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 و کار اجرای آئیي ًاهه داًشجویاى استعذادهای درخشاىساز 

 مقذمٍ 

هحسَب هي ضًَذ، اتخار يك تا دس ًظش گشفتي ايي ًكتِ كِ ًخثگاى ّش كطَس هٌاتغ آى كطَس تشاي تَسؼِ پايذاس 
سياست يكپاسچِ دس جْت ايجاد هَقؼيت ّايي دس خَس ضأى ايي ػضيضاى دس كطَس، افضايص دلثستگي ٍ دسگيش ًوَدى 
آًاى دس فشآيٌذ تَسؼِ پايذاس كطَس اّويت تسضايي داسًذ. تا افضايص تَجِ ٍ ايجاد حوايتْاي ّوِ جاًثِ تشاي 

 يت ٍ تَاى ساّثشي ًخثگاى دس جْت تَسؼِ ٍ ضكَفايي كطَس استفادُ ًوَد.استؼذادّاي دسخطاى هي تَاى اص خالق

دسهجوَع دٍ ّذف تأييذ ضذُ تشاي آهَصش خاظ تِ جَاًاى پشتَاى ٍ حوايت اص استؼذادّاي دسخطاى ٍجَد داسد. 
ايٌكِ   ّذف اٍل ايٌكِ فشصت ّاي هوكي تشاي حذاكثش سضذ ضٌاختي ٍ خَدتاٍسي تشاي جَاًاى تأهيي ضَد ٍ ّذف دٍم

هٌاتغ اًساًي جاهؼِ افضايص ياتذ تا هطكالت  هَجَد اص طشيق تَليذ داًص حل ضَد ، ٍ ًِ صشفاً استفادُ اص اطالػات 
هَجَد ، كِ ايي دٍ ّذف دس ساستاي تقَيت يكذيگش ّستٌذ . تشًاهِ ّا ٍ خذهات ٍيژُ داًطجَياى دس صَستي هي 

استقاي سطح آًاى ٍ پيطشفت جاهؼِ ضًَذ كِ تتَاًين تَاًايي ّاي  تَاًٌذ هَجة تشآٍسدُ كشدى ًياصّاي داًطجَياى ،
 . تالقَُ ٍ خاظ داًطجَياى سا ضٌاسايي كٌين ٍ خذهات آهَصضي سا تِ ايي تَاًايي ّا هتوشكض ًوايين
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ٍ دسجْت ًيل تِ ّويي اّذاف صيش ًظش  4831دفتش پشٍسش استؼذادّاي داًطگاُ ػلَم پضضكي جْشم ًيض دس سال 
ؼات ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضكي هؼاًٍت آهَصضي داًطگاُ تطكيل ضذ تا تا ضٌاسايي داًطجَياى تا هشكض هطال

استؼذاد ٍ كَضا ، تِ سضذ فشدي ٍ حشفِ اي آًاى كوك ًوَدُ ٍ تا ّذايت ٍ جزب ًخثگاى افشاد ضايستِ اي جْت 
 استقاء سالهت جاهؼِ سا ساهاًذّي ًوايذ .

اد صهيٌِ اي جْت ضٌاسايي تَاًايي ٍ هْاست داًطجَياى هستؼذ ، ّذايت ٍ جزب سسالت دفتش استؼذادّاي دسخطاى ايج
آًاى تِ هٌظَس تَاًوٌذساصي ٍ ضكَفايي استؼذادّاي تالقَُ آًاى تشاي تْتشيي ػولكشد حشفِ اي دس جايگاُ ضغلي 

 آيٌذُ است تا دس تَسؼِ پايذاس كطَس هؤثش تاضٌذ.

