چکیذٌ آییه وبمٍ اوتخبة داوشجًیبن ثرتر ي مىتخت داوشگبٌ امبم صبدق (علیٍ السالم) پردیس خًاَران
معبيوت داوشجًیی فرَىگی

پردیس خّاُران داٌظگاه اىام غادق (عهیَ انصالم) در راشحای طٍاشایی و جلدیر از اشحعدادُای ةرجر و داٌظجّیان ةرجصحَ و کّطا در عرغَُای عهيی ،اخالكی و اجحياعی اكدام ةَ جدویً
«آییًٌاىَ طٍاشایی و جلدیر از داٌظجّیان ةرجر» ٌيّد.
ةرای پیظترد و جدلق ایً ىِو ،اُداف جزیی و ىحٍاشب ةا فرآیٍدُای طٍاشایی و جلدیر از داٌظجّیان ةرجر ىد ٌظر كرار گرفحَ کَ ىِيحریً آنُا ةَ طرح زیر اشث
 oطٍاشایی داٌظجّیان ىصحعد آىّزطی ،پژوُظی و فرٍُگی -اجحياعی؛
ُ oدایث و خيایث از ُر داٌظجّی ىصحعد در ىصیر رطد اشحعدادُا و جّاٌيٍدیُای فردی؛
 oایجاد اٌگیزه رطد و ارجلا در زىیٍَُای آىّزطی ،پژوُظی و فرٍُگی -اجحياعی در ةیً داٌظجّیان؛
 oجأکید ةر خيایث ُای جّأىان ىادی و ىعٍّی جِث جدلق جّاٌيٍدشازی و رطد اشحعدادُای ةانلّه داٌظجّیان؛
السامبت ي شرایط کلی ارزیبثی(شئًوبت علمی-داوشجًیی)
در ىرخهَ اول ارزیاةی ،دارا ةّدن انزاىات اونیَ و طرایط کهی ىعيح ٌظر كرار دارد .در ایً راشحا غرفا داٌظجّیاٌی ىّرد ارزیاةی و اىحیازدُی ةخضُای شَ گاٌَ (آىّزطی ،پژوُظی،
فرٍُگی -اجحياعی) كرار خّاٍُد گرفث کَ طروط الزم ىعرح طده در ذیم را داطحَ ةاطٍد .در غّرت فلدان یکی از ایً طرایط ،داٌظجّ از فرآیٍد ارزیاةی خذف خّاُد طد.
شريط الزم:
 -1-2دارا ةّدن خداكم ىعدل .77
 -2-2كتّنی در جياىی واخدُای درشی ارائَ طده در دو ٌیيصال پیض از زىان ارزیاةی.
 -3-2دارا ةّدن جاییدیَ از ىعاوٌث داٌظجّیی و فرٍُگی داٌظگاه ةرای طئٌّات اخالكی -اجحياعی.
 داوشجًی ثرتر :داٌظجّیی کَ عالوه ةر دارا ةّدن طئٌّات عهيی -داٌظجّیی ،از ىجيّع ةخضُای ارزیاةی (آىّزطی ،پژوُظی ،فرٍُگی -اجحياعی) ةاالجریً اىحیاز را دریافث
ٌيّده اٌد.افراد ىذکّر از ىجيّع جصِیالت ُر شَ ةخض ةِرهىٍد خّاٍُد طد.


داوشجًی مىتخت آمًزشی :داٌظجّیی کَ عالوه ةر دارا ةّدن طئٌّات عهيی -داٌظجّیی ،ةَ نداظ فعانیثُای آىّزطی شرآىد داٌظجّیان دیگر ةاطد.
معیبر َبی ارزیبثی آمًزشی( مىتخت آمًزشی)
رجتَُای اول از ٌظر ىعدل آىّزطی در ةیً داٌظجّیان ُو کد و رطحَ
ٌفرات اول جا دُو انيپیادُای عهيی -داٌظجّیی



داوشجًی مىتخت پژيَشی :داٌظجّیی کَ عالوه ةر دارا ةّدن طئٌّات عهيی -داٌظجّیی ةَ نداظ فعانیثُای پژوُظی شرآىد داٌظجّیان دیگر ةاطد.

معیبرَبی ارزیبثی پژيَشی (مىتخت پژيَشی)
ةرگزیدگان جظٍّارهُای پژوُظی ةیًانيههی
جأنیف کحاب
جرجيَ یا جػدیح کحاب
جهخیع کحاب
اٌجام ظرحُای پژوُظی
اٌحظار ىلاالت عهيی در ٌظریات عهيی -پژوُظی ISI ،و ISC
اٌحظار ىلاالت عهيی در ٌظریات عهيی -جرویجی
اٌحظار ىلاالت عهيی در ٌظریات جخػػی یا ىجيّعَ ىلاالت ُيایض
شخٍراٌی در ُيایض عهيی
اٌحظار ىلاالت در شایر ىجالت و ىاٍُاىَُا
چاپ چکیده ىلانَ در ٌصخَ کاػذی یا انکحروٌیکی
ىظارکث در جانیف ،جرجيَ ،جػدیح کحاب ،ىلانَ و ظرح پژوُظی
ىظارکث در جهخیع کحاب
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داوشجًی مىتخت فرَىگی -اجتمبعی :داٌظجّیی کَ عالوه ةر دارا ةّدن طئٌّات عهيی -داٌظجّیی ةَ نداظ فعانیثُای فرٍُگی-اجحياعی شرآىد داٌظجّیان دیگر ةاطد.

