
 

 عدادهای درخشان   است حوزهاقدامات بعمل آمده در 

 :اقدامات انجام شده

امین المپیاد علمی دانشجویی کشور در حوزه امتحانی دانشگاه و میزبانی از دانشجویان دانشگاه های زابل، ایرانشهر،  20برگزاری مرحله غیرمتمرکز  -1

 سراوان و چابهار. 

 

 اه.درصدی جوایز نقدی پرداختی به منتخبان مرحله کشوری دانشگ 500افزایش  -2

 

نفر و  8گرایش و پذیرش نهایی -رشته 17پرونده متقاضی پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی دانشگاه از سراسر کشور در  64دریافت بیش از  -3

 دریافت تاییدیه وزارت علوم و سازمان سنجش.

 

ز سایر دانشگاه های کشور در مقطع کارشناسی دانشجوی ممتاز کارشناسی ا 18نفر دانشجوی ممتاز کارشناسی دانشگاه و  51پذیرش بدون آزمون  -4

 ارشد دانشگاه س و ب و دریافت تاییدیه وزارت علوم و سازمان سنجش.

 

 دانشجوی ممتاز دانشگاه در تمامی مقاطع در یک سال گذشته و ارائه خدمات متنوع به آنها. 273شناسایی  -5

 

متقاضی استفاده از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان و معرفی آنها به بنیاد نخبگان استان،  دانشجوی 28بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و امتیازدهی به  -6

 نفر از این دانشجویان مشمول دریافت جوایز بنیاد شده اند. 6که 

 

ممتازی و ارتقای شاخص های “ دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات”بازنگری در  -7

 .و خدمات قابل ارائه شامل اعطای بورس تحصیلی تا سقف صد میلیون ریال و امکان تحصیل همزمان در دو رشته

  

 .برگزاری بازدیدهای علمی و کالسهای فوق برنامه جهت دانشجویان ممتاز کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری -8

 

شان در دوره های کسب مهارت، کارآفرینی و فنی و حرفه ای، شرکت رایگان هزینه شرکت دانشجوی استعداد درخ %80پرداخت حداکثر  -9

دانشجوی استعداد درخشان در جشن دانش آموختگی، پرداخت نقدی یا بن خرید کتاب به دانشجوی استعداد درخشان برحسب نوع ممتازی تا 

 یک میلیون ریال درسال. سقف
 

 های برتر کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت جذب رتبه های برتر کنکور. تدوین آئین نامه بورس و حمایت مالی از رتبه -10

 

 افزایش تعامل و همچنین اطالع رسانی سریع به دانشجویان ممتاز استعدادهای درخشان با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی. -11

  


