بسمه تعالی

دبیرخانه جشنواره انتخاب دانشجوی برتر دانشگاه

« با کرونا هم » . . .

هشتمین جشنواره دانشجوئی  -آذر ماه 9911
نام و نامخانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره تماس:

مجتمع/دانشکده:

مقطع:

رشته و گرایش:
«کاربرگ شماره  – 1حوزه آموزشی»

نیمسال

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

معدل

شرایط شرکت:
 مقاطع


کارشناسی :گذراندن حداقل  021واحد درسی یا دانش آموخته سال تحصیلی 98-99



کارشناسی ارشد :گذراندن  22واحد درسی یا دانش آموخته سال تحصیلی 98-99



دکتری آموزشی  -پژوهشی :گذراندن آزمون جامع

 سنوات


کارشناسی حداکثر  01نیمسال



کارشناسی ارشد حداکثر  5نیمسال



دکتری حداکثر  01نیمسال

الزامات:


آخرین کارنامه با تائید معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

تائیدیه مجتمع  /دانشکده

نکته :اخذ تاییدیه از مجتمع توسط دبیرخانه همایش در معاونت دانشجویی انجام میگردد.
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نهم

دهم

بسمه تعالی

دبیرخانه جشنواره انتخاب دانشجوی برتر دانشگاه

« با کرونا هم » . . .

هشتمین جشنواره دانشجوئی  -آذر ماه 9911
نام و نامخانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره تماس:

مجتمع/دانشکده:

مقطع:

رشته و گرایش:
«کاربرگ شماره  – 2حوزه پژوهش»

 -1مقاالت علمی

(ارایه مستندات الزامی است( .صفحه اول و منابع مقاله پیوست شود) )

عنـــــوان

نوع مجله

سال چاپ

سطح نشریه

جدیدترین منبع

()imf

استفاده شده

ارتباط با پروژه مصوب

پایاننامه
پروژه مصوب

کتاب
فرصت مطالعاتی

پایاننامه
پروژه مصوب

کتاب
فرصت مطالعاتی

تائیدیه مجتمع  /دانشکده
 -2پایاننامه

(ارایه مستندات الزامی است CD ( .پایاننامه))
تاریخ دفاع

عنـــــوان

(یک سال گذشته)

محتوا

نمره دفاع

دستاوردهای تحقیق

روش تحقیق

مقاله کتاب
کاربردی بودن -مورد توجه و عالقه دانشجویان شیوه صحیح مستندسازی  -انسجام در تنظیم و
و محققان – تازگی و ابتکاری بودن
تدوین مطالب – استفاده از منابع و ماخذ (بهروز بودن) ثبت اختراع،فناوری
تائیدیه مجتمع  /دانشکده
 -3تالیف یا ترجمه کتاب

(ارایه یک نسخه از کتاب جهت ارزیابی الزامی است (حداکثر یک نسخه)).
نام کتاب

نکته :اخذ تاییدیه از مجتمع توسط دبیرخانه همایش در معاونت دانشجویی انجام میگردد.

نوع اثر

سال چاپ

استفاده از کتاب به عنوان مرجع

دریافت جایزه

ارزشیابی داور قبل از چاپ

تائیدیه مجتمع  /دانشکده
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دبیرخانه جشنواره انتخاب دانشجوی برتر دانشگاه

« با کرونا هم » . . .

هشتمین جشنواره دانشجوئی  -آذر ماه 9911
نام و نامخانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره تماس:

مجتمع/دانشکده:

مقطع:

رشته و گرایش:

 -4پروژه کسر خدمت

(ارایه مستندات الزامی است ( CDگزارش نهایی))

عنـــــوان

محتوا

مدت کسر ی

روش تحقیق

دستاوردهای تحقیق

کاربردی بودن -مورد توجه و عالقه دانشجویان و شیوه صحیح مستندسازی  -انسجام در تنظیم و تدوین مقاله کتاب
مطالب – استفاده از منابع و ماخذ (بهروز بودن)
محققان – تازگی و ابتکاری بودن
ثبت اختراع،فناوری
تائیدیه مجتمع  /دانشکده
 -5اختراع ،ابداع یا نوآوری
عنوان اختراع

(ارایه مستندات الزامی است (حداکثر یک مورد)).
شماره ثبت

آخرین وضعیت

محل ثبت

تائیدیه مجتمع  /دانشکده
 -6استارتآپها  -طرحهای تحقیقاتی یا نظریهپردازی
عنــوان

(ارایه مستندات الزامی است (حداکثر یک مورد)).
آخرین دستاورد و نتایج

وضعیت  /ثبت

تائیدیه مجتمع  /دانشکده  /مرکز

نکته :اخذ تاییدیه از مجتمع توسط دبیرخانه همایش در معاونت دانشجویی انجام میگردد.
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دبیرخانه جشنواره انتخاب دانشجوی برتر دانشگاه

« با کرونا هم » . . .

