شيوه نامه انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاهي– دانشگاه اراك

تعبريف:
داًطجَي ًوًَِ :فشدي است وِ ثِ لحبػ ٍيژگي ّبي علوي  ،فشٌّگي  ،اجتوبعي ٍ سعبيت ضئَى داًطجَيي سشآهذ داًطجَيبى
ديگشثبضذ .

الف :

داًطجَي ًوًَِ داًطگبّي  :ثِ داًطجَيي اعالق هي گشدد وِ دس سغح داًطگبُ ثبالتش يي اهتيبص س ا حست گشٍُ

تخصصي ٍهمغع تحصيلي دس هيبى ضشوت وٌٌذگبى داًطگبُ هحل تحصيل خَد وست ٍثِ عٌَاى داًطجَي ًوًَِ ّوبى داًطگبُ
اًتخبة ٍهعشفي هي ضَد.
ة ٍ:يژگي ّبي فزٌّگي ٍاجتوبعي  :ضبهل فعبليت ّبي ايثبسگشي  ،لشآًي  ،اجتوبعي ،سيبسيٍ ،سصضي ٌّ ،شي ٍ ادثي.
ج ٍ :يژگي ّبي علوي :ضبهل فعبليت ّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي
تجصزُ  : 1داًطجَيبى داساي سبثمِ هحىَهيت دس ضَساي اًضجبعي داًطگبُ ٍ يب هشاجع لبًًَي ريشثظ اهىبى ضشوت دس ايي
سلبثت سا ًذاسًذ.
تجصزُ: 2اسائِ تبييذيِ ثشاي وليِ فعبليتْبي علوي ٍ فشٌّگي  ،اجتوبعي ضشٍسي است ٍصشفب فعبليتْبي صَست گشفتِ دس همغع
فعلي داًطجَهالن هحبسجِ ٍ اهتيبص هي ثبضذ.
تجصزُ : 3اسايِ هجَص اص ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي يب هعبًٍت پژٍّطي ٍفٌبٍسي داًطگبُ /تحميمبت ٍفٌبٍسي ٍصاستيي ٍ
گَاّي دس دست چبح ثَدى اص اًتطبسات ثشاي وليِ تبليفبت ،تشجوِ ٍيب گشدآٍسي ضشٍسي است.

 -1آهَسش :

حذ اكثز  05اهتيبس

اص هجوَع اهتيبص آهَصضي  ،ثخطي ثِ هعذل ول ٍاحذّبي گزساًذُ اختصبظ ٍ ثخص ديگش ثِ هعذل ّش ًيوسبل تحصيلي داًطجَ
ثشاسبس جذٍل صيش تعلك هي گيشد
هعذل ول

ثِ اساي ّزًوزُ ثبالتز اس 11هعبدل  15اهتيبس

هعذل ّش ًيوسبل

ثِ اساي ّزًوزُ ثبالتز اس 11هعبدل 1اهتيبس حذاكثز  10اهتيبس

حذ اوثش اهتيبص

05

_ گذراًذى حذاقل ٍ 23احذ درسي ثزاي داًطجَيبى كبرضٌبسي ٍ ٍ 11احذدرسي ثزاي داًطجَيبى ارضذ ٍ هَفقيت درآسهَى جبهع ثزاي

داًطجَيبى دكتزي الشاهي هي ثبضذ.

 – 3پژٍّطي:

حذ اكثز  20اهتيبس

تجصزُ : 1وليِ فعبليت ّبي ثخص پژٍّطي ثبيذ هشتجظ ثب سضتِ ٍ همغع تحصيلي داًطجَ ثبضذ.
تجصزُ : 2وليِ فعبليتْبي پژٍّطي وِ ثصَست هطتشن ثب اسبتيذ داًطگبُ صَست گشفتِ است اًفشادي هحسَة ٍداساي اهتيبص
اًفشادي هي ثبضذ.
تجصزُ : 2دسصَستيىِ فعبليتْبي پژٍّطي داًطجَ ثيطتش اص سمف تعييي ضذُ پژٍّطي ثبضذ تب سمف  10اهتيبص ثِ عٌَاى
اهتيبص تشجيحي ثِ هجوَع اهتيبص ايي ثخص آًبى لبثل افضايص خَاّذ ثَد.

هعيبرّبي ارسيبثي فعبليتْبي پژٍّطي ضبهل:
- 1تبليف ٍ تشجوِ وتبة

 -2اختشاع ًَ ،آٍسي  ،اوتطبف

-4همبلِ علوي

 -5وست همبم جطٌَاسُ اي ٍ الوپيبدّبي علوي

 -7ضشوت دس ّوبيص ٍوبسگبُ هشتجظ ثبسضتِ تحصيلي

 -3تجبسي سبصي علوي
 -6عشح تحميمبتي

 -3فزٌّگي ٍ اجتوبعي  :حذاكثز  30اهتيبس

الف -فعبليتْبي لشآًي
وست ستجِ دس هسبثمبت لشآًي(اٍل تبسَم )

