
  آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان
  

مبنی بر   آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی،2 ماده 10 به استناد بند -1ماده 
تشکیل کمیته های تخصصی و کارشناسی برای تدوین و اصالح برنامه ها و آیین نامه های آموزشی به منظور حل 

ائل استعدادهای درخشان در حوزه ستعداد درخشان، کمیته کارشناسی مسائل و مشکالت دانشجویان دارای امس
تعدادهای درخشان رای هدایت اسزش عالی به عنوان بازوی مشورتی شومعاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آمو

  .تشکیل می شود
 ، شورای هدایت "کمیته"خشان مختصرا  در این آیین نامه، کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای در-تبصره

  .شود  نامیده می"وزارت" و وزارت فرهنگ و آموزش عالی "شورا"استعدادهای درخشان 
  : وظایف و اختیارات کمیته عبارت است از-2ماده 
  مشکالت و مسائل مبتال به استعدادهای درخشان بررسی  -
 حل مشکالت و مسائل استعدادهای درخشان العملهای مناسب برایسی و تدوین آیین نامه ها و دستوربرر -

 و ارائه آن به شورا جهت تصویب

 تشکیل کمیسیون های تخصصی موقت برای بررسی موارد خاص -

 پیشنهاد تشکیل کمیسیونهای دائمی به شورا -

 بررسی پیشنهادهای کمیسیون های تخصصی و تعیین راه کارهای اجرایی برای آنها -

 انجام امور محوله از سوی شورا -

 : ترکیب اعضای کمیته به شرح زیر است-3ماده 

  ون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، رئیس کمیتهامع -1
 دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان، نایب رئیس کمیته  -2

 یت و روانشناسی هیات علمی دارای تخصص تعلیم و تربدو نفر عضو  -3

 دو نفر عضو هیات علمی صاحب نظر در مسائل آموزش عالی -4

 یر کمیتهدب -5

  . به پیشنهاد معاون آموزشی وزارت و تصویب شورا تعیین می شوند4 و 3ای ردیف  اعض-1تبصره 
شود  یری و انجام میپیگ) دبیرخانه شورا ( الت تکمیلی  امور اجرایی کمیته در دفتر امور آموزشی و تحصی-2ه تبصر

  .یت دبیری کمیته را عهده دار می شودول با حکم معاونت آموزشی وزارت، مسؤو یکی از اعضای دفتر مذکور
ایت استعدادهای درخشان به  شورای هد7/5/77ه در جلسه مورخ  تبصر3 ماده و 4این آیین نامه در  -4ماده 

  .سید و از تاریخ تصویب قابل اجراستتصویب ر


