
 

 

 

 

 
 آیین نامه

 ی نمونهجشنواره دانشجو

 )ویژه دانشجویان کارشناسی(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398مرداد ماه 

 

 

 

 باسمه تعالی

 

 ن:: شرایط شرکت کنندگا 2ماده 

 می باشد.  (16: حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت در مقطع کارشناسی ) 2-1

 می توانند در این رقابت شرکت نمایند. دانشجویان پس از طی حداقل چهار نیمسال در مقطع  کارشناسی: 2-3

 نیمسال ( 8نداشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فراخوان بعنوان شرط ورود الزامی است ) کارشناسی : 2-4

 هر دانشجو صرفا یکبار در هر مقطع تحصیلی می تواند بعنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شود. :2-5

 اجتماعی برای شرکت در این رقابت الزامی است. –فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ،فرهنگی : کسب حداقل امتیاز از 2-7

قطعی از شورای  انضباطی و یا مراجع قانونی ذیربط در مقطع مربوطه، امکان شرکت در این جشنواره را : دانشجویان دارای سابقه محکومیت 2-8

 در همان مقطع تحصیلی تدارند.

 زمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند فقط در یک رشته تحصیلی مجاز به شرکت در جشنواره می باشند.: دانشجویانی که هم2-9

( می توانند در اولین 4-2: دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره فارغ التحصیل می شوند، در صورت نداشتن سنوات تحصیلی ) بند 2-10

 ت نمایند.مقطع شرک -فراخوان سال آینده در همان گروه

 سال می باشد . 40: شرط سنی شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه حداکثر 2-11

 :نحوه محاسبه امتیازات:  3 ماده
 کلیه امتیازات دانشجویان ، مطابق با مقطع تحصیلی و منطبق با حدود در نظر گرفته شده در جدول ذیل محاسبه می گردد:

 جدول امتیازات اصلی

 پژوهشی  آموزشی مقطع تحصیلی

 حداقل –حداکثر 

 فرهنگی 

 حداقل –حداکثر 

 جمع فناوری

 100 5 15-30 4-25 40 کارشناسی

 

 جدول امتیازات افزوده

 فناوری فرهنگی ) حافظان کل قرآن ( مقطع تحصیلی

 15 5 کارشناسی

صورت گرفته در طول مقطع فعلی دانشجو، مالک : ارائه تاییدیه برای کلیه فعالیت های علمی و غرهنگی ضروری است و صرفا فعالیت های 3-1

 محاسبه و امتیاز می باشد.



 آوری ضروری است.: ارائه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای کلیه کتب تالیفی ، ترجمه و گرد3-2

 : مدارک دانشجویان برحسب گروه تخصصی و مقطع تحصیلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.3-3

 ی بایست در هر بخش پژوهشی و فرهنگی ، حداقل امتیازات این جدول را به صورت جداگانه اخذ نمایند.ُ: دانشجویان م3-4

 : متقاضیان می توانند بر اساس شرایط ذیل به مرحله کشوری راه یابند:3-5

 امتیاز 64دانشجویان مقطع کارشناسی حداقل  -3-5-3

 نحوه محاسبه امتیاز آموزشی:  4 ماده

از مجموع امتیاز معدل، بخشی به معدل کل واحد های گذرانده اختصاص و بخش دیگر به معدل هر نیمسال تحصیلی  امتیاز معدل:  -1-4

دانشجو بر اساس جدول زیر تعلق می گیرد. در صورتی که دانشجو دروس خود را زودتر از سنوات تعیین شده به اتمام برساند . به نیمسال 

 تعلق می گیرد. باالترین معدل نیمسال دانشجو، امتیاز باقیمانده 

 کارشناسی پیوسته
 معدل کل واحد های گذرانده

 امتیازُ 32حداکثر 

 نحوه محاسبه امتیاز

 8معدل کل( * -16)

 

 معدل نیمسال های تحصیلی

 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 

 :المپیاد های علمی  -2-4

 به  دارندگان مدل طال ، نقره و برنز در هر یک از مراحل انفرادی و گروهی بر طبق جدول زیر امتیاز تعلق می گیرد.

