 -----------------------گروه حما یت از ا ستعدا داهی ردخشان ---------------------------شرایط و مزایای عضویت دانشجویان در گروه حمایت از استعدادهای درخشان
الف) شرایط عضویت دانشجویان کارشناسی
 )1دانشجویان رتبه سه یا رقمی ( یا پایین تر ) کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور.
تبصره : 1- 1دانشجویان برای ادامه عضویت در سال دوم و سالهای بعدی باید شرایط زیر را داشته باشند:
 معدل کل بیش از  11یا احراز رتبه اول ورودی در طول تحصیل سپری شده در زمان بررسی پرونده تحصیلی )2دانشجویان با معدل باالی  11که  05واحد درسی را گذرانده باشند و بین دانشجویان هم ورودی حائز رتبه اول و دوم
باشند.
 )3دانشجویان نمونه کشوری.
 ) 4دانشجویانی که در المپیادهای علمی دانشجویی مرحله منطقه ای رتبه اول تا سوم و در مرحله کشوری رتبه اول تا پانزده
را کسب نمایند.
 ) 0دانشجویانی که دارای سوابق درخشان آموزشی و پژوهشی باش ند ،در صورت کسب  10امتیاز از موارد زیر میتوانند
شرایط عضویت را احراز نمایند:
معدل کل باالی  11پس از گذراندن  05واحد درسی 12 :امتیاز
تبصره :1- 0به هر نمره باالتر از  1 ،11امتیاز بیشتر تعلق می گیرد.
مقاله علمی -پژوهشی ،هرمورد  3امتیاز
مقاله  ، ISIهر مورد  0امتیاز
مقاله کنفرانس در صورت چاپ کامل مقاله ،هر مورد  1امتیاز
مقاله کنفرانس در صورت چاپ خالصه مقاله ،هر مورد  5.0امتیاز
ثبت اختراع و اکتشاف دارای ت اًییدیه رسمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ،هر مورد  0امتیاز
سایر موارد به تشخیص گروه استعدادهای درخشان و معاونت آموزشی دانشگاه :حداکثر  3امتیاز
تبصره  : 2- 0در مقاال اسم دانشجو باید اول تا سوم بوده و نفرات قبل از دانشجو باید استاد راهنما و یا استاد مشاور وی
باشند.
ب) شرایط عضویت دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد
 )1د انشجویان رتبه تک رقمی و دو رقمی کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور.
تبصره : 1- 1دانشجویان برای ادامه عضویت در سال دوم و سالهای بعدی باید شرایط زیر را داشته باشند:
داشتن معدل کل باالتر از  11یا کسب رتبه اول ورودی به لحاظ معدل )2دانشجویانی که در مقطع کارشناسی عضو دفتر استعداد درخشان این دانشگاه یا سایر دانشگاهها بودهاند و شرایط الزم را
حفظ کرده باشند با ارائه یک فقره مقاله علمی و پژوهشی یا  ISIمیتوانند عضویت خود را تمدید کنند.
 )3دانشجویان نمونه کشوری.
 )4دانشجویان با معدل باالتر از  11که بعد از گذراندن دو ترم تحصیلی متوالی به لحاظ معدل حائز رتبه اول وردی باشند.
 )0دانشجویانی که پس از شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دارای سوابق برجسته آموزشی و پژوهشی باشند ،با
کسب  10امتیاز از موارد زیر میتوانند عضو گروه شوند:
 معدل کل باالی  11بعد از گذراندن دو ترم متوالی و بدون احتساب پایان نامه 12 :امتیازتبصره  :1- 0به ازای هر نمره باالتر از  ،11یک امتیاز بیشتر تعلق می گیرد.