 

 داًشگاهی  اصلی اعضاء کویته

 اعضای کمیسیون هدایت استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 )ػضَ کویسیَى(رئیس داًطکذُ پشضکی  )رئیس کویسیَى( ریبست داًطگبُ

 )ػضَ کویسیَى(رئیس داًطکذُ پزستبری  )ػضَ کویسیَى(هؼبٍى آهَسضی 

 )ػضَ کویسیَى(هذیز اهَر آهَسش  )ػضَ کویسیَى(هؼبٍى پژٍّطی 

 )ػضَ کویسیَى(ّیبت ػلوی  اػضبی )ػضَ کویسیَى(تَسؼِ  هطبلؼبت ٍهذیز هزکش

 )ػضَ کویسیَى( داًطجَ )ػضَ کویسیَى(هؼبٍى داًطجَیی فزٌّگی 

  )ػضَ کویسیَى(هسئَل دفتز استؼذادّبی درخطبى 

  )ػضَ کویسیَى(دثیز کویتِ استؼذادّبی درخطبى 

 

 اهداف کلي دفتر شامل : 

 تؼییي راّکبرّبی جْت ضٌبسبیی استؼذادّبی درخطبى  -

 تؼییي راّکبرّبیی جْت ّذایت استؼذادّبی درخطبى  -

 تؼییي راّکبرّبیی جْت استفبدُ ٍ جذة داًطجَیبى ثب استؼذاد  - 
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 آییه وامٍ تسُیالت آمًزشی، پژيَشی ي رفاَی يیژٌ استعداد درخشان

 درماوی کشًر بُداشتی ،در داوشگاٌ َای علًم پسشکی ي خدمات 
 مقدمه:

آییي ًبهِ ؿَسای ّذایت اػتقذادّبی دسخـبى ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی ٍ ثِ  2هبدُ  1دس اخشای ثٌذ 

هٌؾَس ثشلشاسی تؼْیالت ٍیظُ آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثشای داًـدَیبى داسای اػتقذاد دسخـبًَ ؿىَفبیی اػتقذادّبی 

 ّبی ٍاالی اػالهی، اًؼبًی ٍ هلی، ایي آییي ًبهِ ثِ ؿشح ریل تذٍیي ٍ اخشا هی ؿَد.ثبلمَُ آًبى ثب هحَسیت اسصؽ 

 تعاریف: -1ماده 

 دس ایي آییي ًبهِ ٍاطُ ّبی صیش دس هقبًی هشثَعِ ثِ وبس هی سٍد.

 ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی يزارت:

 دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی ؿَسای ّذایت اػتقذادّبی دسخـبى ٍصات ثْذاؿت، شًرا:

ّش یه اص داًـگبُ ّب ٍداًـىذُ ّبی فلَم پضؿىی ٍهَػؼبت ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ  داوشگاٌ:

یی پضؿىی وـَس وِ عجك همشسات ٍصاست فول هی وٌٌذ ٍ داًـگبُ ّبی فلَم پضؿىی ٍاثؼتِ ثِ دػتگبُ ّبی اخشا

 ثمیِ الِ ٍ استؾ( )ؿبّذ ،

ولیِ داًـدَیبى )افن اص سٍصاًِ ٍ ؿجبًِ( ؿبغل ثِ تحصیل دس داًـگبُ ّب ٍ داًـىذُ ّبی فلَم پضؿىی ٍ داوشجً:

 ثمیِ الِ ٍ استؾ( هَػؼبت ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست ٍ داًـگبُ ّبی فلَم پضؿىی ٍاثؼتِ ثِ دػتگبُ ّبی اخشایی ) ؿبّذ،

 استعداد درخشان:-2ماده 

 قذاد دسخـبى ثِ فشدی اعالق هی ؿَد وِ ٍاحذ ؿشایظ همشس دس ثٌذّبی ریل ثبؿذ:اػت

 داسا ثَدى یىی اص ؿبخصبی صیش: -1-2
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)ثبهقشفی  500ثشگضیذگبى آصهَى ػشاػشی گشٍُ آصهبیـی فلَم تدشثی ثب وؼت ستجِ وـَسی هؼبٍی ٍ ووتش اص -الف

 ػبصهبى ػٌدؾ آهَصؽ وـَس(

ثشًض وـَسی اص الوپیبد ّبی فلوی داًؾ آهَصی )ثب هقشفی هشوض هلی اػتقذادّبی  داسًذگبى ًـبى عال، ًمشُ ٍ -ب

 دسخـبى ٍ داًؾ پظٍّبى خَاى(

ًفشات اٍل تب ػَم اًفشادی ٍ ستجِ اٍل وـَسی الوپیبد فلوی داًـدَیبى فلَم پضؿىی وـَس دس ّش یه اص حیغِ  -ج

