
 

 آیین نامه عضو برتر سازمان دانشجویان-----------------------------------------------

 

 تعالیسمهاب

 برتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اعضاینتخاب اشیوه نامه 

   :چارچوب ساختاری رویداد

 فراخوان و اطالع رسانیانتشار : 1-1

 ثبت نام و ارسال مستندات : 2-1

 داوری رویداد و انتخاب عضو برتر: 3-1

 گردد. نشان فرهنگی جهادی اعطا می به عنوان عضو برتر دانشجویان سازمانبرگزیده نفر از اعضای  3به  تبصره:

 خواهند شد. تعیینمستقیم شعب  زیدگان سطح ملی با مشورت فکری و نظربرگ تبصره:      

 خواهد بودمدارك و مستندات مکتوب و كافی امکانپذیر ارائه  تنها باامتیازدهی به فعالیت اعضاء،  تبصره:      

عرفی م توانند خود را به عنوان عضو برتر باشند، نمی سازمانكه خود از اعضای  مدیران شعبآن دسته از تبصره:      

 ند.نك

اعضای شورای مركزی  سازمان دانشجویان و و معرفی اعضای برتر باید به امضای رئیس صورتجلسه انتخاب تبصره:      

 برسد.  سازمان دانشجویان

 است. 5/9/1400توسط دانشجویان ارسال مدارك آخرین مهلت تبصره:       

آذر  12در صورت هرگونه اعتراض نسبت به روند اجرای رویداد یا نحوه داوری دانشجو می تواند از تاریخ  تبصره:       

 ثبت كنند. (https://roytab.ir) آذر مراتب اعتراضات خود را در آدرس رویتاب14 الی

ی امتیازات بر اساس یین خواهدشد.شاخص های اصلبر اساس جداول زیر تع انتخاب اعضای برتر سازمان دانشجویان     

-فعالیت در سه بخش اصلی فعالیت در جهاددانشگاهی،سابقه فعالیت فرهنگی و اجتماعی دردانشگاه ،سابقه فعالیت علمی

 پژوهشی انجام می پذیرد:

 جدول شماره یک

 اجتماعی در جهاددانشگاهی(-)سوابق فعالیت فرهنگی

 امتیاز فعالیتعنوان 

 20 های سازمان دانشجویان در کانون فعالیت

 )در ازای هر دوره( 3 دانشجویان  های آموزشی سازمانها و دورهشرکت در کارگاه
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)طراحی پوستر، اجرا، قرائت قرآن،  دانشجویان به سازمان داوطلبانه خدماتارائه 

 ای و...(تولیدات چندرسانه

 )در ازای هر خدمت( 5

 )در ازای هر عنوان( 5 دانشجویان ها و مسابقات سازمانها، جشنوارهدر برنامه شرکت

 : همکاری مستمر با شعبه

  

ساعت در هفته:  4

 امتیاز10

ساعت و بیشتر در هفته:  8

 امتیاز 20

 امتیاز5ساعت در هفته:  4 های جهاددانشگاهیبا سایر بخش همکاری

ساعت و بیشتر در هفته:  8

 امتیاز10

ای و ملی سازمان و شعب )مانند دبیر رویدادهای هماهنگ، منطقه اجرایی مدیریت

 اجرایی مسابقات مناظره، دبیر اجرایی مهرباران و...(

 امتیاز 7سطح شعب: 

 امتیاز 10سطح ملی: 

 

شعبه  ل فوق از طرف دانشجو وجود نداشته باشد ازومستنداتی برای هركدام از فعالیت های جدكه درصورتی  :تبصره

 گردد. امتیاز فوق احتساب می، شود و درصورت تایید استعالم گرفته می فرد مورد نظر جهت تایید حضور و فعالیت

تمامی شاخص هایی كه نیاز به تصمیم گیری و نظردهی مستقیم شعبه داشته باشد با مراجعه به مدیر اجرایی شعبه تبصره:

 و نظر مستقیم وی اعمال می گردد.

درصورت همکاری با سایر بخش های جهاد الزم است نحوه فعالیت و بخش موردنظر همکاری به طوردقیق و با  تبصره:

 ذكر جزئیات در بخش توضیحات ذكر شود.

 مدت زمان همکاری و فعالیت در كانون ها در تخصیص امتیاز اثرگذاری مستقیمی ندارد. تبصره:

 2جدول شماره

 دانشجو در دانشگاه و دیگر مجموعه های آموزشی خارج از جهاد دانشگاهی سوابق فعالیت های فرهنگی اجتماعی

 امتیاز  عنوان فعالیت 

)در ازای هر عنوان و 2 های دانشگاهیها، مسابقات و برنامهدر جشنوارهکسب عنوان و مقام 

 مقام(

 )به ازای هر ثبت(3 ثبت اختراع و نوآوری

 2 های دانشجویی تشکلسایردر عضویت 

)در ازای هر مقاله، 3تا  مقاله، تالیف یا ترجمه کتاب در حوزه فرهنگی و اجتماعی ،یادداشت،تدوین 

تشخیص كیفیت اثرو امتیاز 

بر عهده هیئت انتخاب 

 است(
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 )در ازای هركتاب 7تا 

، تشخیص كیفیت اثرو 

امتیاز بر عهده هیئت 

 انتخاب است(

برجسته)نقاشی، شعر، داستان، خطاطی، های ادبی و هنری برخورداری از توانایی

 بازیگری و...(

3 

 

