بسمه تعالی
آیین نامه و دستورالعمل اجرایی برای انتخاب دانشجویان برگزیده ساالنه دانشگاه
(دفتر هدایت استعدادهای درخشان)
مقدمه
در اجرای سیاست های حمایت و هدایت استعداد های درخشان مصوب جلسه  ۹1۴مورخ ۷۷ /۲۲ /۲۲
شورای عالی انقالب فرهنگی و بند  ۵بخش ج از ماده  ۲قانون اهداف و به منظور شناسایی و تشویق
برگزیدگان علمی دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه با همکاری معاونت آموزشی و تحصیالت
تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشگاه ساالنه طی فرایند زیر و طبق مفاد این آیین نامه اقدام به معرفی
دانشجویان برگزیده می نماید.
تعاریف :به منظور رعایت اختصار ،واژه های زیر در این آیین نامه به کار می رود.
وزارت وزارت علوم تحقیقا ت و فنآوری
سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کل کشور
دانشگاه دانشگاه بوعلی سینا
دفتر دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه
شورای دفتر شورای متشکل از معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئیس ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه،
مدیر دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه به عنوان دبیر ،مدیر کل امور آموزشی دانشگاه ،مدیر کل
تحصیالت تکمیلی دانشگاه و بر حسب نیاز معاون آموزشی یا پژوهشی دانشکده مربوط
دانشکده دانشکده مربوط دانشگاه
هم رشته – هم ورودی مالک دانشجویانی هستند که پس از اعالم سازمان سنجش ،در این دانشگاه ثبت
نام نموده و واحد گذراندهاند
دانشجوی برگزیده ساالنه دفتر دانشجویی که حائز شرایط مندرج در این آیین نامه باشد و تحت یکی از
عناوین دانشجوی برگزیده آموزشی ،آموزشی-پژوهشی ،آزمون سراسری ،المپیاد دانشجویی ،مسابقات و
جشنوارهها ،معرفی میشود
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ماده  )1دانشجویان دانشگاه که حائز شرایط عمومی و شرایط مندرج در این آیین نامه باشند می توانند به
عنوان دانشجویان برگزیده آموزشی ،آموزشی-پژوهشی ،آزمون سراسری ،المپیاد دانشجویی،
مسابقات ،جشنوارهها و پروژه های دانشجویی دفتر انتخاب شوند .این دانشجویان در صورت احراز
سایر شرایط عضویت ،عضو دفتر می شوند و از تسهیالت این دفتر بهرهمند می گردند.
1-1

در صورت امکان برگزاری همایش ساالنه ،برگزیدگان دفتر در این همایش مورد تشویق قرار
می گیرند.

ماده  )2این دستورالعمل صرفاً برای دانشجویان شاغل به تحصیل یا دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه
سال مورد تقاضا دانش آموخته شده باشند قابل اجرا است و حداکثر سنوات مجاز برای دانشجویان
کارشناسی  8نیمسال ،برای دانشجویان کارشناسی ارشد  5نیمسال و دانشجویان دکتری 9
نیمسال می باشد.
1-۲

متقاضیان عنوان برگزیده آموزشی-پژوهشی حداکثر به مدت یک سال پس از فارغ
التحصیلی می توانند جهت دریافت این عنوان اقدام نمایند.

ماده  )3سوابق آموزشی دانشجویان توسط معاونت آموزشی دانشکده مربوط با رعایت مفاد این آیین نامه
بررسی و تایید می شود.
ماده  )4سوابق پژوهشی دانشجویان بر اساس آخرین نسخه آیین نامه ارتقاء توسط معاونت پژوهشی
دانشکده مربوط با رعایت مفاد این آیین نامه بررسی و امتیاز دهی میگردد.
ماده  )6در خصوص انتخاب دانشجوی برگزیده آموزشی-پژوهشی ،آزمون سراسری ،المپیاد
دانشجویی ،مسابقات ،جشنوارهها و پروژه های دانشجویی پرونده متقاضیان صرفا با ارائه مدارک
مستند قابل بررسی است .در صورت ارائه هر گونه مدرک نامعتبر یا تکراری ،پرونده متقاضی بررسی
نمی گردد و اگر متقاضی عضو دفتر باشد ،عضویت وی لغو می گردد.
ماده  )7متقاضیان عناوین برگزیده معرفی شده از دانشکدهها صرفا پس از تایید نهایی در شورای دفتر به
عنوان دانشجویان برگزیده انتخاب میگردند.
ماده  )8فرایند بررسی پرونده ها و معرفی برگزیدگان بصورت زیر می باشد.