ستجِ اٍل تیوی وِ هتمبضی تؼْیالت ّؼتٌذ دس هشحلِ ّبی الوپیبد هزوَس ) ثِ ؿشط آًىِ ّش یه اص افشاد ثشگضیذُ 

 ًوشُ ًفش ػَم اًفشادی ّوبى حیغِ سا وؼت ًوَدُ ثبؿٌذ( ثب هقشفی دثیشخبًِ الوپیبد فلوی ٍصاست  ٪80فشدی حذالل 

ثشگضیذگبى حبئض ستجِ ّبی اٍل تب ػَم وـَسی خـٌَاسُ ساصی ٍ خـٌَاسُ ّبی خَاسصهی ٍ خَاى خَاسصهی ) دس  -د

 فلَم پضؿىی ( ٍ ػبیش خـٌَاسُ ّبی فلوی هَسد تبییذ ؿَسا ثب هقشفی دثیشخبًِ ّبی هشثَعِصهیٌِ 

 داًـدَیبى داسای اثذاؿ یب اختشاؿ ثجت ؿذُ دس صهیٌِ فلَم طصؿىی ثبتبییذ هقبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍسی ٍصاست  -ٌ

 ًوًَِ وـَسیداًـدَیبى  داًـدَیبى ًوًَِ وـَسی گشٍُ پضؿىی ثب تبییذ ػتبد اًتخبة -ي

ثشتش پزیشفتِ ؿذگبى وـَسی دسّشیه  اص آصهًَْبی هتوشوض خبهـ فلَم پبیِ پضؿىی، دًذاًپضؿىی ٍ  ٪5/2-ز

داسٍػبصی، خبهـ پیؾ وبسٍسصی پضؿىی ، پزیشؽ دػتیبس پضؿىی ٍ دًذاًپضؿىی )حذالل ػِ ًفش ٍ حذاوثش تب ػمف 

 چْل ًفش دس ّش آصهَى(

ثِ  Ph.Dآصهَى ّبی ٍسٍدی دٍسُ ّبی تحصیالت تىویلی وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ  ستجِ ّبی ثشتش پزیشفتِ ؿذگبى دس-ح

 ؿشح صیش:

ًفش ثبؿذ ًفش  20دس صَستی وِ تقذاد پزیشفتِ ؿذگبى دس ّش سؿتِ تب  در آزمًن َای يريدی کارشىاسی ارشد: -

پزیشفتِ ؿذگبى  ًفش پزیشفتِ ؿذُ دس ّش سؿتِ ، ًفش اٍل ٍدٍم وـَسی ٍ دس صَستی وِ تقذاد 50اٍل وـَسی، تب 

 ًفش ثبؿذ ًفش اٍل تب ػَم وـَسی. 50ثیؾ اص 
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ًفش پزیشفتِ  10: دس صَست ؿشوت حذالل پٌدبُ ًفش دس آصهَى ٍسٍدی ّش سؿتِ تب  Ph.Dدس آصهَى ّبی ٍسٍدی -

ًفش پزیشفتِ ؿذُ دس ّش سؿتِ، ًفش اٍل ٍ دٍم وـَسی  ٍ دس صَستی وِ  11-20ؿذُ دس ّش سؿتِ، ًفش اٍل وـَسی، 

 ًفش ثبؿذ ًفش اٍل تب ػَم وـَسی. 20اد پزیشفتِ ؿذگبى ثیؾ اص تقذ

ثشتش داًؾ آهَختگبى ّش سؿتِ ثب ٍسٍدی هـتشن دس همبعـ وبسؿٌبػی ٍ ثبالتش دس ّش داًـگبُ ) هـشٍط ثش  ٪10-ط

 .17ًفش ثبؿذ( ثب وؼت هقذل ول حذالل  5ایٌىِ تقذاد فبسك التحصیالى ّش دٍسُ حذالل 

) اػتفبدُ اص ػْویِ ثب  فقط از تسُیالت آمًزشی پایان ديرٌیظ ایي ثٌذ هی تَاًٌذ ثذیْی اػت ٍاخذیي ؿشا

