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 1396 سال کشوری  انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهجشنواره فراخوان 

انتخاب و معرفی حسب آیین نامه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و با توجه به نکات ذیل رساند به اطالع دانشجویان ارجمند می

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

 دانشجوی نمونه کشوری به وزارت متبوع معرفی خواهند شد. 

 شرایط عمومی انتخاب دانشجوی نمونه 

ای و کارشناسی ارشد پیوسته دکترای حرفه، 17کارشناسی ارشد مقطع  ،16کارشناسی حداقل معدل کل دانشجویان مقطع  -1

سال، مقطع کارشناسی دانشجویان در مقطع کارشناسی پس از چهار نیمتعیین شده است.  17(  PhDتخصصی)و دکترای  16

دانشجویان در جشنواره شرکت نمایند.  توانندپس از آزمون جامع می (  PhDسال و دکترای تخصصی)ارشد پس از دو نیم

ان همچنین سن داوطلبمقطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون احتساب نمره پایان نامه باید حدنصاب معدل کل را احراز نمایند. 

 .سال باشد 40نباید بیش از 

کسب شرط حداقل معدل برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در یک مقطع پیشین نیز ) برای مثال مقطع کارشناسی  برای  -2

 انشجوی مقطع کارشناسی ارشد یا مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجوی مقطع دکتری( الزامی است.د

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

شرکت در  برای شئون دانشجویی اجتماعی و -یفرهنگ های پژوهشی،از بخش حداقل معدل كل و كسب حداقل امتيازداشتن   -4

 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

مقطع فعلي های صورت گرفته در فعالیت صرفا   و فرهنگی ضروری است و پژوهشی -های علمیارائه تاییدیه برای کلیه فعالیت -6

 مالك محاسبه و امتیاز می باشد.  دانشجو

های تألیفی، برای کلیه کتابفناوری دانشگاه /تحقیقات وفناوری  ارایه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا معاونت پژوهشی و -7

 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.  60متقاضیان در صورت کسب حداقل   -10

 در اولین فراخوان این جشنواره شرکت نماید.در صورتی که دانشجو کلیه واحدهای درسی را گذرانده باشد، صرفا می تواند   -11

 MSRT, IELTS ,TOEFL COMPUTER ,TOEFLPAPER TOLIMO,TOEFL) کسب حداقل امتیاز آزمون زبان  -12

IBT, HMLE )طع دکتری الزامی است.برای دانشجویان مق 
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