معیبرَبی ارزیبثی فرَىگی-اجتمبعی
کصب ىلام  1-3در ىصاةلات كرآن و عحرت
کصب ىلام  1-3در ىصاةلات و جظٍّارهُای ٍُری ،ادةی،
اجحياعی
کصب ىلام  1 -3در ىصاةلات ىعارفی

کصب ىلام  1-3در ىصاةلات ورزطی
ىصئّنیً جظکمُا ،اٌجيًُا و ٌظریات (طرح در جدول زیر)
اعضای فعال جظکمُا و ٌظریات (طرح در جدول زیر)
اعضای فعال اٌجيًُای عهيی -داٌظجّیی

در شعح ىلدىاجی (داٌظگاُی)
در شعح ىٍعلَای
در شعح ىهی
در شعح ىلدىاجی (داٌظگاُی)
در شعح ىٍعلَای
در شعح ىهی
در شعح ىلدىاجی (داٌظگاُی)
در شعح ىٍعلَای
در شعح ىهی
در شعح ىلدىاجی ( داٌظگاُی)
در شعح ىٍعلَای
در شعح ىهی

ُصحَُای ىدحّایی -جخػػی اٌجيًُا
کادر اجرایی ٌظصثُا و ٌظریات

ىرةیان كرآٌی و ورزطی دارای جاییدیَ از ىراکز ذی غالح
خضّر فعال در اردوُای جِاد فرٍُگی
خفغ كرآن کریو ةا جایید ىراکز ذی غالح
ُيکاری ةا ةخضُای اداری داٌظگاه

ةرگزاری دورهُای آىّزطی در داٌظگاه

وُبد







خضّر فعال در دارانلرآن انکریو ،خهلَُای ٌّر و کالسُای خفغ
ظرح ُجرت و اعزام ىتهغ
اٌجيً ُای عهيی -داٌظجّیی
جظکمُای فرٍُگی– اجحياعی (ةصیجُ ،الل اخير ،شحاد اكاىَ ٌياز ،کاٌّن اٌحظارُ ،يیاران شالىث روان ،طّرای غٍفی و )...
اٌجيًُای ورزطی و داوظهتیً ورزطی
ىدیر ىصئّل ،شردةیر یا ىدیر داخهی ٌظریات عهيی -داٌظجّیی
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َذایب ي تسُیالت
 تسُیالت مشترک (رفبَی)کهیَ داٌظجّیان ةرجر و ٌیز ىٍحختیً ُر خّزه ةَ ظّر یکصان اىکان ةِرهىٍدی از جصِیالت ىظحرك را دارا خّاٍُد ةّد .ایً جلدیرات ةَ غّرت ىزایای رفاُی ارائَ ىیطٌّد:
 -7کيک ُزیٍَ جدػیهی
 -2اونّیثةخظی در ارائَ وام غٍدوق رفاه
 -3ارائَ وام غٍدوق جعاون
 -4جصِیالت اكاىحگاه
 -5افزایض شِيیَ اىاٌث کحاب از کحاةخاٌَ
 -6یاراٌَ خرید کحاب از دفحر ٌظر
 -7ارائَ ةً خرید کحاب و اطحراك ٌظریات عهيی
 -8افزایض شِيیَ پریٍث و اشحفاده از ایٍحرٌث اظالعرشاٌی
 -9افزایض ىدت زىان اشحفاده از ٌرمافزارُای ىّجّد در اظالع رشاٌی

 تسُیالت اختصبصی(ثٍ تفکیک وًع فعبلیت)ایً ٌّع جصِیالت ةر اشاس اىحیاز کصب طده در خیعَ فعانیث ُای ُر خّزه ةَ ظّر ىجزا جخػیع داده ىی طّد .و ةر خصب جفاوت ىاُّی خیعَُا و کارکرد آنُا ىحفاوت خّاُد ةّد.
 داوشجًی ثرتر :ةِرهىٍدی از جصِیالت آىّزطی ،پژوُظی ،فرٍُگی -اجحياعی




داوشجًی مىتخت آمًزشی :ةِرهىٍدی از جصِیالت آىّزطی
داوشجًی مىتخت پژيَشی :ةِرهىٍدی از جصِیالت پژوُظی
داوشجًی مىتخت فرَىگی-اجتمبعی :ةِرهىٍدی از جصِیالت فرٍُگی -اجحياعی
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