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١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧    
 

 

 يعلوم پزشك يها ان دانشگاهيق دانشجويشودستورالعمل ت

 آنها يو فرهنگ ي، پژوهشيآموزش يهاتيبر اساس ثبت فعال

 

و  ي، پژوهشـ يآموزشـ  يهـا تيـ نحوه ثبت فعال يساز كسانيدن و مند كر ضابطه يبرا يينامه اجرا وهين شيا

 .شود ين مدرك به اجرا گذاشته ميق آنان با استفاده از ايتشو يساز كسانيان و يدانشجو يفرهنگ

را در معاونـت   ييدانشـجو  يهـا تيـ ق فعاليتشـو  يمركـز  يباشد كه شـورا  يهر دانشگاه موظف م :١ماده 

 .ل دهديانشكده در هر دانشكده تشكق ديتشو يدانشگاه و شورا يآموزش

 :دانشگاه عبارتند از يمركز يشورا ياعضا

 )مسؤول شورا(دانشگاه  يآموزشمعاون  -١

 دانشگاه يمعاون پژوهش -٢

 دانشگاه يفرهنگ ييمعاون دانشجو -٣

 س دانشگاهيد برجسته دانشگاه به انتخاب رئيدو نفر از اسات -٤

 انيدانشجو يصنف يان به انتخاب شوراهايجود مورد وثوق دانشيدو نفر از اسات -٥

 )ر شورايدب(دانشگاه  آموزشمسؤول اداره  -٦

 :ق دانشكده عبارتند ازيتشو يشورا ياعضا

 )مسؤول شورا(نده او يا نمايس دانشكده يرئ -١

 دانشكده يآموزشمعاون  -٢

 دانشكده يمعاون پژوهش -٣

 س دانشكدهيشكده به انتخاب رئدان يپژوهش يآموزش يد عضو شورايدو نفر از اسات -٤

 )ر شورايدب(دانشكده  آموزشكارشناس مسؤول  -٥

 :باشد ير ميبه صورت ز ييدانشجو يها تينحوه ثبت فعال :٢ماده 

وزارت بهداشت، درمان و  يو امور دانشگاه يآموزشها توسط معاونت تين فعاليثبت ا يينامه اجرا وهيش -١

 .گردد يها ابالغ ماهن شده و به دانشگييتع يپزشك آموزش

 .خواهد شد يابيانه ارزيثبت و به صورت سال يليمسال تحصيان در هر نيدانشجو يتهايفعال -٢

 يليك مـاه پـس از هـر سـال تحصـ     يـ موظفنـد حـداكثر   ) در شـورا  ينده ويا نماي(ها  دانشكده يرؤسا -٣

ق دانشـكده،  يتشـو  يراكـرده و پـس از طـرح در شـو     يان را بررسيدانشجو يو پژوهش يآموزش يتهايفعال

 .ل دهنديق دانشگاه تحويتشو ير شورايط را به دبيان واجد شرايكارنامه دانشجو
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١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨    
 

 يهـا تيـ كارنامـه فعال  يليك ماه پس از هر سـال تحصـ  يها موظفند حداكثر دانشگاه ين پژوهشيمعاون -٤

 ير شـورا يت، به دبانجام شده اس يمعاونت پژوهش يها ر نظر حوزهيماً زيرا كه مستق يانيدانشجو يپژوهش

 .ل دهديق دانشگاه تحويتشو

كارنامـه   يليك مـاه پـس از هـر سـال تحصـ     يـ دانشگاه موظفند حـداكثر   يفرهنگ يين دانشجويمعاون -٥

دانشـگاه   يفرهنگـ  ييمعاونت دانشـجو  يها ر نظر حوزهيماً زيرا كه مستق يانيدانشجو يفرهنگ يهاتيفعال

توسـط   يفرهنگـ  يهـا تيـ از فعاليـ امت. ل دهنـد يـ دانشگاه تحوق يتشو ير شورايل و به دبيانجام شده تكم

 .شنهاد خواهد شديازات پيت سقف امتيدانشگاه با رعا يفرهنگ يا شورايو  يفرهنگ يين دانشجويمعاون

، يآموزش يهاتيفعال يها ك ماه كارنامهيق دانشگاه موظف است حداكثر ظرف مدت يتشو ير شورايدب -٦

ق دانشـگاه  يتشـو  ينموده و جهـت طـرح در شـورا    يبند و جمع ي، بررسيآور را جمع يو فرهنگ يپژوهش

 .ديآماده نما

ل جلسه يتشك يليق دانشگاه موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از هر سال تحصيتشو يشورا -٧