ؿشوت دس آصهَى ٍسٍدی همبعـ ثبالتش آییي ًبهِ تؼْیل اداهِ تحصیل داًـدَیبى ٍ داًؾ آهَختگبى هوتبص ٍ اػتقذاد 

 آییي ًبهِ( اػتفبدُ ًوبیٌذ.ایي  3هبدُ  5دسخـبى ثِ همبعـ ثبالتش ٍ تؼْیالت هشثَط ثِ گزساًذى عشح هغبثك ثٌذ 

داًـدَیبى ثشتش ّش سؿتِ ثب ٍسٍدی هـتشن دس ّش داًـگبُ دس پبیبى ّش ػبل تحصیلی ) تقذاد داًـدَیبى ّش  ٪1 -ی

 دس آى ػبل تحصیلی. 17ًفش ثبؿذ( ثِ ؿشط وؼت هقذل ول حذالل  5دٍسُ ثبیذ حذالل 

اًٌذ اص تؼْیالت اداهِ تحصیل )اػتفبدُ اص ػْویِ ثب داًـدَیبى ٍاخذ ؿشایظ ثٌذ ی تٌْب دس صَستی هی تَ تثصرٌ:

ثشتش فبسك التحصیالى  ٪10ؿشوت دس آصهَى ٍسٍدی همبعـ ثبالتش( اػتفبدُ ًوبیٌذ وِ دس ٌّگبم فبسك التحصیلی خضء 

 ّن سؿتِ ثب ٍسٍدی هـتشن ًیض ثبؿٌذ.

داًـدَیبى پظٍّـگش ثشخؼتِ ثشاػبع دػتَسالقول اخشایی ًحَُ اهتیبصدّی ثِ فقبلیت ّبی تحمیمبتی  -ک

وِ اص ػَی هقبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍسی تذٍیي ٍ ثِ داًـگبُ ّب اثالك ؿذُ « ن»داًـدَیبى پظٍّـگش هَضَؿ ثٌذ 

 اػت.

هقبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍسی ٍصاست هقشفی ایي داًـدَیبى تَػظ هقبًٍت پظٍّـی داًـگبُ ّب خْت تبییذ ًْبیی ثِ 

 هی ؿًَذ.

دس پبیبى دٍسُ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ ثبالتش  16دس پبیبى دٍسُ وبسؿٌبػی ٍ حذالل  17داسا ثَدى هقذل ول حذالل  -2-2

 (2-1) ثِ اػتثٌبی لؼوت ط ثٌذ 
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ُ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ ، دس دٍس16چٌبًچِ هقذل دس دٍسُ وبسؿٌبػی ًبپیَػتِ ثیؾ اص یه تشم ووتش اص -1تثصرٌ 

Ph.D  ؿَد  15ٍ دس دٍسُ دوتشای حشفِ ای ثیؾ اص ػِ تشم هتَالی یب هتٌبٍة ووتش اص  15ثیؾ اص یه تشم ووتش اص

 هـوَل آییي ًبهِ ٍ تؼْیالت هشثَعِ ًخَاٌّذ ؿذ.   

 ثبؿذ.ؿشط هقذل هزوَس ثبیذ دس ول دٍساى تحصیل خَاُ لجل یب ثقذ اص ؿوَل آییي ًبهِ حفؼ ؿذُ : 2تثصرٌ 

ایي هبدُ وِ داسای حىن هحىَهیت لغقی اص وویتِ اًضجبعی  2-2ٍ  2-1ٍاخذیي ؿشایظ همشس دس ثٌذّبی -3-2

داًـگبُ یب ّیئت ثذٍى تخلفبت آصهَى ّب ) هجٌی ثش تخلف آهَصؿی یب اخاللی( ثبؿٌذ هـوَل ایي آییي ًبهِ ٍ 

 تؼْیالت هشثَعِ ًخَاٌّذ ؿذ.

ت اػتقذاد دسخـبى دس ّش یه اص همبعـ تحصیلی ثبیذ ؿشایظ آییي ًبهِ سا هتمبضیبى اػتفبدُ اص تؼْیال -4-2

 دسّوبى همغـ احشاص ًوَدُ ثبؿٌذ.

