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 بسمه تعالي

  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  دفتر هدايت استعدادهاي درخشان

  شرايط احراز عنوان ممتازي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

  جهت ارائه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه دانشجويان ممتاز

  )16/05/1391مورخ   ، اصالحيهشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 17/10/1390مصوب (

 

عنوان دانشجوي ممتاز و استعدادهاي شرايط زير به يكي از دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي حائز - الف

  :شونددرخشان شناخته و معرفي مي

  سال اول تحصيلي دانشجو در 

  .سازمان سنجش آموزش كشور معرفي شوندبرگزيدگان آزمون سراسري كه توسط  .1

 .آموزي كشور كه حائز نشان طالي كشوري با معرفي وزارت آموزش و پرورش باشندبرگزيدگان المپيادهاي علمي دانش .2

 .هاي علمي وصنعتي ايرانهاي خوارزمي و رازي در مرحله كشوري با معرفي سازمان پژوهشبرگزيدگان جشنواره .3

 .ه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوريدانشجويان برگزيده نمون .4

المللي با معرفي معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و هاي معتبر علمي و بينبرگزيدگان حائز رتبه اول مسابقات و جشنواره .5

 . فناوري

 .سازمان سنجش آموزش كشور هاي علمي دانشجويي كشور با معرفيبرگزيدگان حائز رتبه اول تا سوم المپياد .6

 هاي بعدي تحصيليسالدر نيم 

  .17سال متوالي باالي نيم با كسب ميانگين نمره دو 5تا  1دانشجويان حائز شرايط بندهاي  .7

هاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه و نباشند ولي به دليل داشتن ويژگي 6- 1بندهاي  ه مشمولدانشجوياني ك .8

آموزشي دانشگاه به عنوان دانشجوي ممتاز شناخته شوند از سوي دانشگاه براي تاييد به شورا هدايت استعدادهاي تاييد شوراي 

هاي هر رشته درصد از هم ورودي 5شوراي دانشگاه تا سقف  به هر شكل به تشخيص. شونددرخشان وزارت علوم معرفي مي

 .وندمند شتوانند از برخي مزايا و تسهيالت مربوطه بهرهمي

 .سالدرصد برتر هم ورودي هر رشته در هر نيم 10 .9

ارشد حائز شرايط زير به عنوان دانشجوي ممتاز شناخته و معرفي  دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي -ب

 :شوندمي

  سال اول تحصيلينيم در 

 .ي وصنعتي ايرانهاي علمهاي خوارزمي و رازي در مرحله كشوري با معرفي سازمان پژوهشبرگزيدگان جشنواره .1

 .دانشجويان برگزيده نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري .2

المللي با معرفي معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و هاي معتبر علمي و بينبرگزيدگان حائز رتبه اول مسابقات و جشنواره .3

 .فناوري

 .هاي علمي دانشجويي كشور با معرفي سازمان سنجش آموزش كشورلمپيادبرگزيدگان حائز رتبه اول تا سوم ا  .4

 . در هر رشته آموزشي با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور) 5تا  1رتبه (ارشد  راسري كارشناسيبرگزيدگان آزمون س .5
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 .هاي خودته مقطع كارشناسي در بين هم رشته هم وروديآموخرتبه اول دانش .6

هاي نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دورهشرايط ممتازي در مقطع قبلي طبق آيينكليه دانشجويان حائز  .7

 .شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم تحقيقات و فناوري 31/02/1386تحصيلي باالتر مصوب 

 .اندكرده حفظ خود قبلي تحصيلي دوره پايان تا را بودن ممتاز شرايط كه دانشجوياني .8

 هاي بعدي تحصيليسالدر نيم

ارائه شده در ) نامه كارشناسي ارشد دانشگاهبرپايه آيين(امتياز مقاله علمي  4حداقل   ارشد دارايدانشجويان دوره كارشناسي .9

 .ارشد با ذكر نام دانشگاهطول دوره  تحصيلي كارشناسي 

 .اول تا سوم رشته با معرفي سازمان سنجش آموزش كشوربرگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي كشور حائز رتبه هاي  .10

 .سالنيمهاي هر رشته درهرورودي هم درصد برتر 10رتبه اول و يا كسب كسب  .11

 

 :شونددانشجويان مقطع تحصيلي دكتري حائز شرايط زير به عنوان دانشجوي ممتاز شناخته و معرفي مي -پ

  سال ا ول تحصيلينيم در 

 .كارشناسي ارشد آموختهرتبه اول دانش .1

  .دارندگان رتبه اول آزمون دكتري .2

هاي نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دورهكليه دانشجويان حائز شرايط ممتازي در مقطع قبلي طبق آيين .3

 .علوم تحقيقات و فناوري  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت 31/02/1386تحصيلي باالتر مصوب 

 سال هاي بعدي تحصيليدر نيم 

ه در طول دوره تحصيلي مقطع شد پذيرفتهتهيه شده و   پژوهشي - ي داراي بيش از دو مقاله علميدانشجويان دوره دكتر .4

  .دكتري با ذكر نام دانشگاه

 .رتبه اول هم رشته و هم ورودي پس از امتحان جامع .5

 

   ازتسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه دانشجويان ممت

 .نامه عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهاهداء معرفي

  .عضويت خواهد بودتحصيل و ارائه تسهيالت به كليه دانشجويان عضو دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تنها در طول مدت 

  تسهيالت آموزشي

 هدايت شوراي 31/02/1386 مصوب باالتربدون آزمون دانشجويان براي مقطع تحصيلي باالتر طبق آيين نامه  پذيرش .1

  .فناوري و تحقيقات علوم وزارت درخشان استعدادهاي

 .شودهاي درخشان دانشگاه برگزار ميهاي زبان انگليسي كه توسط دفتر استعدادسهميه شركت در كالس .2

تا سقف دو  داخل كشور وهشيهاي آموزشي و پژاي علمي و كارگاههارائه تسهيالت براي شركت دانشجويان ممتاز در كنفرانس .3

 .ه دانشگاهمصوبه هيات رييسبار در طول دوره طبق 
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  تسهيالت رفاهي

شرايط  با رعايتبرابر ساير دانشجويان براي دانشجويان  3حداكثر اولويت معرفي به اداره رفاه دانشگاه براي اعطاي وام تحصيلي   .1

 :زير

  .دانشجويان تمام وقت باشند  - ا��

  .توانند در صورت تمايل درخواست وام نمايندسال تحصيلي ميممتاز بعد از دو نيمدانشجويان  -ب

  .سال متوالي، براي دانشجويان ممتاز ضروري استدر زمان ارائه درخواست وام در دو نيم 17داشتن معدل  -ج

دانشجويان نمونه منوط به پرداخت وام به دانشجويان ممتاز منوط به تاييد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و  - د

  .تاييد معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه است

 .اولويت تامين خوابگاه .2

مصوبه هيات رييسه ه پذيرفته شدگان رتبه اول تا سوم سهميه آزاد آزمون سراسري كارشناسي ارشد بر پايه ارائه تسهيالت ب .3

 .محترم دانشگاه

  

 تسهيالت پژوهشي

 .نامه براي دانشجويان واجد شرايطپژوهشي پايانايش اعتبار زبرحسب مورد اف .1

 .هادانشكده دانشجويان ممتاز به تفكيك استاد مشاور برايمعرفي  .2

 

  هاي درخشان دانشگاهدفتر استعداد                                                                                        

  

 

 