وطَسي  5اهتيبص

هٌغمِ اي  4اهتيبص

استبًي  3اهتيبص

2

2

2

هذسن هشثي لشآى

داًطگبّي  2اهتيبص

پژٍّطْبي لشآًي اسائِ ٍ يب چبح ضذُ

جوع اهتيبص:

ة -فعبليتْبي فشٌّگي ،اجتوبعي ،سيبسي

حذاوثش 10اهتيبص

 عضَيت ٍ فعبليت دس تطىلْب ،وبًًَْب ،اًجوي ّب ،ضَسا صٌفيً ،طشيبت(هذيشهسئَل يب عضَ ضَساي هشوضي)

عبدي (عضَ عوَهي)

فعبل

ثِ اصاي ّش سبل 3 :اهتيبص

2

صبحت اهتيبص ،هذيشهسئَل،سشدثيش

عضَ ّيئت تحشيشيِ

ثِ اصاي ّش سبل ( هطشٍط ثِ اًتطبس حذالل دٍضوبسُ)  3اهتيبص

ثِ اصاي ّشضوبسُ  0/5اهتيبص حذاوثش  2اهتيبص دس سبل

ج -كست رتجِ در هسبثقبت فزٌّگيٌّ ،زيٍ ،رسضي :

1

حذاوثش  10اهتيبص

وست ستجِ ّبي اٍل تب سَم
وطَسي

 5اهتيبص

هٌغمِ اي

 4اهتيبص

استبًي

 3اهتيبص

داًطگبّي

 2اهتيبص
حذاكثز  1اهتيبس

د-داضتي هذرك هزثي گزي در سهيٌِ ّبي فزٌّگي  ،سيبسي ٌّ ،زي ٍ ٍرسضي
ثِ اصاي هذاسن :

دسجِ ٍ 1ثيي الوللي

دسجِ 2

دسجِ 3

اهتيبص:

3

2

 1اهتيبص

ُ -تمذيشًبهِ ّب حذاوثش  8اهتيبص
وطَسي(سييس جوَْسٍ ،صيش يب هعبٍى ٍصيش)

5

استبًي(استبًذاس ،هذيشاى ول استبى)

3

داًطگبّي(سييس ،هعبٍى يب هذيش)

1ٍ 2

 ّشگًَِ فعبليت يب عشحي اثش گزاس دس ساستبي استفبدُ صحيح اص هٌبثع،حفؼ هحيظ صيست،ايجبد فشٌّگ صشفِ جَيياهتيبص (:حذاوثش اهتيبص )6

 -ايثبسگشي:

حذاوثش 10اهتيبص

جبًجبص اى

حضَس دس ججِْ ٍآصادگي

ّش  10دسصذ جبًجبصي  1اهتيبص

ثِ اصاي ّش سِ هبُ ججِْ يب آصادگي  1اهتيبص

خبًَادُ ايثبسگش

ّوسش ٍفشصًذ جبًجبص :

ّوسش ٍفشصًذآصادُ يب سصهٌذُ :

ّوسش ٍفشصًذ ضْيذ :

 7 ; %70اهتيبص

ثِ اصاي ّش سِ هبُ حضَس دسججِْ يب آصادگي

 7اهتيبص

 %50الي  3 : %69اهتيبص

ًين اهتيبص

 %25الي  2 : %49اهتيبص
صيش  1 : %25اهتيبص

دانشجوي گرامي :لطفا فرم هاي ريل را تكميل و ته امور فرهنگي دانشكذه مرتوطه تحويل نماييذ.

فرم انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه اراك

ضزايط هَرد ًيبس ثزاي تكويل فزهْبي اًتخبة داًطجَي ًوًَِ:
 -1داضتي حذاقل هعذل كل 11
 -3گذراًذى حذاقل ٍ 23احذ درسي ثزاي داًطجَيبى كبرضٌبسي ٍ ٍ 11احذ درسي ثزاي داًطجَيبى ارضذ ٍضزكت در اهتحبى
جبهع ثزاي داًطجَيبى دكتزي
ً -2ذاضتي پزًٍذُ ٍحكن اس كويتِ اًضجبطي
 -4كست حذاقل  3اهتيبس اس ثخص فزٌّگي ٍاجتوبعي ( فعبليت ّب هي ثبيذ در دٍراى داًطجَيي اًجبم ضذُ ثبضذ).
 -0كست حذاقل  3اهتيبس پژٍّطي ثزاي داًطجَيبى كبرضٌبسي ارضذ ٍ 4اهتيبس پژٍّطي ثزاي داًطجَيبى دكتزي

* مشخصات دانشجو
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ضوبسُ داًطجَيي

همغع

سضتِ تحصيلي

سبل ٍسٍد

تلفي ّوشاُ

 -1آهَسش :
 تعذاد ول ٍاحذ ّبي گزساًذُ ضذٍُ ................. :احذًيوسبل

اٍل

دٍم

سَم

چْبسم

پٌجن

ضطن

ّفتن

تعذاد ٍاحذ ّبي گزساًذُ ضذُ
هعذل ّش ًيوسبل

اهتيبص
جمع كل امتياز آموزشي :

