریس در المپیاد
1  

 (5/2)هر ساعت 
 

 حداکثر امتیاز

 ایدکتری حرفه کارشناسی ارشد  پیوسته کارشناسی ناپیوستهکاردانی/ کارشناسی 

8 6 8 5 



 

 :امتیاز( 8)حداکثر  یآموزش اجرایی: فعالیت 8-8

و به برپایی  امتیاز  5/1 حداکثر (EDCبه فعالیت دانشجویان در کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش )

 گیرد.به شرح ذیل تعلق می امتیاز 1حداکثر )از قبیل تدریس علوم پایه و ...( های آموزشی جهت دانشجویان فعالیت

 امتیاز عنوان
 5/1 دبیر کمیته توسعه آموزش دانشگاه

 1 توسعه آموزش دانشکده دبیر کمیته

 15/2 دبیر هر کارگروه 

 5/2 عضو کمیته

 1 بصورت کالن منطقه ای یا کشوریفعالیت آموزشی 

 5/2 فعالیت آموزشی دانشگاهی

 

 :آموزشی / محصوالتشهید مطهریآموزشی جشنواره  3-8

( 4نفره و باالتر ) 3( و 5/4نفره ) 2امتیاز(،  5نفره ) بصورت یکشهید مطهری کشوری جشنواره  فرایندهای آموزشی برگزیدهبه 

شهید مطهری دانشگاهی جشنواره به فرایندهای . را دریافت می کنندامتیازات مذکور  52/2. همکاران فرایند گیردامتیاز تعلق می

 یابد.اختصاص میامتیاز ( 2نفره و باالتر ) 3( و 5/2نفره ) 2(، 3های نوآورانه آموزشی بصورت یک نفره )و جشنواره ایده

امتیاز و بیشتر به ترتیب  هنفر 2، هنفر 1، ساز آموزشی و ....(افزار آموزشی، شبیه )از قبیل اپلیکیشن موبایل، نرمبه محصوالت آموزشی 

 که باید توسط مرکز رشد دانشگاه تایید گردد. گیردتعلق می 1و  5/1، 2

 امتیازحداکثر 

کاردانی/ کارشناسی 

 ناپیوسته

 کارشناسی

 پیوسته

کارشناسی 

 ارشد 
 ایدکتری حرفه

8 6 8 1 

 (:*پژوهش در آموزش )کتاب، مقاله آموزشی، طرح پژوهش در آموزش هایفعالیت 4-8

  تعلق خواهد گرفت. امتیاز 2و  1به ترتیب  خاتمه یافتهتصویب شده و پژوهش در آموزش  به ازای هر طرح

 امتیاز 2 در زمینه آموزش علوم پزشکی ترجمه کتاب یاتالیف، تدوین 

امتیاز، ارائه مقاله  5/1علمی پژوهشی امتیاز و  SCOPUS 2امتیاز،  ISI 5/2در مجالت پزشکی علوم آموزش در زمینه چاپ مقاله 

 امتیاز 5/2و پوستر یا خالصه مقاله  امتیاز 1 بصورت سخنرانی در همایشآموزش پزشکی 

 گیرد.امتیاز تعلق می %52امتیاز و به سایرین  %122های فوق به مجری یا نفر اول فعالیت* 

 امتیازحداکثر 

کاردانی/ کارشناسی 
 ناپیوسته

 کارشناسی
 پیوسته

 ایدکتری حرفه کارشناسی ارشد 

4 4 5 5 

 
 
 
 



 
 :(دکتری عمومی)سایر امتیازات آموزشی  0-8

ا تواند جایگزین امتیازات سایر فعالیتهچنانچه دانشجوی رشته دکتری عمومی امتیازات ذیل را کسب کرده باشد، این امتیازات می

 آموزشی، المپیاد و جشنواره شهید مطهری( گردد. اما قابل جایگزینی با کسری نمره معدل نمی باشد.)محصول 

 امتیاز( 11)حداکثر سایر امتیازات آموزشی دکتری عمومی 

 امتیاز عنوان نوع آزمون

 جامع علوم پایه کشوری

 6 تا سوم اول

 5 مششچهارم تا 

 4 تم تا دهمفه

 کشوریکارورزی جامع پیش

 6 تا سوم اول

 5 مششچهارم تا 

 4 تم تا دهمفه

 کارورزی دانشگاهیجامع پیش

 3 اول

 2 دوم

 1 سوم

 جامع علوم پایه دانشگاهی

 3 اول

 2 دوم

 1 سوم

 


