
 كارشناسي كارشناسي، كارداني، مقاطع درخشان استعداد داراي دانشجويان گزينش نحوه نامهئينآ

  اردبيلي محقق دانشگاه در دكتري و ارشد

 

 :دانشگاه درخشان استعدادهاي دانشجويان انتخاب معيارهاي -1 ماده

 ارشد كارشناسي و كارشناسي كارداني، مقاطع در 10 الي 1 هايرتبه با سراسري آزمون برگزيدگان- الف

 .ايران صنعتي و علمي هايپژوهش سازمان معرفي با خوارزمي هايجشنواره برگزيدگان- ب

 و ششم پنجم، چهارم، سوم، هاينيمسال در كارشناسي مقطع در مجزا) (بصورت تحصيلي رشته هر يشبانه و روزانه هايدوره اول نفرات- ج

 تعيين ناپيوسته كارشناسي و كارداني هايدوره در نباشد. 16 از كمتر ارزيابي زمان در دانشجو اتنمر كل ميانگين كه شرطي به هفتم

 .گرفت خواهد انجام تحصيلي چهارم و سوم هاينيمسال در الذكرفوق شرايط با درخشان استعداد داراي دانشجوي

 اشد،ب گذرانده را بيشتري واحدهاي تعداد ارزيابي زمان در كه دانشجويي باشد، يكسان شرايط واجد برتر نفرات معدل صورتيكه در: تبصره- 

 عنوان به ذينفع دانشجويان همه باشد برابر نيز دانشجويان اين توسط شده گذرانده درسي واحدهاي تعداد چنانچه و شد خواهد انتخاب

 .شد خواهد شناخته درخشان استعداد با دانشجوي

 زمان در دانشجو نمرات كل ميانگين كه شرطي به چهارم و سوم هاينيمسال در ارشد ارشناسيك مقطع در ورودي رشته هر اول نفرات- د

 .نباشد 17 از كمتر ارزيابي

 آموزشي گروه تشخيص به استثنايي هايويژگي داشتن دليل به اما باشند" د"  تا" الف" بندهاي در مذكور شرايط فاقد كه دانشجوياني- ه

 از پس ات شوندمي معرفي دانشگاه آموزشي شوراي  به دانشكده سوي از شوند، شناخته ممتاز دانشجوي دانشكده آموزشي شوراي تأئيد و مربوط

 .شوند مندبهره نامهآئين اين مزاياي از بتوانند شورا تأئيد و بررسي

 عنوان به توانندمي ذيل شرايط داشتن صورت در دكتري و ارشد كارشناسي دانشجويان -2 ماده

 :شوند شناخته درخشان استعداد داراي دانشجوي
 مجموع از (دكتري) نهم الي سوم نيمسال از امتياز 21 و ارشد) (كارشناسي چهارم و سوم هاينيمسال در امتياز 18 حداقل كه دانشجوياني- 

 تأئيد از پس و نموده اعالم زشيآمو هايگروه به درخشان استعداد داراي دانشجوي عنوان به را خود عضويت توانندمي نمايند كسب ذيل موارد

 .گردد يمعرف درخشان استعداد دفتر به دانشگاه آموزشي شوراي در نهايي تأئيد براي دانشكده رئيس امضاي با مربوط، دانشكده و آموزشي گروه

 .(الزم (شرط امتياز 12 معادل بررسي، هنگام به 17 كل ميانگين حداقل بودن دارا- الف

 سوم نفر حداكثر كننده (ارائه امتياز 3 مقاله هر( پژوهشي علمي وISC  ، )ISIخارجي يا داخلي پژوهشي -علمي تمجال در مقاله چاپ- ب

 .(باشد

 .امتياز 3 مورد هر خارجي، و داخلي علمي معتبر هايجشنواره و المپيادها برگزيدگان- ج

 .امتياز نيم مقاله چكيده و امتياز 1 كنفرانس و سمينار در شده چاپ مقاله هر آن، چاپ و سمينار يا كنفرانس در مقاله ارائه- د

 .(نامه پايان نمره احتساب (بدون امتياز 1 ،17 از باالتر نيمسال هر ميانگين- ه

 .امتياز 3 ثبت، شرط به اكتشاف يا اختراع- و

 .امتياز 3 حداكثر دانشكده، آموزشي شوراي تشخيص به ديگر موارد- ز

 پذيرش مقطع همان در كه شودمي مقاالتي شامل صرفاً مقاله، چاپ اساس بر دكتري و ارشد كارشناسي مقاطع دانشجويان عضويت: تبصره- 

 .باشد شده چاپ يا

 :دانشگاه درخشان استعداد داراي دانشجويان به تسهيالت ارائه -3 ماده



 رفط از تحصيلي سال يك براي ايويژه شناسايي كارت درخشان استعداد داراي دانشجويان شناسايي از پس تحصيلي نيمسال هر در- الف

