شیوه نامه ارائه مدارک وگواهی های مورد قبول در بخش آموزشی:
آخرین کارنامه تحصیلی را باید از سامانه سما دانلود و با فرمت  pdfو یا  jpgذخیره نمودهو در این بخش در سامانه دانشجوی نمونه به آدرس  nemooneh.sacrg.irبارگزاری
نمایید.
کسب رتبه در آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی در همان مقطع تحصیلی را با نامهتای ید شده و گواهی رتبه از معاونت آموزشی کل دانشگاه در سامانه بارگزاری نمایید.
به طور مثال:
بسمه تعالی
شماره ............. :
تاریخ........... :
بدین وسیله گواهی می شود آقا/خانم  .....دانشجوی رشته ............در مقطع ..........در دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان در سال  .......حائز رتبه  .....دانشگاهی/کشوری در آزمون جامع علوم
پایه/پیش کارورزی شده است.
این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به ستاد انتخاب دانشجوی نمونه صادر شده و ارزش
دیگری ندارد.
مهر و امضا معاون آموزشی دانشگاه

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی بالینی باید نامه(درخواست مبنی بر استعالم) نمرات ارتقااء و
قبولی در آزمون تخصصی (بورد) را در فرصت زمانی مناسب (حداقل  2هفته قبل از پایاان ببات
نام در سامانه جشنواره) به معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارائاه دهاد تاا از طریا کارتابال
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اداری نمرات از معاونت آموزشی دانشگاه استعالم گردد و به طور مثال گاواهی باه شاری زیار
ارائه شود:
شماره........... :

بسمه تعالی
بدین وسیله نمرات آقا/خانم  ..........دانشجوی رشته تخصصی ...................به شری زیر اعالم می گردد:
مقطع ارتقا

نمره ارزیابی درون بخشی

نمره کتبی کل

نمره کل

تاریخ........... :
نتیجه

1- 2
2- 3
3- 4
( 4- 4گواهینامه)
قبول

دانشنامه
تخصصی (بورد)

این گواهی بنا به درخواست نامه برای جهت ارائه به ستاد انتخاب دانشجویی نمونه صادر شده وارزش ترجمه ندارد.
معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی

المپیاد های علمی:
 لوی تقدیر و یا گواهی کسب رتباه در المییااد علمای در هماان مقطاع تحصایلی باا امضاایمعاون آموزشی دانشگاه را در سامانه بارگزاری شود.

آزمون زبان:
 کارنامه آزمون زبان صادر شده از مرکز معتبر ،را اسکن و در سامانه بارگزاری نمایید.2

شیوه نامه ارائه مدارک و گواهی های مورد قبول در بخش پژوهشی
* دقت نمایید که کلیه مدارک مربوط به سوابق دانشجو باید در همان مقطع تحصیلی که در
رقابت انتخاب دانشجوی نمونه شرکت می کند ،ارائه شود(.فعالیت های پژوهشی و فرهنگی
مربوط به دوران های تحصیلی قبل از آن مقطع،دارای امتیاز نمی باشد).
مقاالت :
  Pdfمقاله چاپ شده در مجله و لینک آدرس آن مقاله در مجله نمایه شده گواهی ارائه مقاله  ،پوستر در کنفرانس ها با شماره و تاریخ امضای مسوولین برگزاری* توجه کنید که پذیرش مقاله در مجالت نمایه شده که هنوز منتشر نشده استت فاقتد ابتبتار
است.
کنفرانس طرح های پژوهشی  :چکیده  ،متتن  pdfطتر تحقیقتاتی و تاییدیته انجتاح طتر
به شر زیر :
تاریخ ..................:

بسمه تعالی

شماره....................:
بدین وسیله گواهی می شود جناب آقای  /خانم  ..............درطر تحقیقاتی پایان یافته با
مشخصات زیر فعالیت داشته است.
کد طر

بنوان طر

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

سمت در طر

مهر و امضا معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
* دقت نمایید که دستاوردهای حاصل از طر های پژوهشی در بخش های دیگتر (مقتا ت
 ،کتب و )...قابل محاسبه نمی باشد.
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کتاب :شماره شابک کتاب و  pdfکل کتاب برای کتب چاپ شتده و نامته از انتشتارات بترای
کتب در دست چاپ
*دقت کنید در ثبت تعداد نویسندگان مقاله یا کتاب ،اساتید و ابضای هیات بلمی کته بتا آنهتا
ه مکاری داشته اید را در نظر نگیرد و فقط تعداد دانشجویان همکار را ثبت کنید.
*توجه نمایید در کلیه موارد مذکور ارائه گواهی از معاونت پژوهشی دانشکده مورد قبتو
نمی باشد.

