
 
 

 

دانشجویان حوزه دانشجوي نمونه  اجرایی جشنواره دستورالعمل

  )غیرایرانی(بین الملل

  

ــق   *  ــالی طب ــوزش ع ــازي آم ــی س ــین الملل ــداف ب ــه اه ــل ب ــتاي نی ــند  در راس س

ــق    ــران در اف ــالمی ای ــوري اس ــداز جمه ــم ان ــعه   1404چش ــم توس ــه شش و و برنام

ــی ــی علمــ ــین   ، دیپلماســ ــه بــ ــجوي نمونــ ــل دانشــ ــزینش و تجلیــ گــ

ره دانشــجوي نمونــه کشــوري ســال    در برنامــه جشــنوا ) غیرایرانــی(المللــی

جــاري براســاس ضــوابط و مقــررات منــدرج در آیــین نامــه و شــیوه نامــه         

ــنوا ــجش ــا ره دانش ــا لح ــی ب ــه ایران ــین  جوي نمون ــدهاي آی ــی بن ــرایط در برخ ظ ش

  :نامه دانشجوي نمونه به شرح ذیل عملیاتی و اقدام می گردد

ــو   -1 ــی فراخ ــل اجرای ــه مراح ــین    کلی ــاد آی ــق مف ــدارك الزم طب ــذ م ان و اخ

ــدیر      ــا م ــل و ی ــین المل ــور ب ــت ام ــوزه معاون ــده ح ــر عه ــه ب ــر /نام ــیس دفت رئ

ــالی     ــوزش ع ــات ام ــا و موسس ــگاه ه ــی دانش ــین الملل ــی و ب ــاي علم ــاري ه همک

  .خواهد بود

ــدیر  -2 ــا م ــل و ی ــین المل ــور ب ــاون ام ــی و  /مع ــاي علم ــاري ه ــر همک ــیس دفت رئ

ــی از اع  ــگاه یکـ ــی دانشـ ــین المللـ ــزاري  بـ ــگاهی برگـ ــه دانشـ ــاي کمیتـ ضـ

  .موسسه آموزش عالی خواهد بود/هر دانشگاه  دانشجوي نمونه

ــدیر  -3 ــا م ــل و ی ــین المل ــور ب ــاون ام ــی و  /مع ــاي علم ــاري ه ــر همک ــیس دفت رئ

ــگاه  ــی دانش ــین الملل ــین    ب ــه ب ــجوي نمون ــه دانش ــل برنام ــه مراح ــراي کلی در اج

ــا معـــاون دانشـــجویی دا ي خواهنـــد همکـــار) کمیتـــهدبیر(نشـــگاه الملـــل بـ

  .داشت

، )15(، معـــدل کارشناســـی شـــرایط شـــرکت کننـــدگان 2مـــاده  1-2بنــد در -4

   .می باشد) 16(کارشناسی ارشد

شـــرایط شـــرکت کننـــدگان،براي دانشـــجویان مقـــاطع  2مـــاده 2-2در بنـــد-5

ــداقل       ــی، ح ــاطع قبل ــدل در مق ــداقل مع ــرط ح ــب ش ــی کس ــیالت تکمیل تحص

ــدل ــجویان کا   15مع ــراي دانش ــی ب ــع کارشناس ــدل   در مقط ــد، مع ــی ارش رشناس

در مقطــع کارشناســی ارشــد بــراي دانشــجویان دکتــري تخصصــی مــی         16

  .باشد



ــد -6 ــاده  3-2در بن ــدگان 2م ــرکت کنن ــرایط ش ــی    ،ش ــافه م ــل اض ــره ذی تبص

  :گردد

ــره ــجو   :تبص ــاص دانش ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــیب ــین الملل ــی(یان ب ،در )غیرایران

  .تعداد نیمسال تحصیلی یک نیمسال اضافه می گردد

ــد در -7 ــاده  6-2بن ــی      2م ــافه م ــل اض ــره ذی ــدگان، تبص ــرکت کنن ــرایط ش ش

  :گردد

ــره ــی  : 1تبص ــین الملل ــجویان ب ــراي دانش ــی(ب ــه ) غیرایران ــوزش  ارائ ــواهی آم گ

ــگاه     ــی دانش ــان فارس ــوزش زب ــز آم ــر مراک ــز معتب ــی از مراک ــی از یک ــان فارس زب

ــوزش         ــنجش آم ــازمان س ــادره س ــامفا ص ــون س ــولی آزم ــواهی قب ــا گ ــا و ی ه

  .اجباري می باشد الزامی وکشور 

مقـــیم در داخـــل خـــاك ) غیرایرانـــی(دانشـــجویان بـــین المللـــی : 2تبصـــره

