
 معاونت دانشجویی دانشگاه تعالیبسمه

 مدیریت امور دانشجویی
 فراخوان بیست و هشتمین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه

، شامل کشوریو  دانشگاهیدو سطح  در بیست و هشتمین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه نامثبت ،رساندبه اطالع دانشجویان محترم می
و  ارشدکارشناسی، کارشناسی تحصیلی طعامق برای هنرو  کشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی ،علوم پایه، علوم انسانیهای تخصصی گروه

 نام با مراجعه به پایگاهتوانند تا پایان مهلت ثبتمتقاضیان می .شروع خواهد شد 98ماه آبان 4مهرماه تا  20از ، تخصصی دکتری

http://portal.saorg.ir های تخصصیِ سطح دانشگاهی،گروه هر مقطع نفرات اوّل .کنند شرکت جشنواره در نامثبت یندفرآ تکمیل و 
 معرفی خواهند شد. ، تحقیقات و فناوریوزارت علومسازمان امور دانشجویان  به ،کشوری ی ارزیابی و انتخاب دانشجوی نمونه در سطحبرا

 توجه:
به ازای هر برگزیدۀ کشوری )در هایی که در جشنوارۀ دانشجوی نمونۀ هر سال، دانشجویان برگزیده در مرحلۀ کشوری داشته باشند، دانشگاه

را نیز عالوه بر نفر نخست معرفی  مقطع-نفر دوّم آن گروهتشویقی افزوده،  انند در سال آینده به عنوان سهمیۀتومی مقطع مربوطه(-گروه
 باشد.می پذیرامکان تخصصی دکتری و مقطع کارشناسیبرای مقطع  گروه علوم انسانیاز این امتیاز، امسال در استفاده  نمایند.

 :کنندگانشرکتشرایط 
 ( و مقطع دکتری17) ارشدکارشناسی(، مقطع 16مقطع کارشناسی ) دردر این جشنواره  دانشجویانبرای شرکت حداقل معدل کل  -1

 باشد.( می17) تخصصی

 باید حد نصاب معدل کل را احراز نمایند. نامهبدون احتساب نمرۀ پایان ،و دکتری ارشدکارشناسیطع ادانشجویان مق -2

 نیز الزامی است. قبلیشرط حداقل معدل در یک مقطع  کسب تحصیالت تکمیلی،برای دانشجویان مقاطع  -3

در همان مقطع تحصیلی  ISIیک مقالۀ شرط ورود به جشنواره، پذیرش  محوردکتری تخصصی پژوهشبرای دانشجویان مقطع  -4
 باشد.می

گذراندن بعد از  تخصصی نیمسال و مقطع دکتری 2بعد از  ارشدکارشناسینیمسال، مقطع  4دانشجویان در مقطع کارشناسی بعد از  -5
 توانند در جشنواره شرکت کنند.می آزمون جامع

 4ناپیوسته  ارشدکارشناسینیمسال،  8در فراخوان به عنوان شرط ورود الزامی است )کارشناسی نداشتن سابقۀ سنواتی برای شرکت  -6
 نیمسال(. 8 تخصصی نیمسال و دکتری

 تواند به عنوان دانشجوی نمونۀ کشوری انتخاب شود.می در هر مقطع تحصیلی یکبارصرفاً هر دانشجو  -7

 الزامی است. مقاطع تحصیالت تکمیلیبرای دانشجویان  (4مادۀ  3)ذیل بند  نامهطبق جدول مندرج در آیین آزمون زبانات کسب امتیاز -8

 الزامی است. جشنوارهاجتماعی برای شرکت در این -پژوهشی، فرهنگی های آموزشی،فعالیت از حداقل امتیازکسب  -9

امکان شرکت در این  در مقطع مربوطه، ذیربط قانونی در شورای انضباطی و یا مراجع قطعی محکومیت دارای سابقۀدانشجویان  -10
 جشنواره را در همان مقطع تحصیلی ندارند.

 باشند.مجاز به شرکت در جشنواره می یک رشتۀ تحصیلیرشته اشتغال به تحصیل دارند، فقط در  2دانشجویانی که همزمان در  -11

سال  اوّلین فراخوانتوانند در سنوات تحصیلی می در صورت نداشتن ،شوندالتحصیل میدانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره فارغ -12
 مقطع شرکت کنند.-آینده در همان گروه

 باشد.می سال 40 شرط سنی شرکت در جشنواره حداکثر -13
 طول مقطع فعلیهای صورت گرفته در پژوهشی و فرهنگی ضروری است و صرفاً فعالیت-های علمیبرای تمامی فعالیت تأییدیه ارائۀ -14

 باشد.دانشجو، مالک محاسبه و امتیاز می

 و گردآوری ضروری است. های تألیفی، ترجمهاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تمامی کتاب مجوز ارائۀ -15

امتیاز و مقطع  65حداقل در صورت کسب  ارشدکارشناسیامتیاز، مقطع  64 در صورت کسب حداقلمقطع کارشناسی متقاضیان  -16
 توانند به مرحلۀ کشوری راه یابند.می ،امتیاز 70 حداقلدر صورت کسب دکتری 

و  واقع در ساختمان سبالن، مدیریت دانشجویی دانشگاهتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به دانشجویان می

 مراجعه نمایند. در صفحۀ اصلی سایت دانشگاه، های دانشجوییاطالعیهبخش 