۲

1-8

دانشجویان متقاضی عناوین برگزیده آزمون سراسری ،المپیاد دانشجویی ،مسابقات،
جشنوارهها و پروژه های دانشجویی فرم های مربوط را از سایت دفتر دریافت نموده ،و فرمهای
تکمیل شده را به همراه مستندات معتبر حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به دفتر تحویل می-
دهند.

۲-8

متقاضیان عنوان برگزیده آموزشی-پژوهشی فرم های تکمیل شده و مستندات خود را حداکثر تا
پایان مهرماه هر سال به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده تحویل میدهند و پروندههای
متقاضیان مورد بررسی و ارزشیابی اولیه قرار می گیرد و پرونده آنها حداکثر تا  15آبان ماه هر
سال به دفتر ارسال می گردد.

3-8

اسامی متقاضیان برگزیده آموزشی توسط معاونت آموزشی دانشکده با رعایت مفاد این آیین
نامه حداکثر تا  15آبان ماه هر سال به دفتر ارسال می گردد.

۹-8

نتایج ارسال شده از دانشکده ها در شورای دفتر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و با تایید نهایی
اطالع رسانی خواهد شد.

شرایط دانشجویان برگزیده
ماده  )9برگزیدگان آزمونهای سراسری و نمونه کشوری باید حائز یکی از شرایط زیر باشند.
1-۴

پذیرفتهشدگان آزمون سراسری معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در مقطع
کارشناسی که نمره کل آزمون آنها حداقل  ۲/۵انحراف معیار از میانگین نمرههای شرکتکنندگان
در گروه آزمایشی مربوطه بیشتر باشد.

۲-۴

پذیرفتهشدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد که در کنکور سراسری سال جاری حائز رتبه های
اول تا سوم شده اند با معرفی سازمان سنجش

3-۴

دانشجویان نمونه کشوری سال جاری با معرفی سازمان امور دانشجویان

ماده  )11برگزیدگان المپیادهای علمی ،جشنوارهها ،مسابقات و پروژه های دانشجویی باید حائز یکی
از شرایط زیر باشند.
 1-1۲رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی سال جاری با معرفی سازمان
سنجش
 ۲-1۲رتبه های برتر المپیاد علمی دانش آموزی سال جاری با معرفی دبیرخانه المپیاد
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 3-1۲رتبه های برتر مرحله نهایی جشنواره های بین المللـی خـوارزمی ،جـوان خـوارزمی ،رازی و فارابی،
با معرفی دبیرخانه هر یﻚ از جشنواره ها
 ۹-1۲رتبه های برتر مسابقات علمی دانشجویی با توجه به تعداد شرکت کنندگان و با معرفی دبیرخانه
مسابقات
 ۵-1۲دانشجویانی که پروپوزال پروژه علمی-پژوهشی آنها توسط شورای دفتر تایید شده باشد و طرح در
سال مورد تقاضا با موفقیت به اتمام برسد.
ماده  )11برگزیدگان آموزشی صرفا در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ،در هر کد رشته و گرایش
(در مجموع روزانه و نوبت دوم) و به ازای هر ورودی حداکثر یک نفر توسط معاونت آموزشی
دانشکده از بین دانشجویان با شرایط زیر معرفی میگردند:
 1-11انتخاب دانشجوی برگزیده آموزشی صرفا بر اساس معدل می باشد و فعالیت های دیگر
دانشجو منظور نمی گردد.
 ۲-11دانشجوی برگزیده در مقطع کارشناسی باید حداقل چهار نیمسال شاغل به تحصیل باشد
و دانشجوی برگزیده بر اساس معدل کل در پایان نیمسال چهارم ،ششم و هشتم معرفی می
گردد .دانشجوی برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد در پایان نیمسال چهارم معرفی
میشوند.
 3-11دانشجوی برگزیده باید همه واحدهای خود را در همه نیمسالهای تحصیلی در دانشگاه
بوعلی سینا گذرانده باشد .دانشجویان دانشکدههای اقماری که در پردیس اصلی دانشگاه
مهمان شده اند با دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشکده اقماری خود مقایسه می
شوند.
 ۹-11دانشجویان مهمان و انتقال از سایر دانشگاهها مشمول این انتخاب نمیشوند .دانشجوی
انتقال کامل که همه واحد های خود را در دانشگاه گذرانده باشد مشمول این انتخاب می شود.
 ۵-11دانشجویانی که بر اساس معرفی سازمان سنجش ،شروع به تحصیل آنها از بهمن ماه
میباشد با دانشجویان ورودی مهر سال بعد مقایسه میشوند
 6-11دانشجوی برگزیده در مقطع کارشناسی باید جزء ده درصد برتر هم ورودی و هم رشته و هم
گرایش خود باشد و بطور متوسط در هر نیمسال تحصیلی باید  16واحد گذرانده باشد.

