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  بسمه تعالی
 

  

  

  
  

  فرهنگی  ممتاز علمی وانتخاب دانشجوي شرکت در  تقاضانامه
  

   97 -98سال تحصیلی 

  
  

  مشخصات فردي: 

                                            نام :                                                  نام خانوادگی :                                            نام پدر:    

                  تاریخ تولد:                                        شماره شناسنامه:                                      محل صدور :           

  �متاهل          �وضعیت تاهل: مجرد                        �زن       �جنسیت: مرد 
  

  (جهت تماس ضروري) : ................................................... شماره تلفن

  

  شخصات تحصیلی: م
  

  گرایش: ..........................................     توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی  مدرسی معارف اسالمی   رشته تحصیلی :

   Ph.Dتخصصی  دکتراي           مقطع تحصیلی :   کارشناسی ارشد 

  نیمسال: ...................... دانشجو  :وضعیت تحصیلی      شماره دانشجویی : 

      : (اصلی و تخصصی) معدل کل واحدهاي گذرانده

  

  

  مهم:  اتتذکر

در دو پاکت جداگانه و سایر مدارك در پاکت اصلی  »فرهنگی«و  »یپژوهش«هاي  فعالیت بخشهاي مرتبط به  پیوستـ 

  ه شود.قرارداد

دانشـگاه   و فرهنگـی  امـور دانشـجویی  مـدیریت  بـه   7/9/1397 شنبهچهار تا پایان وقت اداري روزفرم تکمیل شده را حداکثر ـ 

  .را امضا نمایید برگه ثبت تحویل فرمو تحویل 

  ـ در قسمت هاي هاشور خورده چیزي نوشته نشود. 

 برگه ثبت تحویل فرم، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  و عدم امضاي آذرماه 7به فرم هاي ناقص و ارسالی پس از   ـ

و اطالعـات موجـود در   ، از طریق برگه هـاي حضـور و غیـاب    بخش فرهنگیدر مستندات بدون درج ستون پیوست ـ 

 شد. بررسی خواهدمدیریت امور دانشجویی و فرهنگی 

  .است 30و فرهنگی  30، پژوهشی 40حداکثر امتیاز آموزشی ـ 

 نـده ینما و مهـر  امضـا م حتما باید توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه امضا و ممهور گردد امـا  ـ بخش آموزشی فر

  انجام خواهد شد. یده ازیدر هنگام امتفرهنگی  مسئول امورو  یمعاونت پژوهش

 در این قسمت چیزي ننویسید.  لطفاً

  ................................�ر�:

�ماره: 
 ................................. 
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 : )40ی (حداکثر امتیاز بخش آموزش ـ 1
 

  میانگین کل واحدهاي درسی گذرانده:

  به عدد:               به حروف:

  :(توسط دانشگاه تکمیل می شود)امتیاز جمع 

  اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  نیمسال

            )نیمسال( معدل

  امتیاز

  (توسط دانشگاه تکمیل می شود)

          

  

  

  

  تاریخ: ............................  
  

  مهر و امضاء مدیر آموزشی دانشگاه  

  

  توجه :

  شود.  فعلی پذیرفته می تحصیلی ته در مقطعصورت گرفپژوهشی و فرهنگی فقط فعالیتهاي  -1

صویر مستندات الزامی است و در صورت عـدم ارائـه مسـتندات مـوارد درج     اصل کتاب و مقاله و تضمیمه نمودن  -2

  شده رسیدگی نخواهد شد.

  

  : )30ی (حداکثر امتیاز بخش پژوهشـ 2
 

  مقاالت علمی  –الف 

  عنوان مقاله
سال ارائه 

  مقاله

محل ارائه 

مینار، (س

  کنفرانس، ...)

محل چاپ و 

  انتشار

  (بولتن ، مجله، ...)

تعداد نفرات 

تهیه کننده 

  مقاله

شماره 

  پیوست
  امتیاز

              

              

              

              

              

              

              
  

    جمع امتیازها  در صورت نیاز در صفحه جداگانه نوشته و پیوست گردد. 
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  صفحه در قطع وزیري) 50:( حداقل کتاب  تألیف – ب

  نام کتاب
سال 

  چاپ
  ناشر

تعداد نفرات 

  همکاري کننده

شماره 

  پیوست
  امتیاز

            

            

            

            

            

            

    جمع امتیازها    
  

  

  صفحه در قطع وزیري) 50( حداقل  یا گردآوري کتاب: ترجمهـ  ج

  نام کتاب
سال   نوع اثر

  چاپ
  ناشر

تعداد نفرات 

  ندههمکاري کن

شماره 

  پیوست
  امتیاز

  گردآوري  ترجمه

              

              

              

              

              

    جمع امتیازها    
  

  

        

  تاریخ: ............................  

    

  دانشگاهپژوهشی  تعاوننماینده مامضاء مهر و   
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  :) 30(حداکثر امتیاز  فرهنگی بخش ـ3

   الف ـ ایثارگري
  

  امتیاز  شماره پیوست/ محل تایید    : مدت  بانه در جبههحضور داوطل

        : مدت  اسارت

        : درصد  جانبازي

  فرزند و همسر شهید یا مفقود االثر
  نیستم  هستم 

    
    

درصـد   50فرزند و همسر آزاده و جانباز 

  به باال

  نیستم  هستم 
    

    

      نیستم  هستم  درصد 49تا  25فرزند و همسر جانباز 

    ع امتیازهاجم  
  
  

  فعالیتهاي قرآنی: ب ـ 

 دانشجویان   قرآن کریم سراسري دوره جشنوارهو یکمین  سی در و کسب مقام شرکت )1

  امتیاز  مرحله کسب رتبه  (در صورت کسب رتبه)رتبه   عنوان بخش 

        