شیوه نامه ارائه مدارک وگواهی های مورد قبول در بخش فرهنگی
توجه :کلیته ستوابق فرهنگتی فترد بایتد بته تاییتد معتاون دانشتجویی فرهنگتی دانشتگاه برستد و
مدارک با امضای معاون فرهنگی دانشکده یتا فترد دیگتری جهتت ارائته بته دبیرخانته کشتوری
مورد قبو نیست .
و در همه مدارک زح است بازه ی زمانی انجاح فعالیت و نوع مسوولیت فرد ذکر شود.
فعالیت های قرآنی:
کسب مقام در مسابقات قرآنی و دینی  :ارائه لو و یتا تقدیرنامته دریافتت شتده از مرجتع برگتزار
کننده مسابقات که درآن بنوان رشته و رتبه کستب شتده ذکتر شتود وایتن تقدیرنامته شتماره و
تاریخ داشته باشد.در غیر اینصتورت گتواهی کستب رتبته از مرکتز قترآن و بتترت دانشتگاه بتا
امضای معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارائه گردد.
 حافظان و مربیان قرآن ی بایتد بتا ارائته متدارک بته نهتاد نماینتدگی مقتاح معظتم رهبتری دردانشگاه از این نهاد تائیدیه دریافت نمایند.

4

فعالیت در نشریات دانشجویی
جهت فعالیت در نشریات دانشجویی باید گواهی به شر زیر ارائه شود:

بسمه تعالی

شماره............:
تاریخ.............:

گواهی می شود آقای  /خانم  .................به شماره دانشجویی  ......................به بنوان مدیر
مسئو  /سردبیر /هیات تحریریه نشریه دانشجویی «ناح نشریه» از تاریخ  ............تا تاریخ.........
فعالیت داشته است.
مهر و امضای معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه

ترجمه و تالیف کتب فرهنگی  pdf :کل کتاب  ،شتماره شتابک بترای کتتب نشرشتده و بترای
کتب در دست چاپ نامه مجوز چاپ از انتشارات در سامانه بارگزاری شود.
فعالیت های ادبی و هنری :
ارائه لو تقدیر از جشنواره های معتبتر کته در آن بنتوان مقتاح کستب شتده توستط دانشتجو و
بخش مربوطه ذکر شد ه باشد و به امضای مسئو برگزار کننده جشنواره رستیده و دارای شتماره
و تاریخ می باشد.
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ایثارگری:
گواهی مبنی بر ایثارگری به شر زیر ارائه شود:
بسمه تعالی

شماره............:
تاریخ.............:

گواهی می شود آقای  /خانم  .................به شماره دانشجویی ( ..................جانباز  ،فرزند،
همسر )شهید  ،جانباز ...............درصد می باشد.
امضای رئیس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

فعالیت در نهاد های دانشجویی:
گواهی بضویت بادی بیش از یکسا دانشجو (بدون داشتن حکم مسئوولیت ) در نهاد
دانشجویی به صورت زیر ارائه گردد.

شماره............:

بسمه تعالی

تاریخ.............:
گواهی می شود آقای  /خانم  .................به شماره دانشجویی  ..................در کتانون فرهنگتی
انجمتن بلمتتی  ،................کمیتته تحقیتتات دانشتجویی دانشتتکده  ، .................تشتکل سیاستتی
 ...........از تاریخ  ...........تا تاریخ  ..............فعالیت داشته است.
امضای معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
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بضوشورای مرکزی یا هیات مدیره

گواهی مسولیت در نهاد دانشجویی :

بضویت در شورای نظارتی
گواهی مسولیت در نهاد دانشجویی با سمت بضویت شتورای مرکتزی و یتا هیتات متدیره بته شتر
زیر ارائه شود:
شماره............:

بسمه تعالی

تاریخ.............:
گواهی می شود آقای  /ختانم  .................بته شتماره دانشتجویی  ..................بته بنتوان (دبیتر،
بضتتو شتتورای مرکتتزی یتتا هیتتات متتدیره) نهتتاد دانشتتجویی  ..............از تتتاریخ ...........تتتا
تاریخ .............فعالیت داشته است.
امضاء معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 توجه نمایید برای بضویت و یا مسئوولیت در هر یک از نهادهای دانشجویی زح است کتهگواهی مستقل ارائه گردد.
* منظور از بضویت در شورای نظتارتی ،انتختاب دانشتجو و بضتویت ایشتان بته بنتوان بضتو
دانشجو در هر یک از کمتیه انظباطی دانشتگاه ،کمیتته نتابر بتر نشتریات دانشتجویی دانشتگاه ،
شورای نظارت بر وضعیت صنفی و رفاهی دانشجویان ویا بضو شتورای حمایتت و نظتارت بتر
انجمن های بلمی دانشجویی دانشگاه می باشد که دانشجو باید ابالغ وحکتم صتادره از معتاون
فر هنگی دانشجویی دانشگاه را برای این مسئوولیت ارائه نماید.

