
 

 97گزارش عملكرد گروه امور هدايت استعدادهاي درخشان در سال 

نفر در مقطع  123ارشد و دكتري و پذيرش نهايي تعداد هاي متقاضيان پذيرش بدون آزمون در دو مقطع كارشناسيبررسي پرونده -

نفر در مقطع دكتري ثبت  8ارشد و نفر در مقطع كارشناسي 96نفر در مقطع دكتري كه از اين تعداد،  8ارشد و تعداد كارشناسي

 . اندنام كرده

نفر جهت ارسال به دبيرخانه هيات مركزي  104شدگان بدون آزمون به تعداد هاي بررسي صالحيت عمومي پذيرشتكميل پرونده -

 .گزينش دانشجوي سازمان سنجش آموزش كشور

 .                     آزمون براي جذب دانشجوي استعداد درخشان شدگان بدونهاي تشويقي جهت پذيرشتصويب بسته -

 .نفر 124هديه به تعداد كل  جهت اهداء كارت 97-96تهيه فهرست دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي سال تحصيلي  -

ها جهت استفاده از دانشگاهادارات و  -ها صدور گواهي رتبه براي دانشجويان و دانش آموختگان داراي استعداد درخشان به سازمان -

 . نفر 50هاي ويژه استخدامي و جذب اعضاء هيات علمي به تعداد سهميه

بررسي تقاضاهاي تحصيل همزمان دانشجويان واجد شرايط در دو رشته تحصيلي و تاييد شرايط الزم و ارسال به جلسه شوراي  -

 .نفر 8آموزشي دانشگاه جهت تاييد نهايي به تعداد 

 250ها به تعداد هاي مربوط به دانشجويان استعداد درخشان جهت پذيرش بدون آزمون در اين دانشگاه و سايردانشگاهتاييد فرم -

 .فرم

تجليل از برگزيدگان بيست و سومين المپياد علمي دانشجويي كشور در جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود و روز دانشجو و  -

 .  تبه كشوري توسط دانشگاه و بنياد نخبگان خراسان جنوبينفر حائز ر 8اهداء كارت هديه به تعداد 

 .برگزاري جلسه شوراي استعدادهاي درخشان به تعداد يك جلسه -

بيست و چهارمين رشته تحصيلي براي آمادگي جهت شركت در  17برگزاري آزمون علمي درون دانشگاهي در برنامه ريزي جهت  -

و اهداء كارت هديه به نفرات اول تا سوم آزمون  02/12/97در مورخ  98سال شد المپياد علمي دانشجويي و آزمون كارشناسي ار

 . 97-96علمي سال تحصيلي 

نفر از  8شده بدون آزمون به بنياد ملي نخبگان جهت ثبت نام در سامانه سينا و پذيرش تعداد معرفي دانشجويان پذيرش -

 .بنياد ملي نخبگاندانشجويان دانشگاه بيرجند جهت استفاده از جوايز تحصيلي 

و  2منطقه ا و 1000 تر ازپايينهاي ريالي به رتبه 000/000/20و اهداء كارت هديه  97تجليل از نفرات برتر آزمون سراسري سال  -

   . نفر 4به تعداد  3منطقه  500تر از پايين

 