 .متیازی وجود نداردابین تالیف و ترجمه تفاوت  :تبصره

 برای تمامی شاخص های جدول باال ارائه مستندات و بارگذاری تصاویر مدارك الزامی میباشد. تبصره :

 .كسب مقام در سطح بین الملل ،ملی ،منطقه ای و دانشگاهی امتیازات جدایی را شامل نمی شود تبصره:

 عضویت همزمان در تشکل ها امتیاز مازادی را شامل نمی شود.تبصره:

 امتیازبندی عضویت در کانونهای سازمان دانشجویان:

 امتیاز سمت کانون های سازمان دانشجویان

فرهنگ و هنر. رسانه. اشتغال های مهرباران. کانون-

زیست.مناظره و نوآوری. سالمت. گردشگری و محیط

 و گفتگو و سایر کانون های سازمان دانشجویان

 20 موسس

 15 دبیر

 10 عضوشورای مركزی

 7 عضوفعال

 

دانشجویی كه به طور همزمان دبیر،هیئت موسس و عضو شورای مركزی است تنها باالترین امتیاز ممکن مطابق  تبصره:

 جدول برای او در نظر گرفته میشود.

های دانشجویی خارج از سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی نیز بر همین مبنا انجام معیار امتیاز عضویت در تشکل تبصره:

 پذیرد. می

 

 3شماره جدول 

 دانشجو سوابق پژوهشی و آموزشی

های ارشد و دكترا، معدل و برخورداری از سهمیه در طرح های پژوهشی، مقاله؛ پایان نامهدانشجو همکاری در این بخش 

جدول جداگانه امتیازبندی نیز در یک  و دیگر سوابق پژوهشی و آموزشی دانشجوهای نخبگان، المپیادهای دانشجویی طرح 

 شود.می
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 امتیاز  عنوان

 سوابق پژوهشی

 

 5 مجری مستقیم

 2 همکاری در پروژه

 3 به باال17معدل  معدل

 1 17تا 15معدل 

 10 نفر اول المپیاد علمی

 5 نفر دوم

 3 نفر سوم

 به ازای هرواحد در یکسال1 تدریس دانشگاهی سوابق آموزشی 

 یکسالبه ازای هر واحد در  5/0 تدریس غیر دانشگاهی

 4  پژوهشی-علمی مقاالت

برخورداری از سهمیه طرح های 

 بنیاد نخبگان

 به ازای هر طرح در یکسال1 

 

 امتیاز به دانشجو تعلق می گیرد. 1در شاخص سوابق آموزشی به ازای هر واحد تدریس در یک سال   تبصره:

 تاثیر ندارد.تدریس در دوره های ارشد و دكتری در رتبه بندی امتیازات  تبصره:

 نفر 2بیش از  یک تا دونفر نوع پژوهش

( مورد تایید ISIكامل در مجالت معتبر نمایه شده معتبر خارجی )چاپ هرمقاله 

 معاونت پژوهشی وزارتین 

4-6 3-5 

( مورد تایید ISIچاپ هرمقاله كوتاه در مجالت معتبر نمایه شده معتبر خارجی )

 معاونت پژوهشی وزارتین

2-4 2-3 

چاپ هرمقاله كوتاه در مجالت معتبر نمایه شده درپایگاه استنادی جهان اسالم 

(ISCو مجالت دارای امتیاز علمی )-پژوهشی 

3-5 2-4 

ترویجی دانشگاه ها و موسسات -چاپ هر مقاله در سایر مجموعه های معتبر علمی

 آموزش عالی

1-2 0.5-1.5 

 1.5-0.5 2-1 های خارجی بین المللی معتبر ارائه مقاله و پوستر یا چاپ مقاله در كنفرانس

 1-0.5 1.5-0.5 ارائه مقاله و پوستر یا چاپ مقاله در كنفرانس های داخلی بین المللی معتبر

 0.5 1-0.5 ارائه مقاله پوستر یا چاپ مقاله در كنفرانس های ملی معتبر

 

 بندی امتیازات اعضای برتر:رده

 درجه فرهنگی وضعیت حداقل امتیاز

 نشان برتر  عالی 100
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  خوب 90

  متوسط 80                         

 

 هدایای اعضای برتر: جدول 

 جوایز عضو

 ریال و نشان فرهنگی 30.000.000 نفراول

 ریال و نشان فرهنگی25.000.000 نفر دوم

 ریال و نشان فرهنگی20.000.000 نفرسوم

 

 داوری

معاون  دوعضو حقیقی از اساتیدحوزه فرهنگی،سازمان دانشجویان، مدیرشعبه،تشکیل هیئت داوری متشکل از رییس _ 

 فرهنگی جهاد و دو عضو دانشجویی

 .به تناسب افراد مدیران اجرایی مربوط به شعبه در مراحل داوری به عنوان عضو مدعو حضور پیدا میکنند_ 

 زمان بندی

 شرح تاریخ ردیف

 آخرین مهلت ارسال مدارك توسط دانشجویان  1400آذرماه5 1

 ارسال اعتراض نسبت به داوری در سایت رویتاب مهلت  1400آذرماه14الی12 2

 روز برگزاری رویداد و تقدیر از اعضای برتر  1400آذرماه16 3

 