 

 

 تسهیالت آموزشی، پژوهشی: -3ماده 

دس دٍ  17داًـدَیبى اػتقذاد دسخـبى دٍسُ دوتشای حشفِ ای هدبصًذ دس صَست داؿتي حذالل هقذل  -1-3

داًـگبُ ّبی وـَس  MPHثغَس ّوضهبى دس یىی اص سؿتِ ّبی وبسؿٌبػی یب ًیوؼبل تحصیلی ٍ تأییذ اػتبد هـبٍس 

 دس ّوبى ؿْش هحل تحصیل سؿتِ اٍل ثِ تحصیل اداهِ دٌّذ.

داًـدَ پغ اص ٍسٍد ثِ سؿتِ دٍم هی ثبیؼت ٍاحذّبی دسػی اص ّش دٍ سؿتِ سا ثِ ًحَی اخز ًوبیذ وِ  -1تثصرٌ 

ّش دٍ سؿتِ  دس هذت هدبص دس سؿتِ اٍل، ّش دٍ سؿتِ سا ثِ ًحَی اخز ًوبیذ وِ دس هذت هدبص تحصیل دس سؿتِ اٍل،

 ساثِ پبیبى سػبًذ.

دس حیي  Ph.D-MDُ دوتشی حشفِ ای هی تَاًٌذ اص تؼْیالت داًـدَیبى هـوَل ایي آییي ًبهِ دس دٍس: 2تثصرٌ 

تحصیل سؿتِ اٍل اػتفبدُ ًوبیٌذ. اسائِ ایي تؼْیالت ثشاػبع ضَاثظ هصَة هشثَعِ دس ؿَسای فبلی ثشًبهِ سیضی 

 خَاّذ ثَد.
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یذ هقبًٍت داًـدَی هـوَل ایي آییي ًبهِ هی تَاًذ ثِ پیـٌْبد دفتش اػتقذاد ّبی دسخـبى داًـگبُ ّب ٍ تأی -2-3

دسٍع فوَهی ساثِ صَست غیش حضَسی یب هقشفی ثِ اػتبد ثگزساًذ. ایي دسٍع خضء حذ ًصبة  آهَصؿی داًـىذُ، 

ثِ فٌَاى ؿشط لجَلی  4ٍاحذّبی دسػی داًـدَ دس آى ًیوؼبل تحصیلی هٌؾَس هی گشدد ٍ وؼت حذالل ًوشُ 

 لحبػ هی ؿَد.

َد ٍ داًـدَیبى اػتقذاد دسخـبى هَؽفٌذ دس والع ّبی ًوی ؿ  3-2دسٍع هقبسف اػالهی هـوَل ثٌذ  تثصرٌ:

 دسٍع هقبسف اػالهی داًـگبُ ثِ صَست حضَسی ؿشوت ًوبیٌذ.

داًـدَی اػتقذاد دسخـبى هدبص اػت دسّش ًیوؼبل تحصیلی ثِ پیـٌْبد اػتبد هـبٍس ٍ تأییذ هقبًٍت  -3-3

 ٍاحذ دسػی سا ثگزساًذ. 27آهَصؿی داًـىذُ هشثَعِ حذاوثش تب 

 داًـگبُ هی تَاًٌذ تؼْیالت صیش سا ثشای داًـدَیبى ٍاخذ ؿشایظ فشاّن ًوبیٌذ.-4-3

 یىی اص افضبی ّیئت فلوی تشخیحب ً داسای هشتجِ اػتبدیبسی ثِ ثبال سا ثقٌَاى اػتبد هـبٍس داًـدَ تقییي ًوبیذ.-الف

ثِ تـىیل والع ّبی ٍیظُ  الذام ثِ هٌؾَس آهَصؽ هجبحث فلوی خذیذ ثِ داًـدَیبى داسای اػتقذاد دسخـبى، -ب

 ًوبیذ.

سٍؽ تحمیك ٍ ػبیش هَاسد هـبثِ سا ثشاػبع ًیبص ػٌدی  هذیشیت ، هْبست ّبی سایبًِ ای، والع ّبی آهَصؽ صثبى،  -ج

 ثشای داًـدَیبى داسای اػتقذاد دسخـبى ثب تخفیف ٍیظُ تـىیل دّذ.

