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ثِ  ٍ داًص آهَزاى داًطجَیبى ترغیت ٍ تطَیق هٌظَر ثِ استؼذادّبی درخطبى،ٍ گرٍُ ّذایت  داًطگبُ ثیرجٌذمقدمٍ: 

ثِ ثرگساری  ًسجت سبلِّر ،استؼذاد ّب ثرٍز ثْتر در جْتٍ ًطبط فضبی رقبثتی  ایجبد ًیسٍ ، ًَآٍریپژٍّص هغبلؼِ،

ثب تَجِ ثِ  استؼذادّبی درخطبىگرٍُ ّذایت در ایي راستب،  .خَاّذ ًوَد اقذامٍ داًص آهَزی  داًطجَیی ػلوی هسبثقبت

-6هَجَد در جذٍل ضوبرُ  (Wo2-A8)سٌذ راّجردی داًطگبُ ٍ در راستبی تذٍیي ٍ اجرای عرح هذیریت استؼذاد ّب ثٌذ 

هطتول «  شیًٌ وامٍ مسابقات علمی داوشجًیی ي داوش آمًزی داوشگاٌ بیرجىد »اقذام ثِ تْیِ  ،ایي سٌذ 9

 ..ًوَدُ استهبدُ  4ثر 

 

 ى ثرگساری هسبثقِافراخَ -1هبدُ 

درخَاست  ،داًطکذُ ّب ثِعی ًبهِ رسوی  استؼذادّبی درخطبى داًطگبُ ثیرجٌذ، ّذایت در اثتذای ّر سبل تحصیلی گرٍُ

را خَاّذ داًطکذُ آى  قبثل اجرا درداًص آهَزی ٍ داًطجَیی ػلوی هسبثقبت  جْت ثرگساری ،عرح ّبی پیطٌْبدی ارسبل

 داضت. 

پیطٌْبدی خَاٌّذ ّبی گرٍُ ّبی آهَزضی ثب تَجِ ثِ تخصص ٍ قبثلیت ّبی هَجَد اقذام ثِ تْیِ عرح  ثؼذ،در هرحلِ 

 ًوَد. 

  لحبػ گردد:ضرایظ زیر  ستیثبی هسبثقبت ػلوی،عرح پیطٌْبدی  در -2هبدُ 

عىًان: شیًٌ وامٍ بر گساری مسابقات علمی داوشجًیی ي داوش آمًزی 

 داوشگاٌ بیرجىد

 وًع سىد: شیًٌ وامٍ داخلی حًزٌ معايوت آمًزشی

يیراست: 
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 EDU_T03_v1شمارٌ سىد:  3 صفحٍ:

 42/8/88تاریخ آخریه يیراست:  42/8/88تاریخ تديیه:

 رئیس گريٌ استعدادَای درخشان داوشگاٌ()سیدٌ عاطفٍ حسیىی تُیٍ کىىدٌ: 

 آمًزشیشًرای شًرای بررسی کىىدٌ: 

 )معاين آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ( محسه آیتیتایید کىىدٌ: 

 کارشىاس گريٌ َدایت استعدادَای درخشانمرجع وگُداری ي اعمال بٍ ريز رساوی َا: 



 .در یکی از سغَح زیر تؼریف ضَدهسبثقبت الف( 

 .ثبضذ هلی فراخَاى دارای ٍ ثبضذ داضتِ کٌٌذُ ضرکت استبى 5 از حذاقل : هلی هسبثقبت

 .ثبضذ داضتِ فراخَاى استبى 3 در حذاقل :هسبثقبت هٌغقِ ای

  .ثبضذ داضتِ فراخَاى استبى )داًطگبُ( ضْرستبى 2 در حذاقل : استبًی هسبثقبت

 .ثرگسار هی ضَد: در سغح داًطگبُ ثیرجٌذ ٍ یب آهَزش پرٍرش ثیرجٌذ درٍى سبزهبًیهسبثقبت 

