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 9315 سال انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهجشنواره فراخوان 

رساند که معاونت دانشجویی دانشگاه با رعایت نکات ذیل اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی بدینوسیله به اطالع دانشجویان ارجمند می

نمونه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، می نماید. نفرات اول هر مقطع جهت ارزیابی و انتخاب دانشجوی نمونه 

 کشوری به وزارت متبوع معرفی خواهند شد. 

 شرایط عمومی انتخاب دانشجوی نمونه 

ای و کارشناسی ارشد پیوسته دکترای حرفه، 11کارشناسی ارشد مقطع  ،11کارشناسی حداقل معدل کل دانشجویان مقطع  -1

دانشجویان در مقطع کارشناسی پس از چهار نیمسال، مقطع کارشناسی تعیین شده است.  11(  PhDو دکترای تخصصی) 11

سال و دکترای ای پس از شش نیمسال، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفهمارشد پس از دو نی

سال  04در جشنواره شرکت نمایند. همچنین سن داوطلبان نباید بیش از  توانندپس از آزمون جامع می (  PhDتخصصی)

 .باشد

 انتخاب شود. كشوريعنوان دانشجوی نمونهه می تواند ب يك بارهر دانشجو در هرمقطع  -3

برای شرکت در  شئون دانشجویی اجتماعی و -یفرهنگ های پژوهشی،از بخش حداقل معدل كل و كسب حداقل امتيازداشتن   -0

 این رقابت الزامی است.

 ند.را ندار امکان شرکت در این رقابتدانشجویان دارای سابقه محکومیت در شورای انضباطی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیربط  -5

علي مقطع فهای صورت گرفته در فعالیت صرفا   و فرهنگی ضروری است و پژوهشی -های علمیارائه تاییدیه برای کلیه فعالیت -1

 مالك محاسبه و امتیاز می باشد.  دانشجو

یفی، های تألبرای کلیه کتابفناوری دانشگاه /تحقیقات وفناوری  ارایه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا معاونت پژوهشی و -1

 ترجمه و گردآوری ضروری است.

 مورد رسیدگی قرار می گیرد. بر حسب گروه تخصصی و مقطعمدارك دانشجویان  -8

 دانشجویان الزم است در هر بخش پژوهشی، فرهنگی و شئونات حداقل امتیازات را بطور جداگانه اخذ نمایند. -9

 امتیاز از کل صد امتیاز می توانند به مرحله کشوری راه یابند.  14متقاضیان در صورت کسب حداقل   -14

 تقويم جشنواره انتخاب دانشجوي نمونه:  -11

ادامه خواهد داشت.  آذر 13آغاز شده و تا آبان  00آغاز داوری مرحله دانشگاهی از  ،ماه آبان 04تا  بانآ اولاز تاریخ  ثبت نام 

آغاز  آذر 04های مرحله کشوری ادامه دارد. همچنین داوری آذر 04آغاز شده و تا  آذر 13نتخبین دانشگاهی از معرفی م

 .شود آغاز می 95 دهه سوم بهمن ماه . مقدمات تقدیر از دانشجویان نمونه از خواهد داشتادامه دی 04شده و تا 

 روع ثبت نام:ش

با مراجعه به  02/8/51لغایت  9/8/51از دانشجویان می توانند 

 نسبت به ثبت نام در جشنواره اقدام نمايند.  .irsaorgwww.nemooneh. سامانه

 : نشاني ذيل مراجعه نمايند كسب اطالعات بيشتر بهجهت داوطلبان 

 بهادریخانم سرکار  -معاونت دانشجوییدفتر  –ساختمان سمیه  نهمطبقه :تهران

 سرکارخانم سلطان حسینی -مرکز ارتباطات و رسانه معاونت دانشجویی–دومطبقه  –ساختمان اداری  كرج:

 معاونت دانشجويي

 دانشگاه خوارزمي
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