ٌفشاًغ ّبی فلوی ٍ وبسگبُ ّبی آهَصؿی اهىبًبت الصم ثشای ؿشوت داًـدَیبى داسای اػتقذاد دسخـبى دس و-د

 داخل ٍ خبسج اص وـَس فشاّن ًوبیذ.

ًؼجت ثِ پشداخت ووه ّضیٌِ ّبی الصم ثشای پبیبى ًبهِ ّبی تحمیمبتی ثش حؼت هَسد ٍؿشایظ ّش داًـگبُ  -َـ 

 الذام ًوبیذ

 ووه ّضیٌِ هزوَس اص هحل افتجبسات پظٍّـی داًـگبُ لبثل پشداخت هی ثبؿذ. تثصرٌ:



 استعدادهای درخشانشیوه نامه کمیته 

 

ٍ تخصصی ثبلیٌی( هی تَاًٌذ ثب سفبیت  Ph.Dداًؾ آهَختگبى هـوَل ایي آییي ًبهِ ) ثِ اػتثٌبی همبعـ  -5-3

خذهبت هَضَؿ لبًَى  آییي ًبهِ اخشایی لبًَى خذهت پضؿىبى ٍ پیشاپضؿىبى ، 3ٍ  2هصَثبت وویؼیَى هَضَؿ هَاد 

شیتی هشتجظ ثب داًـگب ّبی فلَم پضؿىی یب ٍصاست دسهبًی ٍیب هذی پظٍّـی ، هزوَس سا دس ػبصهبًْب ٍ هشاوض آهَصؿی،

 ثگزساًٌذ ٍ ثشایٌىِ ػبصهبى ّبی فَق ثِ خذهبت آًبى ًیبص داؿتِ ثبؿٌذ.

 تسهیالت رفاهی: -4ماده 

ثي خشیذ وتبة ٍتؼْیالت  داًـگبُ هَؽف اػت الذاهبت الص م سا دس خْت افغبی ٍام، ووه ّضیٌِ تحصیلی، خَاثگبُ،

ٍسصؿی ثشای داًـدَیبى داسای  ایٌتشًت ٍ اهىبًبت صیبستی ، تفشیحی ، ّب، آصهبیـگبُ ّب ، سایبًِ ،اػتفبدُ اص وتبثخبًِ 

 اػتقذاد دسخـبى ثِ فول آٍسد.

ّضیٌِ ّبی هبلی ٍ افتجبسی ثشًبهِ ّبی ٍیظُ آهَصؿی ، پظٍّـی ٍ سفبّی داًـدَیبى داسای اػتقذاد  -5ماده 

 ؼ اػتقذادّبی دسخـبى ٍ ػبیش هٌبثـ داًـگبُ تأهیي هی ؿَد.دسخـبى اص هحل افتجبسات ثشًبهِ پشٍسؽ ٍ حف

تجصشُ: هجٌبی تخصیص ثَدخِ ثِ داًـگبُ ّب، ًتبیح اسصؿیبثی ثقول آهذُ اص ثشًبهِ ّب ٍ فولىشد آًْب ٍ هتٌبػت ثب 

 تقذاد داًـدَیبى داسای اػتقذاد دسخـبى ّش داًـگبُ هی ثبؿذ.

هقبًٍت آهَصؿی ٍصاست ثَدُ ٍدس ؿشح ٍ تفؼیش آى ، ًؾش هقبًٍت ًؾبست ثشاخشای آییي ًبهِ ثش فْذُ  -6ماده 

 آهَصؿی هالن خَاّذ ثَد.

