
 98گزارش عملكرد گروه امور هدايت استعدادهاي درخشان در سال خالصه 

نفر در  144هاي متقاضيان پذيرش بدون آزمون در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري و پذيرش نهايي تعداد بررسي پرونده -

نفر در مقطع  3نفر در مقطع كارشناسي ارشد و  120تعداد،  نفر در مقطع دكتري كه از اين 3مقطع كارشناسي ارشد و تعداد 

 .نام كرده انددكتري ثبت

نام شدگان بدون آزمون جهت ارسال به دبيرخانه هيات مركزي نفر از ثبت 115هاي بررسي صالحيت عمومي تعداد تكميل پرونده -

 .گزينش دانشجوي سازمان سنجش آموزش كشور

 .نفر 120جهت اهداء كارت هديه به تعداد كل  98-97مقطع كارشناسي سال تحصيلي  تهيه فهرست دانشجويان رتبه اول -

جهت اهداء كارت هديه به تعداد كل  97-96تهيه فهرست دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد و دكتري سال تحصيلي  -

 . نفر 101

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

 .نفر 7 به تعدادآموزشي دانشگاه جهت تاييد نهايي 

ستفاده از ها جهت اها، ادارات و دانشگاهآموختگان داراي استعداد درخشان به سازمانصدور گواهي رتبه براي دانشجويان و دانش -

 .نفر 60هاي ويژه استخدامي و جذب اعضاي هيات علمي به تعداد سهميه

 .فرم 30هاي ديگر به تعداد هاي مربوط به دانشجويان استعداد درخشان جهت پذيرش بدون آزمون در دانشگاهتاييد فرم -

قرار رمين المپياد علمي دانشجويي كشور و نفر از دانشجويان دانشگاه بيرجند در مرحله نهايي بيست و چها 7برگزيده شدن تعداد  -

 .شاندر تعطيالت بين دو ترم و واريز مبالغ هديه به حساب شخصي نفر آنان 5تجليل از برنامه دادن 

مكاتبه با بنياد نخبگان خراسان جنوبي جهت تشويق برگزيدگان بيست و چهارمين المپياد علمي دانشجويي و موافقت با تشويق  -

 .تك رقمي داررتبهسه نفر 

 .برگزاري جلسه شوراي استعدادهاي درخشان به تعداد يك جلسه -

ساتيد راهنماي استعدادهاي درخشان و تجليل از اساتيد راهنماي موفق در بيست و چهارمين المپياد انديشي با ابرگزاري جلسه هم -

 .علمي دانشجويي كشور

هاي المپيادي و درخواست برگزاري كالسهاي آمادگي المپياد شتهبرنامه ريزي جهت برگزاري آزمون علمي درون دانشگاهي براي ر -

 .حهت دانشجويان

نام در سامانه سينا جهت استفاده از جوايز تحصيلي بنياد كه نتايج معرفي دانشجويان واجد شرايط به بنياد ملي نخبگان جهت ثبت -

 .اعالم نشده است 98سال 

از نفر  4در مقاطع مختلف و اهداء كارت هديه به تعداد ها جشن وروديدر  98تجليل از نفرات برتر آزمون سراسري سال  -

 .نفر كارشناسي 1ارشد و كارشناسي نفر  1دانشجويان دكتري، 

شيوه نامه برگزاري مسابقات علمي دانشجويي "، "سازي دانشجويان ممتاز دانشگاه بيرجندشناسايي و توانمند"نامه تدوين سه شيوه -

 "هاي علمي دانشجويي كشورسازي تيم دانشگاه بيرجند براي شركت در المپيادنامه آمادهشيوه"، "بيرجند آموزي دانشگاهو دانش

 .نامه جديد وزارتيبر اساس آيين "نامه تحصيل همزمان در دو رشته تحصيليشيوه"وبازنگري 

نت داران كسوتان فرهنگي و كافيدعوت از پيش نظيرهاي جذب دانشجو در برنامهگسترده مشاركت تهيه طرح جذب دانشجو و  -

كه منجر به افزايش جمعيت دانشجويان ورودي  هاي دانشگاه بيرجندآموزان به انتخاب رشته از رشتهشهر جهت تشويق دانش

 .دانشگاه بيرجند گرديد 1398

  فرهنگي بازديد از دانشگاه در جهت جذب و آشنايي دانش آموزان مدارس تيزهوشان و نمونه -برگزاري تور علمي -