 

 

 المپیاد های علمی

 امتیاز عنوان

 3 طال ) مقام اول(

 2 نقره ) مقام دوم(

 1 برنز) مقام سوم(

 5/0 لوح تقدیر) شایسته تقدیر(

 

 آزمون زبان-4-3

HMLE MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IET 

TOEFL 
Computer 

TOEFL 
Paper 

TOLIMO 

 امتیاز

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

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

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

 

 برای او محاسبه می گردد. باالترین امتیاز: در صورتی که دانشجو بیش از یک مدرک معتبر زبان ارائه نموده باشد،  2تبصره 

 نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی:  5 ماده

 : کلیه فعالیت های پژوهشی باید مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی دانشجو باشد. 1تبصره 



کلیه فعالیت های پژوهشی دانشجو که بصورت مشترک با اساتید دانشگاه انجام شده ، بدون احتساب اساتید لحاظ گردیده و امتیاز داده  : 2تبصره 

 می شود.

 : کلیه فعالیت های پژوهشی میان رشته ای در همین بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد.3تبصره 

 بخش پژوهشی(درصد کل امتیازات  40) حداکثر  مقاالت: 5-1

 مقاالت دانشجویان مطابق با جدول امتیازات ذیل محاسبه می گردد:

 نفر 2بیشتر از  نفره 2تا 1 نوع مقاله

 1-3 2-5 مورد تائید معاونت پژوهشی وزارتین  (ISI)چاپ مقاالت کامل در مجالت نمایه شده معتبر خارجی 

 5/0-1 1-2 مورد تائید معاونت پژوهشی وزارتین  (ISI)چاپ مقاالت کوتاه در مجالت نمایه شده معتبر خارجی 

و مجالت دارای امتیاز  (ISC)چاپ هر مقاله در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسالم 

 پژوهشی –علمی 

4-2 3-1 

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

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

 

 : مقاالت و کنفرانس های چاپ شده ، صرفا شامل امتیاز می باشد.5-1-1

 : گواهی حضور و ارائه کنفرانس های خارجی الزامی بوده و در صورت عدم ارائه آن ، امتیازی تعلق نمی گیرد.5-1-2

 ، طبق جدول ذیل به امتیازات فوق افزوده می شود.  (Impact factor ): به ازای هر مقاله چاپ شده در مجله با شاخص تاثیر 5-1-3

 شاخص تاثیر
( Impact 
factor) 

 به باال 10 6-10 3-5 3-1 زیر یک

 5/2-3 5/1-2 1-5/1 5/0-1 0-5/0 امتیاز

 در صد کل امتیازات بخش پژوهشی( 10) حداکثر  طرح های پژوهشی :5-2

شامل فعالیت و همکاری در طرح های ملی ، پژوهش های کاربردی و طرح های پژوهشی دانشگاهی ) اتمام یافته ( می باشد که مطابق جدول زیر 

 محاسبه می شود.

 امتیاز مسئولیت دانشجو در اجرای طرح

 کارشناسی

 0 – 2 مجری اصلی طرح

 5/0 – 1 طرحهمکار 

 

: امتیاز فعالیت و همکاری در طرح های ملی با ظریب دو محاسبه می گردد. طبق تعریف شورای عالی عتف ، منظور از طرح ملی ، طرحی 5-2-1

تحقیقاتی است همراستا با اولویت های ملی که مبتنی بر توسعه علوم و فناوری بوده ، در نتیجه به توسعه و هم افزایی میان اهداف آموزشی و 

منجر شود . از سوی دیگر اندازه و هزینه طرح می بایست فراتر از توان یک بخش بوده و همکاری نهادها و سازمان های مختلف در طرح را در 

 برگیرد.

 : در صورت ارائه یک طرح پژوهشی در جشنواره های متعدد، صرفا امتیاز یک بخش در نظر گرفته خواهد شد.5-2-2

 های کاربردی باید به تائید معاون پژوهشی دانشگاه برسد.: پژوهش 5-2-3



 :  دستاوردهای حاصل از طرح های پژوهشی در بخش های دیگر ) مقاالت ، کتب و ...( قابل محاسبه نمی باشند.5-2-4

 

 در صد کل امتیازات بخش پژوهشی( 10) حداکثر  تالیف کتاب: 5-3

 ذیل محاسبه می گردد. امتیاز کتب تالیفی دانشجویان مطابق با جدول

 

