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 (0011بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه ) برگزاری دستورالعمل

در راستای برگزاری بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه در سال جاری به منظور وحدت رویه در بین دانشگاه ها، توجه 

 است:به موارد ذیل و اطالع رسانی آن به متقاضیان شرکت در جشنواره ضروری 

ثبت نام اولیه انجام  Nemooneh.behdasht.gov.irسال جاری در سامانه  آذرماه 02لغایت  02دانشجویان می توانند از  -0

 4دهند، بدین معنا که مشخصات خود را در سامانه درج نمایند و از طریق پیامک، نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند. همچنین از 

د نسبت به بارگذاری کلیه مستندات خود اقدام نمایند. بارگذاری کامل مستندات در مرحله دوم به منزله دی ماه می توانن 11لغایت 

 تلقی خواهد شد.  ثبت نام نهایی

 افزوده می گردد: 89به دلیل تلفیق دو جشنواره با یکدیگر، این موارد به آیین نامه سال   -2

ات تحصیلی دانشجو در صورت حذف ترم به دلیل ابتالی ایشان به آیین نامه: عدم احتساب یک نیمسال در سنو 0-2بند  -

 بیماری کرونا

دانش آموخته شده اند، با رعایت بند  89آیین نامه: دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال  01 -2بند  -

 شرکت نمایند. 0011آیین نامه می توانند در جشنواره دانشجوی نمونه سال  2-0

 سال می باشد.  00آیین نامه: شرط سنی در جشنواره دانشجوی نمونه حداکثر  00-2 بند -

 سه امتیاز به صورت افزوده به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمینه کرونا فعالیت داوطلبانه داشته اند.  -

 آتی اعمال نخواهد شد. لحاظ گردیده و در جشنواره های سال های 0011موارد مطروحه فوق، استثنائا در جشنواره سال 

خواهد بود. دانشگاه ها موظف اند بالفاصله پس از اتمام داوری،  دی ماه 02 لغایت 11ی از بازه زمانی مرحله داوری دانشگاه -3

مشخصات دانشجویانی را که در هر مقطع حد نصاب امتیاز را کسب کرده اند، طی نامه ای به این معاونت معرفی نمایند. مرحله داوری 

به دانشگاه ها اعالم  اول اسفندماهنیمه انجام می گیرد و اسامی برگزیدگان نهایی در  1422نیمه دوم بهمن ماه کشوری در 

 در نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.  نیمه دوم اسفندماهگردد. ضمنا مراسم اختتامیه در  می

به تفکیک مقاطع تحصیلی لحاظ  89آیین نامه مصوب سال  5-3حد نصاب امتیاز برای ورود به مرحله داوری کشوری مطابق بند  -0

 خواهد شد. 

 ، محاسبه می گردد. 89آیین نامه مصوب سال  3-0ون زبان برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی مطابق با جدول ماده نمره آزم -5
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، متقاضی می بایست هنگام ثبت نام، حتما حداقل دو شماره از نشریه 89آیین نامه مصوب سال  3-6به منظور احراز تبصره ماده  -6

ری نماید. بدیهی است در غیر این صورت، امتیاز مندرج در آیین نامه به وی تعلق دانشجویی را در بخش مربوطه سامانه بارگذا

 گیرد.  نمی

، حق الزحمه داوران و عوامل اجرایی )اعم از پرسنل دانشگاه 89شیوه نامه مصوب سال  2-5دانشگاه ها موظف اند طبق تبصره ماده  -7

 و دانشجویان( را مطابق مصوبات داخلی پرداخت نمایند. 

درصد مبالغ جوایز کشوری را به  01، طی مراسمی معادل 89شیوه نامه مصوب سال  6-3-5دانشگاه ها موظف اند طبق ماده  -9

 برگزیدگان مرحله دانشگاهی اهدا نمایند. 

ان بندی نام کاربری و رمز عبور برای کارشناس مسئول جشنواره و داوران کمیته های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی متعاقبا طبق زم -8

 اعالم شده در این دستورالعمل، برای دانشگاه ها ارسال خواهد شد.

 