 .دينما يدگيارسال شده رس يها داده و به كارنامه

 .ماه محاسبه خواهد شد ز بهمنا يليماه، سال تحص بهمن يان وروديدر مورد دانشجو :تبصره

از در نظر يسقف امت. ق دانشگاه واگذار شده استيتشو يت به شورايهر فعال ياز برايزان امتين مييتع -٨

 .آمده است يينامه اجرا وهين شيت در جداول ايهر فعال يگرفته شده برا

 رديرار گآنان ق يليد در پرونده تحصيده، بايان برگزيك نسخه از كارنامه دانشجوي -٩

 :ر استيق دانشگاه به قرار زيتشو يف شورايشرح وظا :٣ماده 

 ييو دانشـجو  يپژوهشـ  يها ها و معاونت ان از دانشكدهيل و ارسال كارنامه دانشجوينظارت بر نحوه تكم -١

 دانشگاه يفرهنگ

ر گرفتـه  از در نظـ يـ با توجه بـه سـقف امت   يو فرهنگ ي، پژوهشيآموزشت ياز هر فعاليزان امتين مييتع -٢

 شده

 دانشگاه يليالتحص ا در جشن فارغيو  يليق در دانشگاه در شروع هر سال تحصيمراسم تشو يبرگزار -٣

 قيانجام تشو يو اقدام الزم برا يينامه اجرا وهين شيا يشنهاديق بر اساس موارد پين نوع تشوييتع -٤

 آموزشوزارت بهداشت درمان و  يگاهو امور دانش يآموزشان نمونه دانشگاه به معاونت يدانشجو يمعرف -٥

 يپزشك

 :ل خواهد بوديان به صورت ذيق دانشجويتشو يبند سطح :٤ماده 

 س دانشكدهيتوسط رئ يق كتبيتشو -١

 است دانشگاهيا ريدانشگاه  يآموزشتوسط معاون  يق كتبيتشو -٢

 انهير در مراسم ساليلوح تقد ياهدا -٣
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١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩    
 

 ير نقديز غيهمراه با جواانه ير در مراسم ساليلوح تقد ياهدا -٤

 يز نقديانه همراه با جواير در مراسم ساليلوح تقد ياهدا -٥

 نمونه به وزارت متبوع يدانشجو يمعرف -٦

 :ق آنان و درصد هر گروه عبارتند ازيق و نحوه تشويسته تشويان شايدانشجو :٥ماده 

ـ  يلين نمرات تحصـ يكه باالتر يانيسه درصد از دانشجو -١ خـود در هـر سـال     يهـا  يورود ن هـم يرا در ب

است يا ريدانشگاه  يآموزشتوسط معاونت  يق كتبيتشو يلينفر اول هر سال تحص. اند كسب كرده يليتحص

 .است دانشكده خواهند شديتوسط ر يق كتبيتشو يدانشگاه با درج در خبرنامه و نفرات بعد

انـد، نفـر اول    مـرات را كسـب كـرده   ن نيانگيـ ن ميالن هر دانشكده كـه بـاالتر  يالتحص سه درصد از فارغ -٢

ر در مراسـم  يو نفـرات بعـد لـوح تقـد     ير نقـد يا غي يزه نقدير با جايالن هر دانشكده لوح تقديالتحص فارغ

 .افت خواهند كرديانه دريسال

فوق نفـر   ٢و  ١ يمفاد بندها يشود، در اجرا يس ميتدر يليكه چند رشته تحص ييها در دانشكده :تبصره

 .كنند يافت مير دريو نفرات دوم و سوم لوح تقد ير نقديا غي يزه نقدير با جايتقد اول هر رشته لوح

 ينفرات اول امتحانات جامع كشور -٣

و تا رتبه دهـم شـامل    يچنانچه رتبه در طح كشور كسب نموده باشند، تا رتبه سوم به وزارت متبوع معرف

كه در سطح دانشـگاه رتبـه كسـب     يانيدانشجوپنج درصد از . خواهد بود يزه نقدير با جايافت لوح تقديدر

 ير و نفـرات بعـد  يتـا دو درصـد لـوح تقـد     يو نفرات بعـد  يزه نقدير با جاينموده باشند، نفر اول لوح تقد

 .است دانشگاه خواهند شديا ري يآموزشتوسط معاونت  يق كتبيتشو

كسـب   يليه در هر سال تحصرا در دانشگا يت پژوهشياز فعالين امتيشتريكه ب يانيدرصد از دانشجو ٥ -٤

ر يلوح تقـد  يه با اهدايدرصد بق ٣و  يرنقديا غي يز نقدير همراه با جواياند، دو درصد اول با لوح تقد نموده

