
  
  
  

   فرهنگی- فعاالن دانشجوئی آموزشینامه تقدیر از برترینهايآئین 
  

 فعالیتهاي فوق برنامه از قبیـل       ،همواره از میان دانشجویان ، افرادي هستند که عالوه بر انجام فعالیتهاي آموزشی خود              : مقدمه
ن خوابگاههـا بهـره   ا دانشجویان و ساکنبویژه و  که از نتایج آنها تمامی دانشگاهیان      انجام می دهند  فرهنگی ، علمی و دانشجوئی      

از طرف دیگر چنین فعالیتهائی نباید آسیبی به فعالیتهاي آموزشی ایـن افـراد بزنـد و آنهـا را درگیـر مـشکالت                 . مند می گردند  
 توجه بیشتري ید تانمایر ب  آموزشی تقد  را از لحاظ  عاالن دانشجوئی فرهنگی    ف کهلذا این آئین نامه بر آن است        . نمایدبعدیده اي   

  . به وضعیت تحصیلی آنها شده باشد
 کارشناسـی کـه در دانـشگاه مـشغول بـه       مقطـع  این آئین نامه ، عبارتند از دانشجویان حـضوري           مخاطبدانشجویان   - 1 ماده

  : ذیل قرار می گیرندهايدر یکی از گروهصرفاً تحصیل بوده و 
  ).هر تشکل یک گروه( اسالمی با معرفی مسئول تشکل لهاي نفر از اعضاء فعال هر کدام از تشک100 حداکثر -1
  .انجمنهاي علمی در دانشگاه و دانشکده هاشوراي مرکزي اصلی  اعضاء -2
  .شوراي مرکزي شوراهاي صنفی در دانشگاه ، خوابگاهها و دانشکده هااصلی  اعضاء -3
   .ي فرهنگی هنريشوراي مرکزي کانونهااصلی اعضاء   -4
کـل  ص  خـال  از حجـم  %2  نشریاتی که در نیمسال قبلـی حـداقل      )دبیرو سر  مسئولمدیر  صاحب امتیاز ،    (  دست اندرکاران   -5

  . داراي امتیاز باال شده اند، منتشر نموده اند و یا در جشنواره هاي معتبر نشریاتنشریات را
 حاضـر از فعـاالن دانـشجوئی     که در حـال  مراسم تقدیر در هر نیمسال تحصیلی براي برترینهاي نیمسال تحصیلی قبل -2 ماده

  . برگزار می گرددفرهنگی هستند،
  : این آئین نامه ، افرادي مورد تقدیر قرار می گیرند که داراي شرائط زیر باشندمخاطباز بین دانشجویان  -3ماده 

  .دننداشته باش) براي نشریه ( و کمیته ناظر بر نشریات ) براي شخص (  تخلف منجر به هر نوع حکمی در کمیته انضباطی -1
  . باشد13 بیش از  آنهاد و یا حداکثر یک مشروطی داشته و معدل کلن داراي هیچ مشروطی نباش-2
 250) تعـداد واحـد   × معـدل تـرم   (و یا با حـداقل امتیـاز تـرم     14  ترم واحد را با حداقل معدل     14 در نیمسال قبل حداقل      -3

  .دنگذرانده باش
  . واجدین شرائط تقدیر بشرح ذیل می باشد که بنحو مقتضی در اختیار آنها قرار می گیردبوط به جوائز مر-4ماده 

   .براي هر کدام از واجدین شرائطلوح تقدیر  -1
 در نیمـسال  )تعـداد واحـد  × معدل تـرم  (امتیاز  لحاظ باالترین به گروهاز هر   نفر اول تا ده    یک برايلوح تقدیر و جایزه ویژه       -2

  .قبل
اینـده دفتـر    نممعاون دانـشجوئی فرهنگـی ،  امی مراحل مربوط به اجراء این آئین نامه توسط کمیته اي متشکل از            تم -5 ماده

  .مدیر امور آموزش انجام می شود وقیتها ، مدیر امور دانشجویان  نماینده دفترخال ، مدیر امور فرهنگینهاد مقام معظم رهبري ،
  . و موارد خاص بر عهده این کمیته خواهد بوداین آئین نامه اجرائی جزئیات  تصمیم گیري در مورد :تبصره
مورد تصویب قرار گرفـت و  دانشگاه  شوراي فرهنگی 30/4/1388  ماده و یک تبصره در جلسه مورخ6 این آئین نامه در      -6ماده

  .از این تاریخ قابل اجراء می باشد
  
  



 ٢

  
  ....................... فرهنگی در نیمسال–مشخصات آموزشی فعاالن دانشجوئی 

 ...............................:........نام مجموعه دانشجوئی 
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