 -----------------------گروه حما یت از ا ستعدا داهی ردخشان --------------------------- مقاله علمی  -پژوهشی ،هر مورد  2امتیاز مقاله  ،ISIهر مورد  4امتیاز مقاله کنفرانس در صورت چاپ به صورت کامل ،هر مورد  1امتیاز مقاله کنفرانس در صورت چاپ به صورت خالصه ،هر مورد  5.0امتیازثبت اختراع و اکتشاف دارای تاییدیه رسمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ،هر مورد  3امتیاز
سایر موارد به تشخیص گروه استعدادهای درخشان و معاونت آموزشی حداکثر  3امتیاز
تبصره  :2- 0در مقاال اسم دانشجو باید اول تا سوم بوده و نفرات قبل از دانشجو باید استاد راهنما و یا استاد مشاور وی
باشند.
ج) شرایط عضویت دانشجویان دکترا
 )1دانشجویان رتبه یک رقمی یا دو رقمی آزمون ورودی دکتری با حداقل  25نفر شرکت کننده.
 )2دانشجویانی که در مقطع ارشد عضو گروه حمایت از استعدادهای درخشان بودهاند ،در صورت ارائه  1مقاله علمی
پزوهشی یا  ،ISIداشتن معدل باالی  11و قبولی در مقطع دکتری بالفاصله بعد از فراغت از مقطع کارشناسی ارشد
میتوانند عضویت خود را تمدید کنند.
 )3دانشجویانی که پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری دارای سوابق درخشان آموزشی و پژوهشی باشند ،با کسب
 21امتیاز از موارد زیر میتوانند شرایط عضویت را احراز نمایند:
معدل کل باالی  11بدون احتساب نمره پایان نامه 12 ،امتیازتبصره :1- 3به ازای هر  1نمره باالتر از  1 ،11امتیاز بیشتر تعلق می گیرد.
 مقاله علمی پژوهشی (وزارت علوم) یا  ، ISIهر مورد  3امتیازمقاله کنفرانس در صورت چاپ به صورت کامل ،هر مورد  1لمتیاز مقاله کنفرانس در صورت چاپ به صورت خالصه ،هر مورد  5.0لمتیاز ثبت اختراع و اکتشاف دارای تاییدیه رسمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ،هر مورد  3امتیاز سایر موارد به تشخیص گروه استعدادهای درخشان و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،حداکثر  3امتیازتبصره : 2- 3 :در مقاالت اسم دانشجو باید جزو نفرات اول تا سوم بوده و نفرات قبل از دانشجو استاد راهنما و یا استاد مشاور
وی باشند.
توجه :فارغ التحصیالن هر سه مقطع کارش ناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در صورت احراز شرایط مذکور در بندهای
(الف) تا (پ) ،چنانچه بیش از  6ماه از تاریخ فارالتحصیلی آنها سپری نشده باشد ،میتوانند عضو گروه حمایت از
استعدادهای درخشان دانشگاه شده و گواهی عضویت در گروه را دریافت کنند.

د) مزایای عضویت برای دانشجویان
 - 1دریافت تاییدیه جهت بهره مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان در صورت کسب امتیازات الزم
 - 2بهره مندی از حمایت معنوی و دریافت لوح تقدیر
 - 3دریافت معرفی نامه برای ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی

 -----------------------گروه حما یت از ا ستعدا داهی ردخشان ---------------------------- 4دریافت وام تحصیلی
 - 0دریافت بن کتاب و پاداش نقدی
 - 6دریافت پاداش مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر
 - 1امکان تحصیل همزمان در دو رشته در صورت احراز شرایط شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری
 - 8بهرهمندی از دورههای آموزشی زبان های خارجی ،برنامه نویسی ،مقاله نویسی وغیره یا دریافت کمک هزینه جهت شرکت در این
دورهها
- 9امکان استفاده از سایت کامپیوتر اختصاصی استعدادهای درخشان مجهز به اینترنت ،پرینتر و اسکنر
 - 15استفاده از تسهیالت مختلف آموزشی و پژوهشی

توجه :دانشجویان سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب حداکثر تا پایان نیمسال  4 ،8و  9میتوانند از تسهیالت
گروه بهرهمند شوند و پس از آن صرف اً میتوانند گواهی عضویت در یافت کنند.