7

فعالیت های ورزشی:
 لو تقدیر و یا گواهی کسب مقاح که در آن بنوان رشته و رتبته کستب شتده ذکتر شتده ودارای تاریخ و شماره نامه باشد.
گواهی کسب مقاح با امضای رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه مورد قبو است. کارت مربیگری ،داوری و یا اقداح به آمتوزش در ستطد دانشتگاه بایتد بته تاییتد اداره تربیتتبدنی دانشگاه برسد.
سایر فعالیت های فرهنگی
- 1برگزاری نمایشگاه ،اجرای تئاتر ،ساخت فیلم و  ...در فضای دانشگاه
در این بخش اگر دانشتجو مستئو برگتزاری نمایشتگاه در ستطد دانشتکده و یتا دانشتگاه بتوده
است ،کارگردان و بازیگر تئاتر ،کارگردان و یا تهیه کننده فیلم و ...و هر فعالیتت فرهنگتی کته
به بنوان مسئو برگزاری برنامه فعالیت نمتوده استت بایتد گتواهی بتا امضتای معتاون فرهنگتی
دانشجویی دانشگاه ارائه نماید.
- 2مشارکت در اردوی جهادی و هجرت
چنانچه دانشجو به بنوان بضو داوطلب در اردوهای جهادی که بسیج دانشجویی و یتا هتر یتک
از نهادهای دانشجویی برگزار می نماید ،مشارکت داشته است ،باید گتواهی بتا امضتای معتاون
دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارائه نماید.
- 3اهداء خون :ارائه کارت ب ضویت هال احمر برای اهدای خون و ارائه نامته مبنتی بتر تعتداد
دفعات اهدای خون از سازمان هال احمر استان
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 - 4ارائه گواهی حضور در کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی و ستایر گارگتاه هتا کته
توسط دفاتر مشاوره دانشگاه برگزار شده و این گواهی با امضای رئیس مرکتز مشتاوره دانشتگاه
و یا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه مورد قبو است.
 - 5اخذ مجوز به صورت فردی جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی که باید ایتن مجتوز در
سامانه بارگزاری شود و یا نامه تایید با امضای معاون فرهنگی دانشگاه ارائه گردد.
 - 6لو تقدیر و گواهی کسب مقاح در جشنواره های معتبتر بتین المللتی و ملتی کته بته امضتای
مسئو برگزار کننده جشنواره (و یا دبیر اجرایی) باشد و نامه دارای شماره و تاریخ باشد.
 - 7مدرک مربیگری در یکی از رشته هتای هنتری و ادبتی کته از مرجتع ذی صتال و یتا اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شده است.
- 8گواهی آموزش دانشجویان در سطد دانشگاه (برای دانشتجویانی کته کتارت مربیگتری بنتد
فوق را دارند)که باید به تایید معاون فرهنگی دانشگاه برسد.
 - 9گواهی بضویت در تعاونی های دانشجویی که دارای مجوز رسمی هستند.
 - 11همکاری در ستاد توسعه دانشگاه :ابالغ فرد به بنتوان بضتو ایتن ستتاد بتا امضتای ریاستت
دا نشگاه و یا رئیس ستاد توسعه دانشگاه ارائه شود.
 - 11اختیار تاهل :اسکن قباله ازدواج صفحه ای که مشخصات زوجتین ثبتت شتده و یتا استکن
همزمان صفحه دوح شناسنامه فرد و همسرش که در سامانه بارگزاری شود.
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همکاری با نهاد های خارج از دانشگاه
- 1در صورتی که دانشجو به بنتوان مستئو برگتزار کننتده نمایشتگاه ،کتارگردان و یتا بتازیگر
تئاتر ،کارگردان و یا تهیه کننتده فتیلم و  ...در ستطد حرفته ای ختارج از محتیط دانشتگاه بتوده
است باید گواهی از مراکتز معتبتر ذی صتال کته در آن بتازه ی زمتانی انجتاح فعالیتت و نتوع
مسوولیت فرد ذکر شده است  ،ارائه نماید و این گتواهی را بته تاییتد معتاون فرهنگتی دانشتگاه
برساند.
 - 2ارائه گواهی مشارکت و حضور در امداد رسانی حتواد غیتر مترقبته (بالیتای طبیعتی) کته
توسط سازمان هال احمر صادر شده است.
 - 3ارائه گواهی معتبر مبنی بر مشارکت و همکاری در برگزاری و اجرای فعالیت هتای فرهنگتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،میرا فرهنگی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،انجمن های صتنفی
هنری و ...که این گواهی باید به تایید معاون فرهنگی دانشگاه برسد.
 - 4ارائه گواهی معتبر مبنی بر بضویت و همکاری بتیش از یکستا در بنیتاد هتای خیریته و بتاح
المنفعه رسمی (کمیته امداد ،بهزیستی و)...
 - 5ارائه گواهی مبنی بر بضویت در هیات امنای موسسات خیریه رسمی دارای مجوز
 - 6ارائه گواهی مبنی بر مشارکت و همکاری در فعالیت های بلمی مشترک با نهاد هتای بلمتی
و پژوهشکده های دارای مجوز از وزارتین که در این گتواهی بتازه زمتانی فعالیتت و همکتاری
دانشجو در آن نهاد ذکر شود.
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