 امتیاز تعداد نویسنده یا نویسندگان

 کارشناسی

 1 – 2 نفره 1

 5/0 – 1 نفره  2

 5/0 نفر به باال 2

 

 : امتیازات جدول فوق، صرفا به کتب چاپ شده تعلق می گیرد.5-3-1

.) به طور مثال  در مقطع کارشناسی در صورت گیردامتیاز تعلق می  4: به تالیف کتاب به صورت تصنیفی در مقطع کارشناسی تا سقف 5-3-2

 امتیاز به صورت افزوده به دانشجو تعلق می گیرد(. 5/1داشتن کتب تالیفی 

 امتیازات جدول فوق اضافه می شود.امتیاز به  1: در صورت انتشار کتاب توسط دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها ، 5-3-3

 فوق اضافه می گردد.امتیاز به امتیازات جدول  2جشنواره های معتبر بین المللی حائز رتبه اول تا سوم گردد،  : در صورتی که کتاب در5-3-4

 در صد کل امتیازات بخش پژوهشی( 10حداکثر  ترجمه و گرد آوری کتاب ):  5-4

 دانشجویان مطابق با جدول ذیل محاسبه می گردد. ترجمه و گردآوری شده توسط امتیاز کتب

 امتیاز تعداد نویسنده یا نویسندگان

 کارشناسی

 5/0 – 1 نفره 1

 5/0 نفر به باال 2

 : صرفا به کتب چاپ شده ، امتیازات فوق تعلق می گیرد.5-4-1

 در صد کل امتیازات بخش پژوهشی( 20) حداکثر  اختراع ، ابداع و نو آوری: 5-5

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا  معاونت پژوهشی وزارتین امتیاز ذیل تعلق می گیرد.به اختراع ، ابداع،و یا نوآوری دارای تائیدیه از 

 امتیاز تعداد 

 کارشناسی

 3 – 4 نفره 1

 2 - 3 نفره  2

 1 - 2 تر نفر به باال 3

 



: به هرگونه ارائه طرح یا ایده اجرا شده در کلیه بخش های مختلف صنعتی، خدماتی ، عمومی ، اجتماعی و دانشگاهی با گواهی باالترین 5-5-1

 امتیاز تعلق می گیرد.  5تا  1و تایید معاون پژوهشی / تحقیقات و فناوری دانشگاه ، بر حسب نو ع و سطح آن از مقام آن بخش 

 اختراعات مورد تایید بنیاد ملی نخبگان امتیازات ذیل اضافه می گردد.: به 5-5-2

 امتیاز سطح اختراع

 4 2سطح 

 7 1سطح 

 

 در صد کل امتیازات بخش پژوهشی( 10) حداکثر  مسابقات و جشنواره علمی: 5-6

 تعلق می گیرد.زیرامتیاز  کسب عناوین در مسابقات و جشنواره های علمی کشوری خوارزمی ، رازی ، فارابی به 

 امتیاز تعداد 

 کارشناسی

 2 نفره 1

 1 نفر به باال تر 2

 

 : به اختراعات برگزیده در مسابقات و جشنواره های علمی ، بیشترین امتیاز تعلق گرفته در جدول فوق تعلق می گیرد.1تبصره 

: دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های گروه هنر در صورت خلق آثار هنری نظیر مجسمه سازی ، نقاشی ، موسیقی ، فیلم و ... و کسب 2تبصره 

 امتیاز کسب می نمایند.مقام در جشنواره های معتبر ملی و بین المللی مورد تائید وزارت علوم ، مطابق جدول فوق 

 فرهنگی نحوه محاسبه امتیاز:  6 ماده

اجتماعی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد، مالک محاسبه و امتیاز خواهد بود .  -در این بخش، صرفا فعالیت های فرهنگی

همچنین در مسابقات و جشنواره های دانشگاهی ، رقابت هایی دارای امتیاز هستند که مسابقات مقدماتی برای ورود به مرحله کشوری همان 

 ابت باشند.رق

 بخش  فرهنگی( در صد کل امتیاز 30) حداکثر  فعالیت های قرآنی: 6-1

 :کسب مقام در مسابقات قرآن ) حفظ و قرائت(6-1-1

 دانشگاهی کشوری ملی بین المللی عنوان

 5/1 3 5 7 مقام اول

 1 2 4 6 مقام دوم

 5/0 5/1 3 5 مقام سوم

 

، طی یک سال به چند مقام دست یافته اند؛ صرفا به باالترین مقام کسب شده آنها امتیاز تعلق می : دانشجویانی که در یک رشته قرآنی 6-1-2

 گیرد.

