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  شیوه نامه

 استعداد درخشان دانشجويان اعزام 

 های علميو همايش داخلي آموزشي هایبه کنگره 

 

 



  ضرورت و مقدمه

 درخشان، استعدادهاي و نخبگان شکوفایی و هدایت جذب، زمینه نمودن فراهم و متخصص و متعهد انسانی هاي سرمایه تربیت
 نقشه کشور، علمی جامع نقشه ، 1404انداز چشم سند مانند کشور بالادستی اسناد در شده ترسیم راهبردهاي ترینمهم از یکی

 ویژه هايحمایت همچنین و خود هايتلاش و خدادادي هايظرفیت با انسانیهاي سرمایه این .است ... و سلامت علمی جامع

 .باشند کشور براي کارآمدي متخصصان و مدیران آینده در وانندتمی قطعا   مرتبط، نهادهاي و هاسازمان

، پژوهشی و تسهیلات آموزشی هنام آیین استناد به آموزشیدانشجویان استعداد درخشان در زمینه تسهیلات پشتیبانی از  به منظور

 گردند.نامه میهاي مندرج در این شیوهمول حمایتمش برتر استعداد صاحب دانشجویان رفاهی،

  : اهدف ۱ماده 

 و پژوهشی آموزشی، ویژه تسهیلات شجویان استعداد درخشان از نامه ایجاد مسیري هموار براي استفاده دانهدف از تدوین شیوه
 هايسیاست سازيپیاده جهت بستري ایجاد به منظور دانشگاهی هايظرفیت مبناي بر دانشگاه درخشان براي استعدادهاي رفاهی

 .است دانشگاه در حمایتی

 : دامنه شمول ۲ماده 
در  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درخشان استعدادهاي نامه آیین مشمول دانشجویاناین آیین نامه شامل همه 

 است.  پزشکی کرمانشاه علومدانشگاه  هاي دانشکده از یک هر در تحصیلی مختلف مقاطع و ها رشته

 دانشجويان  شناسايي معیارهای :  ۳ماده 

 .شوندمی نامه شیوه این در مندرج هایحمایت مشمول باشند ذیل شرایط از یکی دارای که دانشجویانی

 

  آموزشی، پژوهشی و رفاهی استعداد درخشاندانشجویان استعداد درخشان بر اساس آیین نامه تسهیلات . ۱

 دانشجوییرات برگزیده نهایی المپیاد علمی . نف۲

 شرکت دانشجو در کنگره فرآيند   :۴ماده 

یس ریاز طرف دریافت معرفی نامه پس از تایید در سامانه مدیریت اطلاعاتی امور استعداد درخشان، با واجد شرایط  جویاندانش

 جهتجوي استعداد درخشان به معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان دانشپزشکی  علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشمحترم 

 .شوندمعرفی میتسهیلات مندي از بهره

توسعه آموزش علوم پزشکی  ها به عهده کمیته دانش پژوهشی مرکز مطالعات وها و همایشیص آموزشی بودن کنگرهمرجع تشخ 

رزشیابی آموزشی، مدیریت و رهبري دهی و یادگیري، ابازنگري برنامه هاي آموزشی، یاد هاي شش گانه ) تدوین ودر حیطه

 باشد.محصولات آموزشی( می موزشی، یادگیري الکترونیکی، طراحی و تولیدآ

بهره مندي  جهتها استعلام از دانشکده ال تحصیلی ودر پایان هر س دانشجویان واجد شرایط ۳ماده  "ی "اساس بند  بر -۴-۱

 ارشناسی،ک مقطعدر  گواهی مربوطه سال از تاریخ یکاز  بیش نبایدبنابراین  .گردندانتخاب می براي یک سال از تسهیلات رفاهی

 .سپري شده باشدکارشناسی ارشد یا دکتري تخصصی 

بی به کتبه صورت خود را درخواست  گره داخلی یا همایش علمیشرکت در کن یک ماه قبل از تیسدانشجوي متقاضی بای -۴-۲

در صورت  مسئول دفتر استعداد درخشان و  EDCپس از بررسی مدیر  ارائه نماید. EDCدفتر استعداد درخشان دانشگاه واقع در 

 ي ثبت نام در کنگره اقدام نماید.تواند برامتقاضی می ،موافقت

 



 باشد ضروري می EDC ، ارایه گزارشی مختصر و کاربردي به پس از اعزام دانشجو به کنگره/ همایش علمی  :۱تبصره 

 دانشجويان استعداد درخشان به تحصیلي هزينه کمك پرداخت جهت نیاز مورد مدارك : ۵ماده 

 باشد.:شی منوط به ارایه مستندات ذیل میحمایت دانشگاه از شرکت دانشجوي استعدادر درخشان در کنگره / همایش آموز

  شرکت در کارگاه آموزشیارایه گواهی 

  باشد. اول یا نویسنده مسئول که در آن دانشجو به عنوان نفر مقاله یا پوسترگواهی ارایه 

 

 پرداخت کمك هزينه ضوابط :۶ماده 

ز فقط ا در کنگره بعنوان شرکت کننده حضور یابد و ثبت نام نماید استعداد درخشان واجد شرایط چنانچه دانشجوي -۶-۱

 گردد.هزینه رفت و برگشت پرداخت نمیو گردد شرایط اسکان برخوردار می

براي  تحصیلی هزینه کمکمزایاي  از یکبار تحصیلی سالنیم هر در توانند مطابق مقرراتمی شرایط واجد اندانشجوی -۶-۲

 .دنگرد مند بهره هاي علمیها و همایشاعزام به کنگره

 هزار ۰۴۴ از مزایاي کمک هزینه به مبلغ توانندمی ،دانشگاه معاونت آموزشیبا تایید  استعداد درخشان اندانشجوی -۶-۳

 .ره مند گردندبه هاي درخشان دانشگاهاعتبارات استعداد از محل ۸۹سال  نتا پایا مانتو
 

 آن ابلاغ از پس و رسیده است ۴/۲/۸۹مورخ موزشی دانشگاه آ شوراي تصویب به تبصره 1 و ماده 7 در شیوه نامه این : 7ماده 

 به یآت هايسال در آن روزرسانی به و تغییر هرگونه اختیار و شودمی کأن لم یکن تلقی خصوص این در قبلی ضوابط کلیه

 شود.درخشان دانشگاه تفویض میکمیسیون ویژه استعداد 


