
معرفی دانشجوی نمونه پزشکی طبق دستورالعمل کشوری و شیوه نامه وزارت بهداشت

مقدمه :

معرفی دانشجویان پزشکی که به لحاظ ویژگی های علمی،فرهنگی و اجتماعی سرآمد دانشجویان پزشکی دیگر باشد 

و در میان شرکت کنندگان دانشگاه محل تحصیل خود ، بر اساس موارد مندرج در آیین نامه دانشجوی نمونه باالترین 

امتیاز را در زمینه های مختلف علمی ،فرهنگی و پژوهشی کسب نموده و عنوان دانشجوی نمونه دانشگاهی را به خود 

اختصاص دهد . 

تعاریف اصطالح :

دانشجوی نمونه دانشگاهی "

- آن دسته از از دانشجویانی کهپس از ثبت مدارک مورد نیاز جشنواره ،طبق آئین نامه سال جاری در سامانه 

جشنواره دانشجوی نمونه ثبت کرده اند و در رقابت بین شرکت کنندگان دانشگاه امتازات باالتری را کسب 

نموده اند . 

دانشجوی نمونه کشوری "

- آن دسته از دانشجویان نمونه دانشگاهی که پس از معرفی دانشگاه برای رقابت در سطح کشوری بواسطه 

کسب باالترین امتیاز در گروه تخصصی و مقطع خود را در میان شرکت کنندگان دانشگاه های دیگر به عنوان 

دانشجوی نمونه کشوری به ستاد مرکزی معرفی می شوند . 
اهداف : 

شناخت و معرفی دانشجویانی که ویژگی های فرهنگی « ایثارگری ، قرآنی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی ،  -

هنری و ادبی » را دارند . 

شناخت و معرفی آن دسته از دانشجویانی که ویژگی های آموزشی و پژوهشی برجسته ای در سطح دانشگاه  -

دارند . 

شناخت و معرفی نقاط قوت و ضعف ابعاد مختلف سطح فرهنگی ،علمی ،آموزشی و پژوهشی دانشجویان  -

دانشگاه برای پیشبرد سطح کیفی دانشگاه .
شرح وظایف :

برگزاری جشنواره در سطح دانشگاهی مطابق آئین نامه ، شیوه نامه و جدول زمان بندی اعالم شده توسط  -

دبیرخانه وزارت متبوع .

هماهنگی با دبیرخانه جشنواره  -

تشکیل هیئت های داوری مرحله دانشگاهی  -

نظارت بر روند داوری پژوهشی،آموزشی و فرهنگی  -

انتخاب برگزیدگان دانشگاهی بر اساس نتایج گروه های داوری مرحله دانشگاهی  -

تشکیل جلسه کمیته دانشگاهی جهت بررسی و تصویب اعالم نتیجه مرحله دانشگاهی -

تقدیر از برگزیدگان مرحله دانشگاهی  -

معرفی برگزیدگان به دبیرخانه وزارت متبوع جهت شرکت در مرحله کشوری جشنواره  -

روش و فواصل انجام کار :



بر اساس برنامه زمان بندی اعالم شده توسط دبیر خانه جشنواره دانشجوی نمونه و فاصله زمانی تقریبی بین 

آبان ماه تا بهمن ماه سال جاری به اتمام می رسد .
پایش دوره :

پایش اطالعات جمع آوری شده در خصوص برگزاری جشنواره 

پایش نتایج ارزیابی شده در دوره برگزاری مرحله دانشگاهی 

پایش برنامه مدون داوری آموزشی،پژوهشی و فرهنگی 
 نتایج : 

نتایج مرحله دانشگاهی برگزیدگان باید در اختیار رئیس کمیته دانشگاهی(رئیس دانشگاه ) قرار گیرد  -

نتایج مرحله دانشگاهی برگزیدگان باید در اختیار دبیرکمیته دانشگاهی( معاون فرهنگی و دانشجویی ) قرار  -

گیرد 

جهت تقویت نقاط ضعف و قوت و برطرف کردن نقاط ضعف اقدامات الزم در خصوص برنامه های علمی  -

وپژوهشی و فرهنگی 

تصویب برنامه : 
تقدیر از دانشجویان منتخب دانشگاهی در هیئت رئیسه دانشگاه مصوب می گردد .   -