را کسب می نمایند . در صورت حفظ سی جزء قرآن، کل امتیاز  25/0: حافظان قرآن کریم به ازای حفظ هر جزء با تائید مراکز ذیصالح 6-1-3

 ( به دانشجو تعلق می گیرد. 3افزوده ) مطابق جدول ماده امتیاز  5امتیاز فعالیت قرآنی بعالوه 



نهج البالغه ، صحیفه سجادیه و ...(  نیمی از امتیازات جدول   ،: به برگزیدگان مسابقات و جشنواره های دینی با موضوعات  قرآنی ) نماز6-1-4

 فوق تعلق می گیرد.

رائه گواهی فعالیت معتبر از مراجع مربوطه و تایید کمیته داوری فرهنگی امتیاز بند :  به دانشجویان اقلیت های دینی رسمی کشور ، با ا1تبصره 

 فوق تعلق می گیرد.

فاقد این مستند باشد. اخذ مرجع تایید کننده در حوزه حفظ جزء قرآن ، سازمان تبلیغات اسالمی می باشد . در صورتی که دانشجو:  2تبصره 

 ) وزارت بهداشت و وزارت علوم ( مورد قبول است .گواهی از مراکز قرآن و عترت وزارتین 

 بخش  فرهنگی( در صد کل امتیاز 20) حداکثر فعالیت در نهاد های دانشجویی : 6-2

 اسبه می گردد.اه ، امتیازات مطابق جدول زیر محبه ازای هر سال مسئولیت در نهاد های دانشجویی دانشگ

 امتیاز سمت نهاد دانشجویی

دانشجو.یی، کمیته های انجمن های علمی 

تحقیقات دانشجویی، کانون های فرهنگی، 

تشکل های سیاسی و شوراهای صنفی، 

نماینده مناطق خانه نشریات دانشجویی، عضو 

شورای نظارت بر انجمن های علمی 

دانشجویی دانشگاه، عضو کمیته ناظر بر 

 نشریات دانشگاهی

 2 دبیر

 

 

 عضو شورای مرکزی

 

 

1 

 

 

 

دانشجو در شورا ی مرکزی مجامع تخصصی کانون های فرهنگی، اتحادیه تشکل های اسالمی دانشجویان ، شورای عضویت در صورت : 6-2-1

مرکزی خانه نشریات دانشجویی ، شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی کشوری ، شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای 

 هی در طول یک سال تحصیلی ، تمام امتیاز این بخش تعلق می گیرد.رفا -مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی

تبصره: در صورتی که در زمان ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه حداقل شش ماه از مسئولیت دانشجو در نهاد دانشجویی سپری شده باشد، 

 معادل امتیاز یک سال به وی تعلق می گیرد.

 بخش  فرهنگی( در صد کل امتیاز 15) حداکثر  نشریات دانشجویی: 6-3

ت به مشارکت و همکاری در تهیه نشریات دانشگاهی دارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه که مورد تایید شورای مرکزی ناظر بر نشریا

 باشد، طبق جدول زیر امتیاز تعلق می گیرد.دانشجویی کشور 

 امتیاز وضعیت همکاری

 5/1 مدیر مسئول یا سر دبیر

 1 عضو شورای سر دبیری با هیات تحریریه

 : به مسئولیت همزمان دانشجو در بیش از یک نشریه به عنوان صاحب امتیاز حقیقی، مدیر مسئول و یا سردبیر امتیاز تعلق نمی گیرد.6-3-1

 تحصیلی ، امتیاز فوق تعلق می گیرد. تبصره: در صورت انتشار حداقل دو شماره از نشریه در هر سال

 بخش  فرهنگی( در صد کل امتیاز 25) حداکثر  مسابقات و جشنواره های فرهنگی ، هنری و ادبی :6-4

ش، به کسب عناوین در مسابقات ، جشنواره های فرهنگی ، هنری و ادبی مورد تایید وزارتین ) جشنواره فرهنگی سیمرغ ، نشریات دانشجویی ، روی

قرآنی محاسبه شده و مستندات باید در همان  بخشامتیازات مربوط به جشنواره های دینی و قرآنی درحرکت و ...( امتیاز ذیل تعلق می گیرد. 

