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 سلیمانی شهید جایزه ملی سردار  اولین جشنوارهشیوه نامه اجرایی 
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 تهیه و تدوین:

 كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر                                                 اداره 

 1400اسفند ماه 
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 مقدمه: 

یکی از سیاست  ،شکوفایی آنان در جهت توسعه همه جانبهو ایثارگری  شاهد و یگاه استعدادهای برتر جامعهتوجه شایسته به جا

با اهتمام در شناسایی، حمایت و  سازمان امور دانشجویانهای مهم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می باشد. در این راستا 

ادی و معنوی از ایشان، با بهره مندی از امکانات دانشگاه ها و مجامع علمی هدایت این استعدادها بر آن است تا عالوه بر حمایت م

را فراهم و ایثارگر و فرهنگی نخبگان شاهد ، پژوهشی زمینه های الزم برای ارتقاء سطح علمیعالوه بر تشویق و پژوهشی کشور، 

 رد.آو

 اهداف  

 ایجاد انگیزه برای شکوفایی استعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر .1

 شناسایی و معرفی برگزیدگان برتر شاهد و ایثارگر  .2

  واجدین شرایط 

 الف( مقطع كارشناسی

 : رتبه های برتر گروه های آزمایشی آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در سهمیه کشور مطابق جدول ذیل  .1

 

 

 

  

  

 واجدین شرایط آزمون سراسری – 1جدول شماره 

 آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در سهمیه شاهدگروه های آزمابشی  سومرتبه های اول تا  .2

پنجم سهمیه شاهد اضافه  ل فوق رتبه های چهارم و جدو 5تا  1در صورت عدم وجود دانشجو در هر کدام از ردیف های  صره:تب 
 خواهد شد.

 

 ب( تحصیالت تکمیلی
 

 کارشناسی ارشد: رتبه اول تا پنجم آزمون مقطع کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور در سهمیه کشوری در هر کد رشته

 کشوری در هر کد رشته دکتری: رتبه اول تا سوم آزمون مقطع دکتری سازمان سنجش آموزش کشور در سهمیه

 

 رتبه كشوری گروه های آزمایشی ردیف

 500زیر  علوم تجربی 1

 500زیر  علوم ریاضی 2

 400زیر  علوم انسانی 3

 200زیر  هنر  4

 200زیر  زبان 5
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 : میزان جایزه 

 مقطع ردیف
 تعداد

 مبلغ جایزه به ازاء هر ماه

 متأهل مجرد 

 ماه 48 کارشناسی 1

 ماه 24 کارشناسی ارشد 2  12/ 000/000  000/000/10

 ماه 48 دکتری 3

 میزان جایزه ماهیانه -2جدول شماره 

  جایزهاعطای زمان بندی: 

 . می باشد ذیل به دانشجویان برگزیده مطابق جدول جایزهپرداخت  

 

 های دریافت تعداد ماه جایزهشرط دریافت  زمان تحصیل ردیف

 ماه 6 کلیه واجدین شرایط شش ماه اول تحصیل 1

 شش ماه دوم تحصیل 2
کسب رتبه اول تا سوم دربین دانشجویان ورودی نیمسال 

 اول تحصیل
 ماه 6

 شش ماه سوم تحصیل 3
تبه اول تا سوم دربین دانشجویان ورودی نیمسال کسب ر

 دوم تحصیل
 ماه 6

 شش ماه چهارم تحصیل 4
کسب رتبه اول تا سوم دربین دانشجویان ورودی نیمسال 

 سوم تحصیل
 ماه 6

 شش ماه پنجم تحصیل 5
کسب رتبه اول تا سوم دربین دانشجویان ورودی نیمسال 

 چهارم تحصیل
 ماه 6

 شش ماه ششم تحصیل 6
سب رتبه اول تا سوم دربین دانشجویان ورودی نیمسال ک

 پنجم تحصیل
 ماه 6

 شش ماه هفتم تحصیل 7
کسب رتبه اول تا سوم دربین دانشجویان ورودی نیمسال 

 ششم تحصیل
 ماه 6

 شش ماه هشتم تحصیل 8
کسب رتبه اول تا سوم دربین دانشجویان ورودی نیمسال 

 هفتم تحصیل
 ماه 6

هایی که دانشجو می تواند) درصورت کسب شرایط الزم( از مزایای جایزه برخوردار جمع کل تعداد ماه 
 شود.