    جمع امتیازها  
 

 

  

  :ی ارشد)(کارشناس دانشجویان جدیدالورود فرهنگی -شرکت در اردوهاي توجیهی ـ  ج 

  امتیاز  محل برگزاري اردو

    روستاي میم 94شهریور 

    روستاي میم  95شهریور 

    روستاي میم  96شهریور 

  

   97و  96 هايدر سالـ شرکت در برنامه هاي فرهنگی دانشگاه  د

  امتیاز  خیر  بلی  عنوان برنامه 

        عضویت در بسیج دانشجویی دانشگاه

        یم هاي ورزشی دانشگاهعضویت در ت

        ـ روستاي دستگرد  چهارمین گردهمایی اعضاي شوراي مدیریت انجمن هاي علمی دانشجویی

        )خواهران(ویژه برنامه فرهنگی کوه خضر نبی (ع) ـ 

       مراسم تجدید عهد دانشجویان با امام عصر (عج) در مسجد مقدس جمکران

        مراسم گرامیداشت روز دانشجو

       گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور استاد رحیم پور ازغديراسم م

        جشن انقالب اسالمی به مناسبت دهه فجر با حضور استاد پناهیانمراسم 

  ادامه در صفحه بعد
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  قبل صفحهاز ادامه 

       فیلم مستند قائم مقام 

       نشست انتقال تجربیات استادان معارف اسالمی با حضور استاد حامد پوررستمی

       نشست انتقال تجربیات استادان معارف اسالمی با حضور استاد محمد نصیري

       نشست انتقال تجربیات استادان معارف اسالمی با حضور استاد شیخ االسالمی

        با حضور استاد موحدي محبنشست انتقال تجربیات استادان معارف اسالمی 

  آشنایی با تشکلهاي دانشجویی در دانشگاهها نشست 

 )فرهنگی سیاسی نهاد رهبري در دانشگاههاسابق معاون (با حضور استاد رستمی 

      

       نشست تاثیر فرهنگی و تمدنی انقالب اسالمی در شبه قاره هند با حضور استاد حسین زاده

       آمریکا در آثار اندیشمندان غربی با حضور استاد محمدي نشست بازخوانی نظریه افول

  نشست بررسی کارنامه جریان مقاومت در سوریه 

 با حضور اساتید فالح زاده، اسحاقیان(روحانی مدافع حرم) و سردار متولیان

      

       نشست باستان گرایی (کوروش از واقعیت تا افراط و تفریط) با حضور استاد محسنی

       ش و پاسخ تاریخی با حضور استاد پیشوایینشست پرس

       بایسته هاي تبلیغ با حضور حجت االسالم تقوينشست 

       گستره فعالیت هاي قرآنی مستشرقان با حضور حجت االسالم دکتر محمدحسن زمانینشست 

       ضرورت و پیامدهاي نقد آراء قرآن پژوهان غربی با حضور دکتر رضایی هفتادر نشست

       سلوك اخالقی ایت اهللا بهجت (ره) با حضور حجت االسالم علی بهجت نشست

  شیوه هاي نقد شبهات مستشرقان با تاکید بر دائره المعارف الیدن  نشست

 با حضورحجت االسالم دکتر محمدجواد اسکندرلو

      

       بررسی فعالیت شبکه هاي اجتماعی در ایران با حضور استاد کهوند و استاد مشهدي نشست

       جریان شناسی تصوف معاصر با حضور حجت االسالم الیقی نشست

       پیامدهاي سیاسی بازتولید اندیشه هاي اخباري گري بر گفتمان انقالب اسالمی نشست

  آیت اهللا شهید سید مصطفی خمینی(ره) الگوي حوزه انقالبی  نشست

 با حضور حجت االسالم سید حمید روحانی

      

    جمع امتیازها  
  

  

  :ـ همکاري در برگزاري برنامه هاي فرهنگی دانشگاه ـه

  امتیاز   نوع مسئولیت  سایر   مجري  قاري  عنوان برنامه 

            

            

            

            

            

    جمع امتیازها  
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  تدریس در گروه معارف اسالمی دانشگاهها ـ و

  امتیاز  پیوست  زمان تدریس   نام دانشگاه 

        

        

        

    جمع امتیازها  
  

  

  ـ  تبلیغ در دانشگاههاز

  امتیاز  پیوست  زمان تبلیغ   نام دانشگاه 

        

        

        

    جمع امتیازها  

  

  سایر مراکزتبلیغ در   ـ حـ

  امتیاز  پیوست  زمان تبلیغ   نام مرکز 

        

        

        

    جمع امتیازها  
  

  داشتن سایت و وبالگ  ـ ط

  امتیاز   سال تاسیس  وبالگ و سایت انی دقیقنش  وبالگسایت و  عنوان

        

        

    جمع امتیازها  

  

  

  تاریخ: ............................  
    

  دانشگاهامور فرهنگی سئول مامضاء مهر و   
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تواند در انتخاب شما موثر واقع شـود،  چنانکه مواردي وجود دارد که در فرم انتخاب دانشجوي ممتاز ذکر نشده و می

  ر نمایید. (فقط فعالیتهاي صورت گرفته در مقطع فعلی ذکر شود.)ذک

  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

  

  

صحت مطالب ارائه شده در فرم را تایید نموده و در صورت عـدم            اینجانب 

مسـابقه یـاد شـده اقـدام     نسبت به حذف اینجانب از د توان دانشگاه میده در کلیه مراحل رسیدگی، اثبات موارد ذکر ش

  د و حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت. نمای

  

  امضاء دانشجو