ــاي        ــا دوره ه ــري و ی ــاي سراس ــون ه ــق آزم ــه از طری ــران ک ــور ای ــدون کش ب

ــگاه      ــور وارد دانش ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــیلی س ــوابق تحص ــا س ــون ب آزم

ــون ســامفا   ــا آزم ــی و ی ــان فارس ــواهی زب ــدرك گ ــه م ــد ، ارائ ــده ان ــن  ش ــراي ای ب

  . گروه الزامی نیست

ــد  -8 ــاده  11-2در بن ــرکت  2م ــرایط ش ــین    ش ــجویان ب ــراي دانش ــدگان، ب کنن

  .سال افزایش می یابد 45به حداکثر شرط سنی ) غیرایرانی(المللی

نحـــوه محاســـبه امتیـــاز آموزشـــی ، بـــراي دانشـــجویان بـــین  4در مـــاده  -9

دانشــجو در مقــاطع  امتیــاز بــاالترین معــدل نیمســال    ) غیرایرانــی(المللــی 

ــایر      ــردد و در س ــال گ ــل اعم ــدول ذی ــق ج ــد طب ــی ارش ــی و کارشناس کارشناس

  .می باشدتحصیلی براساس مفاد آیین نامه دانشجوي نمونه  مقاطع

  کارشناسی پیوسته

واحــــدهاي  معـــدل کـــل  
  گذرانده

  امتیاز 32حداکثر 

  نحوه محاسبه امتیاز

  8) * معدل کل  – 16(

  معدل

  هاي تحصیلی نیمسال
  امتیاز 8حداکثر 

  امتیاز 8

  نیمسال 8براي 

معــــدل در هــــر 

  نیمسال

ــاز  امتیـــ

  احتسابی

16-15  

17-16  
18-17  

20-18  

25./  

5./  
75./  

1  

  

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

ــدهاي   ــل واحــ ــدل کــ معــ
  گذرانده

  امتیاز 24حداکثر 

  نحوه محاسبه امتیاز

  8) * معدل کل  – 17( 

  هاي تحصیلی معدل نیمسال

  امتیاز 4حداکثر 

  امتیاز 4

  نیمسال 4براي 

ــر   ــدل در هـ معـ

  نیمسال

ــاز  امتیــــ

  احتسابی



17-16  

18-17  
20-18  

5./  

75/  
1   

 

  کارشناسی ارشد پیوسته

ــدهاي   ــل واحــ ــدل کــ معــ

  گذرانده
  امتیاز 20حداکثر 

  نحوه محاسبه امتیاز

  5) * معدل کل  – 16( 

  هاي تحصیلی معدل نیمسال

  امتیاز 15حداکثر 

  امتیاز 15

  نیمسال 12اي بر

ــر   ــدل در هـ معـ
  نیمسال

ــاز  امتیــــ
  احتسابی

17-16  

18-17  
20-18  

75./  

1  
25/1  

 

آزمـــون زبـــان، بـــراي دانشـــجویان بـــین المللـــی   4مـــاده  3-4در بنـــد  -10

ــی( ــدارك     ) غیرایران ــی از م ــاز برخ ــافه و امتی ــل اض ــرح ذی ــه ش ــره ب ــک تبص ی

  :لحاظ گردد زبان به شرح جدول زیر

انگلیســی، بــین المللــی مــدارك زبــان هــاي      بــراي دانشــجویان : 1تبصــره

ــانی  ــه و آلم ــی، فرانس ــد د عرب ــی توان ــديم ــاز بن ــان دوم  ر امتی ــوان زب ــه عن در  ب

  .نظر گرفته شود

  

 TOEFL  امتیاز
Paper 

TOLIM
O 

TOEFL 
Compute

r 

TOEFL 
IBT 

IELTS 
Equivale

nt 

MSRT 
(MCH

E) 

HML
E 

5 680-

575 

300-232 120-80 9-6.5 100-

75 

100-

75 

3 575-

525 

232-196 79-60 6.5-5.5 75-

65 

75-

65 

2 525-

475 

196-152 59-40 5.5-4.5 65-

55 

65-

55 

  

ــد  -11 ــاده  7-6در بن ــارگريشــرط   6م ــی    ایث ــین الملل ــجویان ب ، بــراي دانش

  :تبصره به شرح ذیل اضافه گردد) غیرایرانی(

ــره ــی : تبص ــین الملل ــجویان ب ــی(دانش ــرم  ) غیرایران ــدافعین ح ــروه م ــو گ ــه عض ک

ــا ــایر ف ــی    طمیون و س ــرم م ــدافعین ح ــهداي م ــانواده ش ــاي خ ــا از اعض ــوده و ی ب

   .ازبندي ایثارگري مرتبط با بندهاي آن لحاظ می گردندباشند، در امتی