۹

 ۷-11نیمسال مرخصی بدون احتساب در محاسبه تعداد نیمسال برای تعیین متوسط ذکر شده در
بند  6از ماده  11در نظر گرفته نمی شود .نیمسال مرخصی با احتساب در محاسبه تعداد
نیمسال برای تعیین متوسط ذکر شده در بند  6از ماده  11در نظر گرفته می شود.
 8-11دانشجوی برگزیده مقطع کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی باید بطور متوسط 8
واحد و طی  3نیمسال همه واحدهای آموزشی را گذرانده باشد .به ازای هر  8واحد
درس جبرانی یﻚ نیمسال به سه نیمسال فوق اضافه می شود.
 ۴-11نمره پایان نامه در معدل کل محاسبه نمی گردد.
ماده  )12برگزیدگان آموزشی-پژوهشی در هر کد رشته و گرایش (در مجموع روزانه و نوبت دوم)
توسط معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشکده از بین دانشجویان با شرایط زیر معرفی میگردند:
 1-1۲کسب حداقل  5امتیاز از ماده  3آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی الزامی است.
 ۲-1۲در انتخاب دانشجویان برگزیده آموزشی-پژوهشی در مقطع کارشناسی محدودیت تعداد
نفرات وجود ندارد.
 3-1۲در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در هر مقطع و هر کد رشته حداکثر یک نفر
معرفی می گردد.
 ۹-1۲دانشجویان برگزیده آموزشی-پژوهشی باید همه دروس اخذ شده در مقطع مربوط را با
موفقیت گذرانده باشند و دانشجویان مقطع دکتری باید امتحان جامع را تا پایان نیمسال
چهارم (در اولین بار شرکت در امتحان) با موفقیت گذرانده باشند.
 ۵-1۲مدارک پژوهشی متقاضی باید مربوط به یکسال گذشته (از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه
سال مورد تقاضا) باشد و متقاضی نمی تواند از امتیاز مدارکی که سال های گذشته ارائه
نموده است استفاده نماید.
 6-1۲مدارک پژوهشی متقاضی باید مربوط به مقطع تحصیلی حال حاضر دانشجو باشد( .برای
مثال دانشجویان دکتری نمی توانند از امتیاز فعالیت های پژوهشی مقطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد استفاده نمایند)
 ۷-1۲کلیه مدارک دانشجویان باید مربوط به زمان تحصیل آنها در این دانشگاه باشد و با آدرس
این دانشگاه ارائه شده باشند.

۵

 8-1۲امتیاز مقاالت متقاضیان به طور کامل بر اساس آخرین نسخه آیین نامه ارتقاء اعضای
هیات علمی محاسبه میگردد.
 ۴-1۲ارائه گواهی پذیرش مقاله بجز مقاالت کنفرانسی محدودیت تعداد ندارد امتیاز گواهی
پذیرش مقاالتی که سال های گذشته ارائه گردیده و در سال جاری به چاپ رسیدند احتساب
نمی گردد .تعداد مقاالت کنفرانسی طبق آیین نامه ارتقاء در نظر گرفته شود.
این شیوه نامه در  1۲ماده تدوین شده و در جلسه  11۵8شورای آموزشی دانشگاه مورخ  ۴۹/8/۲۵به
تصویب رسیده است و اصالحیه آن در جلسه  118۷به تاریخ  ۴۵/6/۲۴به تصویب شورای آموزشی دانشگاه
رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا است.
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