
  دستورالعمل اجرائي آئين نامه دفتر استعداد درخشان دانشگاه كردستان
  

دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه كردستان در راستاي آيين نامه هاي وزارت متبوع با هدف شناسائي، 

حمايت و هدايت دانشجويان ممتاز دانشگاه و كمك به ارتقاء سطحĤموزشي و پژوهشي آنان زير نظر معاونت 

  .آموزشي دانشگاه فعاليت مي كند

  :  1ماده 

دانشجوياني كه حائز حداقل يكي از شرايط ذيل در رشته هاي مختلف علمي باشند مي توانند دبه مدت 

يكسال به عضويت دفتر استعدادهاي درخشان درآمده واز آئين نامه ها و دستورالعمل هاي  مربوطه استفاده 

  .نمايند

جديد آزمون سراسري در گروههاي آموزشي علوم تجربي، رياضي و فيزيك و دانشجويان وروديهاي  - 1-1

  .در كد قبولي دانشگاه كردستان و رتبه اول آزمون تحصيالت تكميلي 3- 1علوم انساني داراي رتبه هاي 

  ) : 1(تبصره

شته كشوري ودر آزمون تحصيالت تكميلي براي هر كد ر 1000چنانچه افراد فوق الذكر داراي رتبه زير  - 

  .باشند به آنان  تسهيالت ويژه اي اعطا خواهد شد 30با رتبه زير 

مسابقات _برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش  - 1-2

  )سراسري

  .برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران - 1-3

  .سوم مسابقات علمي و المپيادهاي دانشجويي كشوري و بين المللي معتبرنفرات اول تا  - 1-4

نفرات اول و دوم دانشجويان برتر هر رشته براي كارشناسي و رتبه اول دانشجويان تحصيالت تكميلي  - 1-5

  ).صرف نظر از دوره هاي روزانه و نوبت دوم (

  ) :2(تبصره 

نيمسال دوم مشخص مي گردند و مالك محاسبه ميانگين   دانشجويان برتر كارشناسي همه ساله در پايان - 

قابل ذكر . واحد درسي گذرانده در دو نيمسال گذشته در دانشگاه كردستان بوده است 34معدل حداقل 

  .است كه واحدهاي مهمان دانشجو براي اين منظور قابل احتساب نمي باشد

  ) :3(تبصره 

واحد درسي اصلي  16پايان ترم دوم با حداقل گذراندن دانشجويان برتر كارشناسي ارشد همه ساله در 

  ).غير از دروس پيشنياز و جبراني(محاسبه مي شود

دانشجوياني كه با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور مي توانند همزمان در دو رشته تحصيلي  - 1-6

  .مشغول به تحصيل باشند نيز جزو دانشجويان برتر شناخته مي شوند

و يا دانشجويان برتر بايد حداقل يك نمره بيشتر از ميانگين معدل هم رشته و هم معدل براي دانشج- 

  .ورودي خود باشند

دانشجوياني كه در دوران دانشجويي ثبت اختراع دارند و اين اختراع به تاييد گروه تخصصي در - 1-7

م تجليل از رتبه دانشگاه كردستان رسيده باشد به مدت يكسال مي توانند عضو اين دفتر شده و در مراس

  .هاي برتر از آنها تقدير به عما مي آيد



دانشجوياني كه داراي فعاليت هاي چشمگير فرهنگي، هنري و ديني هستند مشروط به اينكه داراي  - 1-8

معدل ميانگين در حد هم ورودي هاي خود باشند با پيشنهاد شوراي فرهنگي و تاييد شوراي استعداد هاي 

  .استعدادهاي درخشان نائل شده واز مزاياي اين آئين نامه بهره مند خواهند شد درخشان به عضويت دفتر

  ) :4(تبصره

ماده يك نمي گنجد يا موضوع ايشان داراي  1 – 8دانشجوياني كه مورد آنها در هيچ يك از موارد بندهاي 