 .ق خواهند شديتشو

 يص شـورا يرا در دانشـگاه و بـا تشـخ    يت فرهنگـ يـ از فعاليـ ن امتيشـتر يكه ب يانيدرصد از دانشجو ٤ -٥

ا يـ  يز نقدير همراه با جواياند، دو درصد اول با لوح تقد كسب نموده يليدانشگاه در هر سال تحص يفرهنگ

 .ق خواهند شدير تشويلوح تقد يه با اهدايدرصد بق ٣و  يرنقديغ

را  يا فرهنگـ يـ  يت پژوهشـ يهمراه با فعال يآموزشت ياز از فعالين امتيكه باالتر يانيدرصد از دانشجو ٣ -٦

ر يلوح تقـد  يه نفرات با اهدايو بق ير اول به وزارت متبوع معرفكسب نموده باشند، نف يليدر هر سال تحص

 .ق خواهند شديتشو يرنقديو غ يز نقديهمراه با جوا

ـ از جمله اختراع، ارائـه كـار جد   يا ت برجستهيق دانشگاه فعاليتشو يشورا دييتأكه به  يانيدانشجو -٧ د، ي

زه يافـت جـا  يموفـق بـه در   يكشـور  يهـا  ها در جشـنوار ياند و  برجسته داشته يا فرهنگي يت پژوهشيفعال
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١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠    
 

ا يـ  يز نقـد ير همراه با جـوا يلوح تقد يا اهدايبه وزارت متبوع و  يق در سطح معرفياند شامل تشو دهيگرد

 .است دانشگاه خواهند شدير يبا امضا يق كتبيا تشويو  يرنقديغ

ق ياند، تشـو  بل داشتهق يلينسبت به سال تحص ين درسيانگيش مينمره افزا ٣ش از يكه ب يانيدانشجو -٨

 .است دانشكده خواهند شديتوسط ر يكتب

ن يـ ق خواهند شد و چنانچه ايس دانشكده تشويان، توسط رئيدانشجو يندگان فعال صنفيدو نفر از نما -٩

 يم شـورا ياست دانشكده و تصمير يدر دانشگاه شوند، بر اساس معرف يا ستهيندگان منشأ خدمات شاينما

 .ز خواهند شديق در سطوح باالتر نيشوق دانشگاه شامل تيتشو

 يشـده عـاد   ينـ يب شيزودتـراز زمـان پـ   % ١٥زان يخود را به م يليكه بتوانند دوره تحص يانيدانشجو -١٠

مـثال بـه   (ق خواهند شـد  يس دانشگاه تشويند، توسط رئيرشته خود تمام نما يلينامه تحص نييمندرج در آ

 .)ندينما مسال تمامين ٧مسال دوره خود را در ين ٨ يجا

از يـ ن امتيشـتر يكـه ب  يانيدرصد از دانشـجو  ٤و  ياز پژوهشين امتيشتريكه ب يانيدرصد از دانشجو ٥ -١١

ر بـا  يا لـوح تقـد  يـ  يدرصد اول به وزارت متبوع معرف ٢اند،  ل كسب كردهيرا در طول دوران تحص يفرهنگ

 .خواهند كردافت يدر يرنقديز غير با جوايه لوح تقديو بق ير نقديا غي يز نقديجوا

ك نفر محاسبه خواهد شـد و بـاالتر از   ي ٥/١ر يان بر اساس درصد، كسر زيدر احتساب تعداد دانشجو -١٢

 .به عدد باالتر گرد خواهد شد ٥١/١

نمونه به وزارت متبوع در هر  يان هر دانشگاه به عنوان دانشجوياز تعداد كل دانشجو% ١/٠حداكثر تا  -١٣

 .دخواهد ش يمعرف يليسال تحص

به آن اشاره نشده است، به عهـده   يينامه اجرا وهين شيكه در ا ييتهايق فعالياز و نحوه تشوين امتييتع -١٤

 .ق دانشگاه خواهد بوديتشو يشورا

 ياران تخصصـ يو دسـت  يليالت تكميان تحصيق دانشجويق دانشگاه، تشويتشو يص شورايبه تشخ :٦ماده 

نامـه و  يامتحانـات ارتقـا و گواه   ياران تخصصـ يمـورد دسـت   در. رديـ تواند صورت گ يز مين يو فوق تخصص

كـه   يو فوق تخصص ياران تخصصياست دست يهيبد. باشد يريگ ميتواند مالك تصم يم يدانشنامه تخصص

 يدرون دانشـگاه  يهـا  كه رتبـه  يارانيبه دست آورده باشند، توسط وزارت متبوع و دست يكشور يها رتبه