 ماه 48

 در مقطع کارشناسی جایزهنحوه ی اعطای  -3جدول شماره 
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 های دریافت تعداد ماه جایزهشرط دریافت  زمان تحصیل ردیف

 ماه 6 کلیه واجدین شرایط شش ماه اول تحصیل 1

 شش ماه دوم تحصیل 2
بین دانشجویان ورودی نیمسال  کسب رتبه اول در

 اول تحصیل
 ماه 6

 شش ماه سوم تحصیل 3
بین دانشجویان ورودی نیمسال  در اول کسب رتبه

 دوم تحصیل
 ماه 6

 شش ماه چهارم تحصیل 4
دفاع از پایان نامه در موعد مقرر )در سنوات حداکثر 

 ماه( 24
 ماه 6

جایزه ه هایی که دانشجو می تواند) درصورت کسب شرایط الزم( از مزایای جمع کل تعداد ما
 برخوردار شود.

 ماه 24

 در مقطع کارشناسی ارشد جایزهنحوه ی اعطای  -4جدول شماره 

 

 جایزهشرط دریافت  زمان تحصیل ردیف
های  تعداد ماه

 دریافت

 ماه 6 کلیه واجدین شرایط  شش ماه اول تحصیل 1

 ماه 6 تحصیل اولنیمسال  در بین دانشجویان ورودی کسب رتبه اول در تحصیل شش ماه دوم 2

 ماه 6 نیمسال دوم تحصیل در کسب رتبه اول در بین دانشجویان ورودی شش ماه سوم تحصیل 3

 شش ماه چهارم تحصیل 4

کسب در نیمسال سوم تحصیلی درصورت داشتن واحد آموزشی  .1

 رتبه اول در بین دانشجویان ورودی 

 در نیمسال سوم تحصیلی واحدهای آموزشی نداشتندرصورت  .2

در نیمسال سوم تحصیل  کسب موفقیت در آزمون جامع و آزمون زبان

 تحصیلی

 ماه 6

5 
شش ماه پنجم تحصیل 

 تا پایان دانش آموختگی

 ماه( 48دفاع از رساله دکتری در موعد مقرر )در سنوات حداکثر 
آنها به صورت عملی می باشد تبصره : دانشجویانی که رساله دکتری 

 ماه خواهد بود. 54سقف مجاز 

 ماه 30

 ماه 48 جمع کل تعداد ماه هایی که دانشجو می تواند) درصورت کسب شرایط الزم( از مزایای جایزه برخوردار شود.

 در مقطع دکتری جایزهاعطای نحوه ی  -5جدول شماره 

  تبصره:

  تداوم ( نگردد، از 3،4،5 ولاج در جدرتحصیلی موفق به کسب شرط الزم )مند در هر یک از نیمسال های برگزیدهچنانچه

 جایزه محروم خواهد شد. دریافت
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 شیوه پرداخت 

 .ی شوندمدانشجویان واجد شرایط از طریق ادارات شاهد و ایثارگر دانشگاه ها به سازمان امور دانشجویان معرفی  .1

استعالم سنجش سازمان  از وضعیت معرفی شدگان از سوی دانشگاه ها را ازمان ساداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  .2

 می نماید.

توسط نتایج استعالم براساس فهرست ارسالی از سازمان پس از بررسی ابتدای ورود به دانشگاه ماه  6 برگزیدگان طرح درجایزه   .3

 .پرداخت می گردددانشگاه میزبان جشنواره 

اسفند  15تا از شش ماه دوم سال تحصیلی به بعد  جایزه پرداخت موظف می باشند به منظورانشگاه ها ادارات شاهد و ایثارگر د  .4

نیمسال دوم( هر سال تحصیلی نسبت به ارسال و تایید کارنامه تحصیلی و احراز برای ماه ) نیمسال اول( و پایان مردادبرای  )

 د.ننمای شاهد و ایثارگر سازمان اعالماداره کل و به  قداما  3،4،5مطابق جداول شماره  برگزیدگان حایز شرایطرتبه 

به امور مالی به بعد(  سال تحصیلی )از شش ماه دوم، هر ماه اسامی واجدین شرایط طرح را سازمان شاهد و ایثارگراداره کل   .5

اقدام  اریز به حساب دانشجودانشگاه مربوطه جهت وبه حساب  جایزهسازمان امور دانشجویان اعالم و امور مالی نسبت به واریز 

 می نماید.