فت تا تصميم ابهام است موضوع آنها در شوراي استعدادهاي درخشان طرح و مورد بررسي قرار خواهد گر

  .نهائي درباره ايت افراد براي جذب آنها به عنوان عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه گرفته شود

  

  : 2ماده 

  :دفتر استعدادهاي درخشان مي تواند در خصوص موارد ذيل هماهنگي الزم را بعمل آورد

ها و گروههاي مختلف با جستجو و شناسايي استعدادهاي درخشان و دانشجويان ممتاز در دانشكده  - 2-1

توجه به امكانات و شرايط موجود در دانشگاه ضمن رعايت آئين نامه ها و مصوبات آموزش عالي البته براي 

اين كار در زمينه شكوفا سازي و هدايت اين دانشجويان بايد سازماندهي مناسب و برنامه ريزي دقيق صورت 

  .گيرد

  .مصوبات شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاهپيگيري بخشنامه هاي وزارت متبوع و  - 2-2

  

  

اين . برگزاري دوره هاي آموزشي فوق برنامه بر حسب نياز و يا تشخيص شوراي استعدادهاي درخشان - 2-3

دوره ها مي تواند شامل برگزاري كالسهاي ويژه آموزش زبان خارجي، كامپيوتر و كالسهاي آمادگي براي 

  .شجويان برتر و ممتازورود به كارشناسي ارشد براي دان

  .برگزاري اردوهاي متنوع آموزشي و فرهنگي و زيارتي و سياحتي وبازديد از مراكز علمي - 2-4

  برگزاري مراسم ساالنه تجليل از استعدادهاي درخشان ئ اهداء جوايز به آنها - 2-5

بيل وام ضروري، اعضاي دفتر از قهماهنگي با حوزه معاونت دانشجويي جهت پرداخت تسهيالت براي  - 2-6

وام ازدواج در حين تحصيل با لحاظ نمودن حداكثر سقف مجاز بدون امتياز بندي و با رعايت آئين نامه 

  .صندوق رفاه

هماهنگي با حوزه معاونت پژوهشي وفن آوري دانشگاه به كمنظور حمايت از اجراي طرحهاي  - 2-7

  .ان و تاييد شوراي پژوهشي دانشگاهپژوهشي دانشجويان مستعد با معرفي شوراي استعدادهاي درخش

  ) :5(تبصره 

طرحهاي ارائه شده به دفتر استعدادهاي درخشان بايد قبل از ارسال به حوزه پژوهشي دانشگاه توسط گروه 

  .تخصصي مربوط بررسي ومورد تاييد قرار گيرد

در كنفرانسهاي دانشجويان كارشناسي ارشدبرتر و ممتاز  فراهم نمودن تمهيدات الزم براي شركت - 2-8

  .علمي وكارگاههاي آموزشي داخل درقالب آئين نامه پژوهشي دانشگاه

همهاهنگي الزم بين دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه  با دفتر نخبگان استاني و بنياد ملي نخبگان  - 2-9

  .به منظور فراهم نمودن امكانات بيشتربراي اعضاء دفتر

  .از دانشگاه براي آشنايي بيشتر با آئين نامه هاي مربوطاطالع رساني به دانشجويان ممت - 2-10

  .معرفي دانشجويان ممتاز به مراجع ذيصالح براي استفاده از تسهيالت دفتر استعدادهاي درخشان - 2-11



براي كليه دانشجويان مشمول اين آئين نامه كارت عضويت صادر خواهد شد و اعتبار اين كارت منوط به 

  .زم در چارچوب آيين نامه مي باشدحفظ رتبه و امتياز ال

  

در جلسه شوراي استعدادهاي درخشان در دفتر  15/12/88تبصره در تاريخ ) 5(ماده و  2اين آئين نامه در 

 %ف. رياست دانشگاه به تصويب رسيد و از همين تاريخ قابل اجرا مي باشد