 .ق خواهند شديشوكسب كرده باشند، توسط دانشگاه ت

ر كـل  يت مـد يو بـا مسـؤول   ييو امـور دانشـجو   يآموزشـ ق وزارت متبـوع در معاونـت   يستاد تشو :٧ماده 

ان يق دانشـجو يمراسـم تشـو   يو اجرا ينامه و هماهنگ وهين شيل و امور مرتبط با ايان داخل تشكيدانشجو

 .شده به آن ستاد را بر عهده خواهد داشت يمعرف

الزحمه كارشناسـان همكـار    ز حقيو ن ير نقديا غي يز نقديجوا يق با اهدايتشو يرابودجه الزم ب :٨ماده 

 .افتيها توسط وزارت متبوع اختصاص خواهد  كارنامه يبند و جمع يآور در جمع
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١٧١١٧١١٧١١٧١    
 

ان توسـط وزارت متبـوع   يدانشـجو  يهـا تيـ ل بانك اطالعات ثبت فعاليتشك يافزار مناسب برا نرم :٩ماده 

 .ها قرار خواهد گرفت گاهار دانشيه و در اختيته

به اطـالع عمـوم    يد به نحو مقتضيق آنان بايان و نحوه تشويدانشجو يهاتيفعال ينامه اجرا وهيش :١٠ماده 

ان قـرار  يار دانشجويك نسخه از آن در اختيانه يان رسانده شود و بهتر است در هنگام ثبت نام ساليدانشجو

 .رديگ

صـندوق رفـاه    يامنـا  أتيـ ه ٧/٥/١٣٨٠ه مـورخ  ن جلسـ يمصوبه نهمـ  ٦بر اساس مفاد بند  -

ان ممتـاز و نمونـه طبـق    يدانشـجو  يليو وام تحصـ  ي، وام ضـرور يان علـوم پزشـك  يدانشجو

 .باشد يش ميقابل افزا) ص صندوقيبه تشخ(برابر  ٣ق تا ينامه تشو نييآ
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١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢    
 

 دانشجو يتيكارنامه فعال

 يآموزشو  يليت تحصيوضع

 

 .ده شوديدانشگاه رسان آموزشاداره  دييتأل و به يكمها ت ن جدول توسط دانشكدهيا

 

 :يليسال تحص    :دانشكده   :يدانشگاه علوم پزشك

 :سال يورود   :ييشماره دانشجو    :ينام و نام خانوادگ

 

 :ن نمرات هر ساليانگيجدول م

 مسالين
ن يانگيم

 نمرات
 مسالين

ن يانگيم

 نمرات
 مسالين

ن يگيانيم

 نمرات

      

      

      

نداشـته  � ش از سه نمره داشـته اسـت  يانه بين نمرات ساليانگيم يزان ارتقايم: ليدر حال تحص يدانشجو

 �است 
 …………………  يليا در سال تحصي ……… يها ين وروديرتبه دانشجو در ب: ليدر حال تحص يدانشجو

 ………………………ها  ين وروديرتبه دانشجو در ب: ليالتحص فارغ يدانشجو

 

 يع كشورامتحانات جام

 

 :يليسال تحص    :دانشكده   :يدانشگاه علوم پزشك

  :ييشماره دانشجو  :ينام و نام خانوادگ   :خ امتحان جامعيدوره تار

 كننده ان شركتيتعداد دانشجو رتبه نمره امتحان جامع

    

    

 .ذكر شود يينامه اجرا وهين شير از مواد مندرج در ايبرجسته غ يآموزشت يفعال
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١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣    
 

 

 يت پژوهشيلفعا

 

 .ل خواهد شديا دانشگاه تكميدانشكده  ين قسمت توسط معاونت پژوهشيا

 

 يقاتيتحق يها شركت در طرح) الف

از در هـر سـال   يـ امت ٦هـر طـرح و حـداكثر     ياز بـرا يـ امت ٢در طـرح،   يهمكار ياز برايك امتيحداكثر (

 )يليتحص

 

 :يليسال تحص    :دانشكده   :يدانشگاه علوم پزشك

  :ييشماره دانشجو   :يم خانوادگنام و نا

 ازيامت ينوع همكار ينام طرح پژوهش

   

   

 .از خواهند شديدانشگاه مشمول امت يپژوهش يمصوب شورا يپژوهش يهافقط طرح

 

 :يو خارج يا ارائه چاپ مقاله در مجالت معتبر داخليارائه مقاله و ) ب

ب متعلقـه بـه نفـرات مختلـف     يدانشگاه و ضـرا  يلمع أتيه يبه مقاالت و مجالت بر اساس مقررات ارتقا(