 بخش مربوطه قرار گیرد.



 دانشگاهی کشوری ملی بین المللی عنوان

 5/1 3 5 7 مقام اول

 1 2 4 6 مقام دوم

 5/0 5/1 3 5 مقام سوم

 بخش  فرهنگی( در صد کل امتیاز 20) حداکثر :  مسابقات ورزشی: 6-5

 دانشگاهی کشوری ملی بین المللی عنوان

 5/1 3 5 7 مقام اول

 1 2 4 6 مقام دوم

 5/0 5/1 3 5 مقام سوم

 

 : به برگزیدگان مسابقات ورزش های همگانی) طناب کشی، پرتاب دارت و ...( نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق می گیرد.6-5-1

 رقابت هایی دارای امتیاز هستند که مسابقات مقدماتی برای ورود به مرحله کشوری همان رقابت باشند.: در مسابقات دانشگاهی، 1تبصره 

 : مرجع تایید کننده عناوین در دانشگاه، معاونت دانشجویی و در خارج از دانشگاه مراجع ذیربط می باشد.2تبصره 

 سال ، امتیاز باالترین مقام تعلق می گیرد. : به برگزیدگان رشته های مشترک مسابقات برگزار شده در یک3تبصره 

 فرهنگی(در صد کل امتیازبخش  10حداکثر ) سایر فعالیت های فرهنگی: 6-6

 موضوع فعالیت
 حداکثر امتیاز فعالیت های داوطلبانه درون دانشگاهی

باشند.) با ق محروم نقش داشته مشارکت در اردوهای جهادی ، هجرت و ... که در خدمات رسانی به مناط 1

 ارائه گواهی رسمی به تایید معاون فرهنگی(

5/5-0/1 

حضور و مشارکت در  کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی و سایر کارگاه هایی که توسط دفاتر  2

 مشاوره دانشگاه ها برگزار می شود .

5/0 

به صورت فردی صورت گرفته برگزاری کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی ) به شرط انکه اخذ مجوز  3

 باشد(

1 

 امتیاز فعالیت های داوطلبانه
 0/1-5/5 مشارکت و حضور در امداد رسانی حوادث غیر مترقیه که به تایید جمعیت هالل احمر برسد. 1

نگی وزارت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، سازمان میراث فرهنگی ههمکاری در فعالیت های فر 2

 هنری –، سازمان تبلیغات اسالمی ، انجمن های صنفی 

5/0 - 1 

عضویت و همکاری بیش از یک سال در بنیاد های خیریه و عام المنفعه رسمی ) کمیته امداد و بهزیستی  3

 و ...(

1 

 5/0 یریه رسمیعضویت در هیات امنای موسسات خ 4

 امتیاز سایر
 2 اختیار تاهل 1

 5/0 ارائه کارت اهدای عضو 2

 1 امتیاز تعلق می گیرد( 25/0اهدای خون ) به ازای هر بار  3

 1 - 5/1 تالیف کتاب فرهنگی 4

 1 - 5/0 ترجمه و گرد آوری 5

 

موضوعات قرآنی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی، هنری، ورزشی مصداق در  "غیر مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی  "تبصره: کتب تالیفی و ترجمه 

 فعالیت های فرهنگی ) بخش سوم( است. سایر 5و  4بند 



: کلیه مدارک و مستندات فعالیت های فوق باید به تایید مرجع ذیصالح ) معاونت فرهنگی، وزارت ارشاد، جمعیت هالل احمر و ...( رسیده 6-6-1

 باشد.

 ایثارگری:: 6-7

 ارگری ) جانبازان ، آزادگان و خانواده ایشان( ، طبق بند های ذیل امتیاز تعلق می گیرد.ثبه  ای

 امتیاز 15صد رد 70جانبازان   6-7-1

 امتیاز 12درصد  69تا   50جانبازان  6-7-2

 امتیاز 10درصد  49تا   25جانبازان   6-7-3

 امتیاز( 15امتیاز ) حداکثر  4آزادگان به ازای هر سال اسارت   6-7-4

 امتیاز ( 8رزمندگان به ازای هرماه حضور داوطلبانه در جبهه یک امتیاز ) حداکثر  6-7-5