تؼذاد اػضبی ّر تین هتٌبست ثب ًَع هسبثقِ اًتخبة هی گردًذ  ضرکت کٌٌذُ داضتِ ثبضذ. تین  چْبرحذاقل  ّر هسبثقِ ة(

 تؼذاد هی تَاًذ افسایص یبثذ. ،استؼذاد درخطبى گرًٍُفر ثبضٌذ. در هَارد استثٌب ٍ ثب تبییذ  7حذاکثر هی تَاًٌذ  کِ

 ثبضٌذ. 16دارای هؼذل حذاقل هتقبضی ٍ داًص آهَزاى  14هتقبضی در هقغغ کبرضٌبسی، حذاقل دارای هؼذل  جَیبىداًطج( 

گرٍُ ّذایت استؼذادّبی درخطبى  ، تَسظثب عرح در صَرت هَافقت ٍ در عرح ثرآٍرد گردد هسبثقِ ّسیٌِ ّبی اجراید( 

 خَاّذ ضذ.تبهیي 

 هسئَل اجرایی ثرگساری هسبثقِ ػلوی در عرح پیطٌْبد گردد.(یک ًفر ػضَ ّیبت ػلوی هتخصص ثِ ػٌَاى ر

ثر هسبثقِ ًظبرت  ،داٍرًفر ػضَ ّیبت ػلوی ثِ ػٌَاى حذاقل یک ٍ دیذُ رٍال داٍری تخصصی ثرگساری هسبثقبت در ( ز

 عرح یب ػضَ ّیبت ػلوی دیگری ثبضذ. هسئَل اجراییداضتِ ثبضذ. ایي داٍر هی تَاًذ 

تَصیِ هی ضَد قجل از ثرگساری، فرد هسئَل اجرایی هسبثقِ ثب آهَزش ٍ پرٍرش  ،داًص آهَزیُ( در عرح ّبی هسبثقبت 

 ًیبزسٌجی ًوبیذ. 

 تؼییي اػتجبر ٍ کیفیت ػلوی هسبثقِ  -3هبدُ 

  ثرسذ. داًطگبُ ضَرای استؼذاد درخطبىثِ تبییذ  الزم است ،آهَزضیهَافقت گرٍُ پس از یت ػلوی هسبثقِ فکی

 ثرگسیذُ ٍ تسْیالتافراد  -4هبدُ 

، ًفرات اٍل تب سَم هسبثقبت هٌغقِ ای ٍ هلی از هسایبی ضیَُ ًبهِ تَاًوٌذ سبزی ٍ استبًی ًفر اٍل در هسبثقبت داًطگبّی

در هسبثقبت داًص  ثْرُ هٌذ خَاٌّذ ضذ.( 20/8/98داًطجَیبى ثرتر داًطگبُ ثیرجٌذ )هصَة ضَرای استؼذاد درخطبى هَرخ 

  رتر ثر اسبس هصَثِ ضَرای استؼذاد درخطبى جَایسی تؼلق خَاّذ گرفت.ًفرات ثًیس ثِ آهَزی 

 -1 تجصرُ



هبدُ از هسایبی  تبهسبثقِ گَاّی تَسظ هؼبًٍت آهَزضی ٍ تحصیالت تکویلی اػغب خَاّذ ضذ ثرگساری ثِ هسئَل اجرایی 

حق ّوچٌیي، ذ. ًثْرُ هٌذ گرد( ریصالحپس از تبییذ هراجغ ) 13ثٌذ  4ارتقب اػضبی ّیبت ػلوی، در هبدُ اجرایی آییي ًبهِ 

 خَاّذ ضذ.تبهیي  سبیر ّسیٌِ ّبی ثرًبهِ ٍ ثَدجِهحل السحوِ فؼبالى ایي ثخص از 

 -2 تجصرُ

هسبثقِ  اجرایثب آهَزش ٍ پرٍرش جْت  رسوی هکبتجِ ،ضَرای استؼذاد درخطبى در هسبثقبت داًص اهَزی، پس از هَافقت

 صَرت خَاّذ گرفت.