 .)از حاصله در سه ضرب خواهد شدياز تعلق خواهد گرفت و امتيامت

 خ چاپيتار مجله عنوان مقاله
از كل يامت

 مقاله

از خام يامت

 دانشجو

 يياز نهايامت

 دانشجو

      

      

 :در كتاب خالصه كتاب معتبر با در ج ينارهايها و سم شيارائه خالصه مقاله  در هما) ج

از داده يـ امت ٥/١ يخـارج  يهـا  شياز  و در همايك امتيحداكثر  يداخل يها شيبه خالصه مقاالت در هما(

زان ي، ميعلم أتيه ينامه ارتقا نييب متعلق به نفرات مختلف بر اساس آيخواهد شد با در نظر گرفتن ضرا

 .)ضرب خواهد شد ٥/١از حاصله در ياز دانشجو و امتيامت
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 عنوان مقاله
ا يمحل و 

 ش يعنوان هما
 از كليامت شيخ همايتار

از خام يامت

 دانشجو

 يياز نهايامت

 دانشجو

      

      

 .شود ياز در نظر گرفته نميمقاالت سقف امت يبرا -

 .باشد ياز در سال ميامت ٨از خالصه مقاالت يسقف امت -

 ياختراع، ابتكار و نوآور) د

ده باشـد  يربط رسيو ثبت توسط مراجع ذ دييتأكه به  يا نوآورياختراع، ابتكار  هر ياز برايامت ٨حداكثر (

 )ا دانشگاهيدر سطح استان  يابتكار و نوآور ياز برايامت ٣و 

 ازيامت سال و ثبت دييتأمحل  يا نوآوريا نوع اختراع، ابتكار ينام و 

    

    

 .باشد ياز در سال ميتام ١٢ يا نوآورياز اختراع، ابتكار و يحداكثر سقف امت

 ا ترجمه كتابيف يتأل) و

ا درصـد  يسندگان و ين و بر حسب توافق نوييدانشگاه تع يا پژوهشيانتشارات  ياز متعلقه توسط شورايامت(

 ياز و بـرا يـ امت ١٥ف كتـاب  ياز تـأل يـ حداكثر امت. م خواهد شديمختلف تقس يها ه قسمتيدر ته يهمكار

 .)از خواهد بوديامت ١٠ترجمه 

 از دانشجويامت از كليامت ترجمه/ فيتأل سال چاپ نام ناشر م كتابنا

      

      

 .باشد ياز در سال ميامت ٢٠ف و ترجمه كتاب ياز تأليحداكثر سقف امت

 .ذكر شود يينامه اجرا وهين شير از موارد مندرج در ايبرجسته غ يپژوهش يها تيفعال

 :ياز پژوهشيمجموع امت

 :ليدر دوران تحص يشازات پژوهيمجموع امت

 ازيامت يليسال تحص ازيامت يليسال تحص
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 در دانشگاه يفرهنگ يها تيعالف

 :گردد يل ميدانشگاه تكم يفرهنگ يين قسمت توسط معاونت دانشجويا

 :يليسال تحص   :دانشكده   :يدانشگاه علوم پزشك

 :ييشماره دانشجو   :ينام و نام خانوادگ

 ازيامت تيارائه فعالمحل  سال تينوع فعال

    

از يـ ت امتياز خواهد بود كه به نسبت مشاركت دانشجو در آن فعاليامت ٤ يت فرهنگياز هر فعاليحداكثر امت

 .داده خواهد شد

 .از در سال خواهد بوديامت ١٠ يازات فرهنگيحداكثر سقف امت

 :يفرهنگ يها تياز فعاليمجموع امت

 ازيامت يليسال تحص ازيامت يليسال تحص

    

 .شود يل ميدانشگاه تكم آموزشن قسمت توسط اداره كل يا

 :يليسال تحص    :دانشكده   :يدانشگاه علوم پزشك

 :ييشماره دانشجو   :ينام و نام خانوادگ

 :يآموزشازات يمجموع امت

 ………………………… يليرتبه در سال تحص   

 ………………………………آموختگان  ن دانشيرتبه در ب   

 …………………دوره  ………………حان جامع رتبه در امت   

 …………………نمره  ٣ش از ين نمرات ساالنه بيانگيم يارتقا   

 :يازات پژوهشيمجموع امت

 ازيسقف امت ازيامت تينوع فعال

   

   جمع

 :يازات فرهنگيمجموع امت

 ازيسقف امت ازيامت تينوع فعال

   

   جمع
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