 امتیاز 10درصد به باال ، آزاده ( 70فرزند و همسر ) شهید، جانبازان   6-7-6

 امتیاز 7درصد  69تا  50فرزند و همسر جانبازان   6-7-7

 امتیاز 5درصد  49تا  25بازان فرزند و همسر جان  6-7-8

 ا ضریب دو محاسبه خواهد شد.ت حضور خواهران در اسارت و جبهه ب: امتیاز مد1تبصره   6-7-9

بخش باالترین و لحاظ می گردد. در صورت حائز شرایط بودن در چند راساس یکی از بند های فوق محاسبه تبصره : امتیازات ایثارگران صرفا ب

 شود.امتیاز لحاظ می 

 معلولیت:  7 ماده

درصد حد نصاب امتیاز الزم برای شرکت در این رقابت ده امتیاز  90: به دانشجویان معلول با ارائه تائیدیه از سازمان بهزیستی در صورت کسب 7-1

 تشویقی تعلق می گیرد.

 : فناوری 8 ماده

 ایده فناوری

 تولید، ارتقاء محصول و یا خدمت شود.تعریف: ایده یا پروژه فناوری پروژه ای است که منجر به 

 امتیاز                5/2مشترک با هیات علمی:                  امتیاز       5/3مشترک با دانشجو:                         امتیاز      5مستقل : 

 امتیاز 11حداکثر 

 

 واحد فناور

قوقی( که بر اساس مقررات سازمان ثبت اسناد کشور تاسیس و بر طبق آیین نامه های تعریف: واحد فناور واحدی است دارای هویت مستقل ) ح

 رشد یا پارک پذیرفته شده باشد.مرکز رشد یا پارک رسما در مرکز 

سابقه واحد فناور شامل هسته های فناور ، شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد کشور که در مرکز رشد و پارک ها مستقر شده است و دارای 

 دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان است.

 امتیاز 2استقرار مرکز رشد:                                                                             

 امتیاز 1استقرار پارک:                    امتیاز       شرکت ثبت شده  1هسته فناوری: 

 امتیاز 2امتیاز  شرکت با سابقه دانش بنیان :  2بنیان: شرکت با عنوان دانش 



 امتیاز 8حداکثر 

 محصول 

تعریف: محصول شامل کاال و خدمات می شود و باید مجوز های مربوطه را از مراجع ذی صالح دریافت کرده باشد.)مجوز مربوطه باید به تایید 

 معاونت پژوهشی دانشگاه برسد.

 1محصول تجاری شده ) تولید انبوه( :               امتیاز    1محصول مجوزدار:            امتیاز      1محصول به صورت نمونه آزمایشگاهی: 

 امتیاز

 امتیاز 8حداکثر 

  

 

 

    آموزش 

 مجازی صورت گرفته باشد.تعریف: آموزشها می توانند بصورت برگزاری کارگاه های حضوری و یا شرکت در دوره های آموزش 

 امتیاز 3شرکت در استارتاپ ها ) شرکت در رویداد های استارتاپی و برگزیده شدن ایده( :  -الف

 امتیاز( 5/0شرکت در دوره آموزشی ) هر دوره آموزشی  –ب 

 فناوری و کارآفرینی -1
 مدیریت پروژه -2
 خالقیت و طرح کسب و کار -3
 کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه -4
 تجارتحقوق  -5
 بازاریابی -6
 محیط کسب و کار -7
 تامین مالی  -8
 شرکت های دانش بنیان  -9

 مالکیت فکری  -10
 تشکل ، ثبت ارکان شرکت های تجاری -11
 رویه صادرات بهداشت و سالمت -12
 آشنایی با مباحث مالی شرکت -13

 امتیاز 6حداکثر 

 

 9ماده : 

 شورای سیاستگذاری دانشجویان نمونه تعیین و ابالغ می گردد.تعداد دانشجویان نمونه و سهم هریک از گروه های آموزشی، در جلسه   9-1

 مرجع تفسیر آیین نامه و تدوین شیوه نامه شورای سیاستگذاری می باشد.   9-2

به تایید وزاری علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  02/06/98تبصره در تاریخ  19ماده و  9این آیین نامه در    9-3

 کلیه آیین نامه های قبلی لغو می گردد.رسیده و از تاریخ تصویب 

 