هشتمین جشنواره دانشجوئی  -آذر ماه 9911
نام و نامخانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره تماس:

مجتمع/دانشکده:

مقطع:

رشته و گرایش:

«کاربرگ شماره  – 3فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی»
 -1تالیف و ترجمه موضوعات قرآنی ،فرهنگی ،هنری یا کسب مقام در مسابقات قرآنی
محل ارائه  /عنوان مسابقه

نام اثر  /عنوان کسب شده

(ارایه مستندات الزامی است).
آخرین وضعیت/نتایج

سال ارائه  /سال اخذ

 -2فعالیت در بسیج دانشجویی – شورای صنفی – هیات  -کانونهای قرآن و عترت – ادبی هنری – فرهنگی کوثر – سالمت و هالل احمر – ورزشی
نام کانون/عنوان

 -3فعالیت در انجمنهای علمی دانشجوی
نام انجمن

 -4ایثارگری

نوع عضویت

سال

(ارایه مستندات الزامی است).

مهمترین فعالیتها

(ارایه مستندات الزامی است).
نوع عضویت

مهمترین فعالیتها

مسئولیت

(ارایه مستندات الزامی است).

حضور داوطلبانه در جبهه:

اسارت:

نوع درصد جانبازی:

درصد جانبازی:

فرزند شهید:

فرزند جانباز  51درصد به باال:

فرزند جانباز  25تا  99درصد:

همسر مفقوداالثر:

همسر جانباز  51درصد به باال :

همسر جانباز  25تا  99درصد:

نکته :ارسال مستندات توسط دانشجو ضروری است.

4
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دبیرخانه جشنواره انتخاب دانشجوی برتر دانشگاه

« با کرونا هم » . . .

هشتمین جشنواره دانشجوئی  -آذر ماه 9911
نام و نامخانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره تماس:

مجتمع/دانشکده:

مقطع:

رشته و گرایش:

 -5فعالیتها ورزشی

(ارایه مستندات الزامی است).
رشته

 -6سایر فعالیتهای ادبی و هنری

رتبه کسب شده

توضیحات

سال

(شاخصهای این بند ،جزء شاخصهای تکمیلی بوده و فقط در انتخاب برگزیدگان بندهای  7الی  11تاثیرگذار میباشد( ).ارایه مستندات الزامی است).
نوع فعالیت

توضیحات

بله

آيا به صورت داوطلبانه خون اهداء نمودهايد؟
آيا در كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي و ساير كارگاههايي كه توسط دانشگاهها برگزار ميشود شركت كردهايد؟
آيا در مسابقات فرهنگي و هنري رتبه كسب نمودهايد؟
آيا تاكنون فعالیت هنري داشتهايد؟
آيا در جشنواره ملي حركت و يا ساير جشنوارههاي مورد تايید وزارتین شركت كردهايد؟
آيا در بنیادهاي خیريه و عام المنفعه دانشجويي رسمي ازقبیل دارااليتام و غیره عضويت و همكاري داريد؟
آيا در يكي از رشتههاي هنري ،ادبي و فرهنگي داراي مدرك مربیگري از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ميباشید؟
آيا در كانونهاي ادبي ،فرهنگي و هنري به ازاء هر سال منوط به عدم تطابق رشته فعالیت داشتهايد؟
آيا داراي آثار و فعالیتهاي ادبي ،فرهنگي و هنري هستید؟
آيا داراي كارت مدرك مربیگري و داوري در يكي از رشتههاي ورزشي كه به تايید اداره تربیت بدني رسیده باشد؛ هستید؟
آيا داراي مدرك مربیگري قرآني كه داراي تايیديه از نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه است؛ هستید؟

نکته :ارسال مستندات توسط دانشجو ضروری است.
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