تثصرٌ در تاریخ ......... تىا تٍ پیشىُاد شًرای َدایت  8مادٌ ي  6ایه آییه وامٍ مشتمل تر یک مقدمٍ، 

 غ زاز  درمان ي آمًزش پسشکی رسید ي از تاریخ اتال استعدادَای درخشان تٍ تصًیة يزیر تُداشت ،

ازاجرا می تاشد. آییه وامٍ تسُیالت آمًزشی، پژيَشی ي رفاَی يیژٌ استعداد َای درخشان مصًب 

 مىسًخ می گردد.     1393از تاریخ اتال غ آییه وامٍ مصًب  3/12/1387

 

 ویته حوایت های سیستن داًشگاهی از ک

 در سطح داًشگاه:    

 حمایت مالی ي تخصیض بًدجٍ تًسط ریاست داوشگاٌ  -



 استعدادهای درخشانشیوه نامه کمیته 

 

 اختصاص فضا، مکان ي امکاوات  -

 تسهیالت درون دانشگاهي جهت دانشجویان استعدادهای درخشان مصوب کمیسیون استعدادهای درخشان :

 شرح تسهیالت نوع تسهیالت ردیف

 ٍسْویِ خبرج اس ًَثتسیبحتی : ضبهل اردٍی رایگبى، کوک ّشیٌِ  -اردٍّبی سیبرتی - فزٌّگی 1
 تسْیالت خَاثگبُ : ضبهل اًتخبة اتبق ثب ًظز داًطجَ -
استفبدُ اس اهکبًبت ٍرسضی : ضبهل : استخز رایگبى یب کوک ّشیٌِ ، کوک ّشیٌِ استفبدُ اس ٍسبیل ٍرسضی ٍ  -

 ثبضگبُ ٍ ...
 ثلیط سیٌوبی رایگبى یب کوک ّشیٌِ در طَل سبل -
 تغذیِ : ضبهل کوک ّشیٌِ استفبدُ اس سلف سزٍیس  -
 کوک ّشیٌِ تحصیلی ثِ داًطجَیبى-
 تسْیالت ٍام داًطجَیی در سطح داًطگبُ -

 ضزکت در کٌگزُ : افشایص تؼذاد  ٍ کوک ّشیٌِ ضزکت در کٌگزُ ّبی داخلی ٍ خبرجی - پژٍّطی 2

 تخصیص ثَدجِ ضزکت در کبرگبُ ّبی هَرد ًیبس -

 ثي خزیذ کتبة -

 بًت کتبة : ضبهل افشایص تؼذاد ٍ سهبى اهبًت اه -

 اهتیبس جْت تصَیت ٍ اًجبم طزح ّبی پژٍّطی  -

 کوک ّشیٌِ جْت چبح هقبلِ در هجالت هؼتجز -

 کوک ّشیٌِ اًجبم پبیبى ًبهِ جْت داًطجَیبًوزثَطِ -

 تسْیالت جْت استفبدُ ثیطتز اس آسهبیطگبُ -

 هطبٍراًتخبة اسبتیذ هطبٍر ٍ تغییز استبد  - آهَسضی 3

 حجن ایٌتزًت ثیطتز در هبُ -

 استفبدُ اس کالس ّبی رایگبى : ضبهل سثبى، کبهپیَتز ٍ ... در هَسسِ ّبی هؼتجز -

 تسْیالت ضزکت در کبرگبُ ّبی آهَسضی هَرد ًیبس در سبیز داًطگبّْب ٍ هَسسبت -

 زقذرداًی هبدی ٍ هؼٌَی اس داًطجَیبى در رٍس داًطجَ : ضبهل کبرت ّذیِ ٍ قبثَ لَح تقذی -

  ّشارتَهبى333% ّز ٍرٍدی : کبرت ّذیِ ثِ هجلغ1داًطجَیبى 

  ّشارتَهبى233% ّز ٍرٍدی : کبرت ّذیِ ثِ هجلغ13داًطجَیبى 

 هیلیَى تَهبى 1داًطجَیبى هَضَع ثٌذ ک : کبرت ّذیِ ثِ هجلغ 

 :ٍ استؼذادّبی درخطبىتسْیالت جْت داًطجَیبى ثزگشیذُ آسهَى جبهغ ػلَم پبیِ 
 تسْیالت هبلی -

 الت جْت اًتخبة ثخص تَسط خَد داًطجَتسْی -

 در سطح وزارتخاًه : 

 تعییه ردیف بًدجٍ ای ي مىبع تامیه بًدجٍ  -
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 فرایىد برگساری کارگاٌ َای آمًزشی استعدادَای درخشان
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 ومًدار گردش کار اجرای آئیه وامٍ َای يیژٌ استعدادَای درخشان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