 .شد خواهد صادر دانشگاه درخشان استعدادهاي دفتر

 هايكارگاه كامپيوتر، آموزش و خارجي زبان آموزش هايكالس درسي، يويژه هايكالس برگزاري جمله از خاص آموزشي هايبرنامه- ب

 برگزار هادانشگاه ديگر در كه آنان تحصيلي رشته با مطابق آموزشي هاياهكارگ در دانشجويان اين شركت از حمايت و تخصصي آموزشي

 .شد خواهد انجام دانشگاه آموزشي شوراي تصويب با شودمي

 جازم مربوطه آموزشي گروه شوراي تصويب با ناپيوسته كارشناسي و كارشناسي كارداني، مقاطع در درخشان استعداد داراي دانشجويان- ج

 .نمايند انتخاب تحصيلي نيمسال هر در را درسي واحد 27 تا كثرحدا بود خواهند

 بتصوي با كامپيوتر مراكز و هاكارگاه و هاآزمايشگاه نظير دانشكده امكانات از كه شودمي داده اجازه درخشان استعداد داراي دانشجويان به- د

 .نمايند استفاده ويژه صورت به دانشكده مديريت هماهنگي با و مربوطه آموزشي گروه شوراي

 مود.ن خواهند ارائه درخشان استعدادهاي دفتر به مستقيماً را خود درخواست خود تحصيلي رشته با مطابق كتب خريد جهت دانشجويان اين- ه

 .گرددمي اقدام دانشگاه پژوهشي معاونت طريق از خريد جهت درخواستي هايكتاب فهرست

 قبيل اين يالزحمهحق نمايند. مشاركت علمي هيأت محتر اعضاي توسط تحقيقاتي هايطرح راياج در توانندمي دانشجويان قبيل اين- و

 هب دانشجو كاركرد ساعات اساس بر و درخشان استعداد داراي دانشجويان اختصاصي بودجه محل از تحقيقاتي طرح بودجه بر مازاد دانشجويان

 .گرديد خواهد پرداخت قابل دانشكده يليتكم تحصيالت و پژوهشي معاونت تأئيد و طرح مجري تأئيد

 و امن ثبت حق قطار)، يا (اتوبوس ذهاب و اياب يهزينه مقاله، ارائه و كشور داخل علمي هايكنفرانس در دانشجويان قبيل اين شركت جهت- ز

 .بود خواهد پرداخت قابل هزينه اسناد ارائه با كنفرانس در شركت روز هر براي ريال هزار پنجاه مبلغ

 ود.ب اهدخو دانشكده پژوهشي و آموزشي شوراي و آموزشي گروه تصويب با دانشجويان قبيل اين  طرف از شده ارائه تحقيقاتي طرح يك از- ح

 علمي هيأت عضو به كه است ذكر به الزم باشد.مي ريال ميليون چهار حداكثر دانشجو و راهنما استاد الزحمهحق شامل طرح هزينه كل

 .گرفت نخواهد تعلق پژوهشي امتياز طرح، راهنماي

 ويژه( نمايند شركت توانندمي خود رشته باالتر مقطع درسي هايكالس در دانشكده پژوهشي و آموزشي شوراي تصويب با دانشجويان اين- ط

 .(ارشد كارشناسي و كارشناسي مقاطع دانشجويان

 .شد خواهد اهداء آنان به جوايزي و آمده عمل به تجليل دانشجويان اين از مراسمي طي ساله همه- ي

 مقطع درخشان استعداد داراي دانشجويان (ويژه بود خواهد مجاز مربوطه ينامهآئين مطابق درخشان استعداد دانشجويان همزمان تحصيل- ك

 .(كارشناسي

 تمام گيرد.مي تعلق دانشجويان اين مختص وام متوالي نيمسال دو در 17 معدل داشتن شرط به درخشان استعداد داراي دانشجويان براي- ل

 .است الزامي وام اين از استفاده در دانشجو بودن وقت

 آموزشي گروه مدير تأئيد و مشاور استاد پيشنهاد به بنا را پايه و عمومي دروس از برخي توانندمي درخشان استعداد داراي دانشجويان- م

 ناي دهند. امتحان تحصيلي نيمسال ابتداي در كالس، در شركت بدون اسالمي)، ارفمع گروه مدير تأئيد اسالمي معارف دروس (براي مربوط

 و كارشناسي مقطع درخشان استعداد داراي دانشجويان (ويژه گردندنمي منظور نيمسال آن در دانشجو واحدهاي نصاب حد جزء دروس

 .(كارداني

 و رسيد تصويب به دانشگاه شوراي 1389/11/52 مورخ در تبصره 2 و ماده 4 در نامهآئين اين -4 ماده

 .باشدمي درخشان استعدادهاي به مربوط امور كليه انجام دارعهده دانشگاه آموزشي معاونت