حذ اكثر  05امتياز

امتياز كسة شذه:

هْش ٍ اهضبء هعبٍى آهَصش داًطىذُ

هعذل ول

 -2پژٍّص :
عٌَاى

سبل اسائِ

ًبم عٌَاى يب اثش

هحل اسائِ يب چبح

تعذاد ّوىبساى

ضوبسُ هستٌذات پيَست

اهتيبص

تبليف ٍ تشجوِ وتبة
همبلِ علوي
تجبسي سبصي علوي
وست همبم جطٌَاسُ اي ٍ الوپيبدّب ي
علوي
اختشاع ٍ ًَآٍسي
فعبليت دس عشح تحميمبتي
جمع كل امتياز پژوهشي:

امتياز كسة شذه:

حذ اكثر  50امتياز

هْش ٍ اهضبء هذيش پژٍّص

 -2فزٌّگي ٍ اجتوبعي:
الف -فعبليتْبي لشآًي
ستجِ

هَضَع ستجِ

اهتيبص

سغح

ضوبسُ هستٌذات پيَست

وست ستجِ دس هسبثمبت لشآًي(اٍل تب سَم)
پژٍّطْبي لشآًي اسائِ ٍ يب چبح ضذُ
هذسن هشثي لشآى

جوع اهتيبص
ة -فعبليتْبي فشٌّگي ،اجتوبعي ،سيبسي ( عضَيت ٍ فعبليت دس تطىلْب ،وبًًَْب ،اًجوي ّب ،ضَسا صٌفيً ،طشيبت )
تجصشُ  :دس خصَظ ًطشيبت دس ّشًيوسبل هي ثبيذ حذالل يه ًطشيِ ثِ چبح سسيذُ ثبضذ
هسئَل يب عضَ ضَساي هشوضي

عضَ فعبل

عبدي (عضَ عوَهي)

هذيز هسئَل يب صبحت اهتيبس ًطزيبت

سشدثيش

عضَ ّيئت تحزيزيِ يب

هذت فعبليت

ضوبسُ هستٌذات پيَست

اهتيبص( :حذاوثش )10

ّوكبرًطزيِ

ج  -كست رتجِ در هسبثقبت فزٌّگيٌّ ،زيٍ ،رسضي
عٌَاى هسبثمِ

وطَسي

هٌغمِ اي

استبًي

داًطگبّي

ضوبسُ هستٌذات پيَست

اهتيبص( :حذاوثش )10

د -ارائِ هذرك هزثي گزي در سهيٌِ ّبي فزٌّگي  ،سيبسي ٌّ ،زي ٍ ٍرسضي
دسجِ

عٌَاى

ضوبسُ هستٌذات پيَست

هحل اخز

اهتيبص( :حذاوثش )6

ُ  -تمذيشًبهِ ّب
سبل دسيبفت

عٌَاى تمذيش ًبهِ

ضوبسُ هستٌذات پيَست

اهتيبص( :حذاوثش ) 8

وطَسي(سييس جوَْسٍ ،صيش يب هعبٍى ٍصيش)
استبًي(استبًذاس ،هذيشاى ول استبى)
داًطگبّي(سييس ،هعبٍى يب هذيش)

جمع كل امتيازفرهنگي و اجتماعي:

امتياز كسة شذه:

حذاكثر  50امتياز

ّ -شگًَِ فعبليت يب عشحي اثش گزاس دس ساستبي استفبدُ صحيح اص هٌبثع،حفؼ هحيظ صيست،ايجبد فشٌّگ صشفِ جَيي

(حذاكثر  6امتياز)

هْش ٍ اهضبء هذيشاهَس فشٌّگي ٍ اجتوبعي داًطگبُ

 ايثبرگز:هذت حضَس دس ججِْ

دسصذ جبًجبصي

هذت صهبى آصادگي

ضوبسُ سشيبل

ضوبسُ هستٌذات پيَست

جوع اهتيبص:
ّوسش ضْيذ

ضوبسُ سشيبل:

فشصًذ ضْيذ

ضوبسُ سشيبل:

ّوسش جبًجبص

ضوبسُ سشيبل:

فشصًذ جبًجبص

ضوبسُ سشيبل:

ّوسش آصادُ/سصهٌذُ

ضوبسُ سشيبل:

فشصًذ آصادُ/سصهٌذُ

ضوبسُ سشيبل:

جمع كل امتيازايثارگر :

حذاكثر  05امتياز

ضوبسُ هستٌذات پيَست

امتياز كسة شذه:
هْش ٍ اهضبء هذيش دفتش ضبّذ ٍ ايثبسگش

ايٌجبًت .............................................................صحت هغبلت اسائِ ضذُ دس فشم سا تبييذ ًوَدُ ٍ دس صَستي وِ دس هشاحل سسيذگي ،عذم صحت
هَاسد روش ضذُ اثجبت گشدد ،ضَساي سسيذگي وٌٌذُ هي تَاًذ ًسجت ثِ حزف ايٌجبًت الذام ًوبيذ ٍ اعتشاضي ًخَاّن داضت.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍ اهضبء

