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  بسمه تعالی

  
  » 1400سال  دانشجوي نمونه تهیه و تکمیل مدارك انتخابدستورالعمل  «

  
  

   :مقدمه
شجوي نمونهدستورالعمل در اجراي  هماهنگ و یکسان رویهوحدت به منظور   بررسی و وريآجمع نحوه ،انتخاب دان

  .گرددابالغ میزیر دستورالعمل  مرکزي دانشگاهسازمان و استانی واحدهاي  کاربردي، در مراکز علمی ـ مدارك
  : علمیکمیته تشکیل 

   .شودمیتشکیل  دانشگاه و در واحدهاي استانی کاربردي-علمی این کمیته در مرکز آموزش - 1
 از نفر دو، گروه ان، مدیرآموزشـــی مدیر /، معاونمرکز رئیس :شـــاملآموزشـــی  ترکیب کمیته علمی در مرکز - 2

 .به انتخاب رئیس مرکز آموزشی انضباطیشوراي دبیر و  مؤسسه ذیربط یا کزمرسابقه  با مدرسین

  گردد.صادر میاحکام کلیه اعضاي کمیته علمی مرکز آموزشی توسط رئیس مرکز  - 3
 فرهنگیمعاونت به  توسط کمیته علمی مرکز به واحد استانی و در نهایت دانشجویان پس از ارزیابیمدارك  یادآوري:

 .شوندمعرفی می کاربردي-علمی جامعدانشگاه  دانشجوییو 

و بعد از تایید شوراي  با هماهنگی ،یآموزش کزز ارزیابی مدارك دانشجویان در مراپس  آموزشی مراکزکلیه  -1تبصره 
   .نماینداقدام همان مرکز آموزشی به معرفی دانشجویان نمونه توانند نسبت میواحدهاي استانی تخصصی دانشجویی 

حداکثر  توجه به کسب، آنها را بااز طریق مراکز آموزشی استانی پس از دریافت مدارك دانشجویان واحدهاي -2تبصره 
ستورالعمل اجرایی امتیاز مورد نظر در  ستها کاربرگو مطابقت د صورت تکمیل مداركبا پیو ارزیابی از ، پس ها و در 

دبیرخانه شــوراي  به واحد اســتاندانشــجویی شــوراي تخصــصــی مدارك توســط کمیته علمی واحد اســتانی و تایید 
رفع نواقص و جهت آموزشی ارسال و در غیر اینصورت به مراکز سازمان مرکزي راهبردنگاري انتخاب دانشجوي نمونه 

  دهند. ارجاع میمدارك  تکمیل
  توانند از دانشجو براي دفاع از مدارك خود دعوت نمایند.مراکز در صورت لزوم می علمیکمیته  -3تبصره 
 ماند.در تمام مراحل انتخاب دانشجوي نمونه امتیازات فرآیند مربوطه محرمانه باقی می -4تبصره 

  

  :یآموزش توجه مرکزقابل نکات 
انتخاب دانشجوي نمونه دستورالعمل اجرایی  ستیبایم یمرکز آموزشآموزشی و دانشجویی مسئولین و کارشناسان ) 1

و       مدارك و مستندات مطابق فراخوان  افتینسبت به در انیبه متقاض یرساناطالع ، ضمن را با دقت مطالعه نموده
  .دنیها با اصل مدارك اقدام نماآن دییتاو  قیو تطبیک  شمارهکاربرگ 
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ستندات بخش هیکل ض کیهاي مختلف مربوط به هرم شه انیاز متقا صاق ردیگقرار ریز بیهاي جداگانه به ترتدر پو . ال
  است. یشده روکش هر پرونده بر روي پوشه مربوط الزام لیفرم تکم
   .1شماره کاربرگ به رنگ سبز و با روکش مربوط مطابق  یپوشه پرونده حاوي مدارك آموزش §
  .2شماره کاربرگ به رنگ زرد و با روکش مربوط  یپژوهش ـ یپوشه پرونده حاوي مدارك علم §

 قرمز. به رنگ  یپژوهش ـ یپوشه پرونده حاوي مدارك علم §

 . 3شماره کاربرگ و با روکش مربوط مطابق  یبه رنگ آب یاجتماع ـ یپوشه پرونده حاوي مدارك فرهنگ §

را در مدرك  تیفعال خیتار ستیبایم یآموزش شده توسط دانشجو، مرکز هیدر مدارك ارا خی) در صورت عدم درج تار1
  .دینما دییمورد نظر درج و سپس تا

 انیدانشــجو مدارك مســتندات فوق الذکر را به همراه لوح فشــرده حاوي اســکن هیکل ســتیبایم یآموزشــ ) مرکز2
   .دیارسال نما یاستان واحداداره فرهنگی و دانشجویی را به  یمتقاض
نمونه  دانشجوي انتخابدستورالعمل اجرایی که خارج از  یمدارک ایمهم: از ارسال مدارك مربوط به مقاطع قبل و  تذکر
  خودداري گردد. باشد؛ جداًیم
 از ناقص اعالم گردد؛ موارد نقص علمی استان تهیکم ی، مدارك و مستندات دانشجو پس از بررسهاکاربرگ) چنانچه 3

و امضــاي  مهر و رفع نواقص، مدارك مجددا با لیمورد نظر اعالم و پس از تکم یبه مرکز آموزشــ یواحد اســتان قیطر
ش سیرئ ستان یمرکز آموز ساس  یبه واحد ا سال تا برا ستورالعمل اجرایی ار شجوي نمونه،د س مجدداً انتخاب دان                یبرر

  گردد. یازدهیو امت
  تذکرمهم:

مربوط به امور دانشجوي نمونه را با ذکر مشخصات و شماره تلفن همراه و ثابت به  ندهینما ستیبایم یرکز آموزشم) 1
  .دینما یمعرفواحد استانی  ییدانشجو فرهنگی واداره 

    



 ٣

  »پیوست«
  

 :نوآوري
ـــیدن و عملیاتی کردن"فرآیند اجراي خالقیت یا نوآوري  هاي نو یعنی تبدیل خالقیت به نتیجه ایده "تحقق بخش

 باشد:که شامل یکی از این تقسیمات می است عینی

  ب) نوآوري مبتنی بر محصول      الف) نوآوري مبتنی بر بازار 
  د) نوآوري مبتنی بر علم ( دانایی)       ج) نوآوري مبتنی بر فرآیند

  ه) نوآوري سازمانی (مدیریت واحدها، پرسنل، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، امور مالی و...)
  نوآوري باید در یکی از این سه سطح قرار گیرد.

ست و تناقض را هایی که به کلی خارج از الگوهاي فناوري با اصولی متفاوت احلدر این سطح راه : نوآوري 1سطح 
صورت کامل از بین می صر دیگر به  حلی که از محدوده دانش خود فراتر رفته و دانش برد و یا راهبا معرفی چند عن

ستفاده میااز فن دهد و معموالًجدیدي را ارایه می صنایع دیگر ا سته به  صنعتوري واب  شود و راه حلی جهشی در 
    .درت اتومبیل با سیستم خودکارققال تان متکند. مثل تعویض سیسمورد نظر ایجاد می

  
سطح  :نوآوري 2سطح  شامل میدرصد  45این  سیستم، عملکرد و معرف بهبود شوداز نوآوري را  هاي کوچک در 

ستم  سی صنعت و همزمان با کاهش تناقض ذاتی در  سته به  ستفاده از فناوري واب صر جدید و ا یا معرفی چند عن
کند. این این ســطح نیاز یه داشــتن اطالعات الزم در یک زمینه فن آوري کفایت می باشــد. که درمی دیگر در کار

  هاي قابل تنظیم در اتومبیل براي راحتی راننده.شود. مثل فرمانسطح با چند بار آزمون و خطا حاصل می
  

سطح  :نوآوري 3سطح  عملکرد در مقیاس کوچک و خرد  به منظور بهبود از نوآوري را در بر دارد ودرصد  30این 
  تغییر در قطر دیوار به منظور عایق بندي بهتر. مثالً اند.هایی است که تغییري ماهیتی نیافتهدر سیستم

 


