آشنایی با دفتر هدایت استعداهای درخشان
دانشجوی گرامی :
بی شک ،حضور جوانان و دانشجویانی پر شور،خالق و توانمند سنگ بنا و ضامن بقا و تداوم هر کشوری است .یکی از اهداف و
رسالتهای استراتژیک هر دانشگاه هدایت استعدادها و از قوه به فعل درآوردن توانمندی های دانشجویان می باشد .دفتر هدایت
استعدادهای درخشان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اصلی ترین مرجع شناسایی ،هدایت و حمایت از دانشجویان ممتاز و
استعداد برتر در دانشگاه است که افتخار دارد در مسیر رشد و تعالی علمی شما دانشجوی عزیز یارتان باشد .هدف از این نوشتار،
ایجاد آشنایی با تسهیالت موجود است که به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای برنامه ریزی صحیح در جهت افزایش توانمندی
و بهره گیری دانشجویان عزیز طراحی شده است.
امکانات و تسهیالت دانشجویان استعداد درخشان


اعطا تسهیالت خرید کتاب



اعطا جوایز پژوهشی



کمک هزینه شرکت در کنفرانسهای علمی



بستر سازی جهت شرکت در المپیادها و جشنواره ها



کمک هزینه انجام طرح های پژوهشی



تسهیالت آموزشی مانند افزایش سقف واحد قابل اخذ ،واحدهای غیر حضوری ،تحصیل هم زمان در دو رشته
تحصیلی  ،ورود بدون آزمون به مقاطع تحصیلی باالتر و ...



تسهیالت رفاهی مانند اولویت در واگذاری خوابگاه ،اینترنت و ...



استفاده ویژه از امکانات کتابخانه دانشگاه



کمک هزینه شرکت در کالسهای علمی فوق برنامه
توجه  :کلیه آئین نامه ها ی جدید و دستورالعملهای مربوط به دانشجویان استعداد درخشان در وب سایت دانشگاه –
صفحه استعداد درخشان قرار دارد.

تحصیل همزمان در دو رشته
دانشجویانی که حائز یکی از شرایط زیر باشند مجازند در یکی از رشته های مکمل رشته اول خود
ادامه تحصیل دهند:


پذیرفته شدگان آزمون سراسری که نمره کل آزمون آنها  2/5انحراف معیار از میانگین نمره شرکت کنندگان دیگر
درگروه امتحانی خود بیشتر باشد (معرفی شده از سوی سازمان سنجش).



دارندگان مدال طالی المپیاد های علمی دانش آموزی

ادامه تحصیل بدون شرکت در آزمون
دانشجویان و دانش آموختگان برتر دوره کارشناسی و ارشد حائز شرایط زیر می توانند بدون شرکت در آزمون در مقطع باالتر
ادامه تحصیل دهند:

الف) کارشناسی ارشد


رتبه های اول تا پانزدهم المپیاد های دانشجویی



دانشجویان پانزده درصد برتر دوره کارشناسی (طی شش نیمسال تحصیلی)
ب) دکتری
متقاضیان باید هر سه شرط زیر را بطور هم زمان داشته باشند:



میانگین کل دوره باالی ( 71بدون احتساب پایان نامه )



میانگین کل دوره کارشناسی باالی 71



داشتن حداقل یک مقاله مرتبط با پایان نامه چاپ شده در مجالت علمی – پژوهشی

المپیاد های علمی دانشجویی
المپیادهای علمی دانشجویی کشوری  ،هر سال برای دانشجویان سال سوم به باال در تعدادی از رشته ها به دو روش متمرکز و
نیمه متمرکز برگزار می شود.
روش متمرکز :دانشجویان متقاضی با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و در صورت کسب حد نصاب نمره علمی به مرحله
نهایی راه یابند.
روش غیر متمرکز  :در این روش دانشگاههای کل کشور به  8قطب دانشگاهی تقسیم می شوند و تیم های معرفی شده
در هر قطب دانشگاهی با هم به رقابت می پردازند .برگزیدگان در کنار برگزیدگان المپیاد متمرکز در آزمون نهایی شرکت می
کنند.

تسهیالت و جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
در هر سال تحصیلی بنیاد ملی نخبگان تعدادی از دانشجویان مستعد و برتر هر مقطع تحصیلی را تحت حمایت
تسهیالت آموزشیاری ،پژوهشیاری قرار می دهد.
دانشجویان برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این جوایز به آدرس زیر مراجعه نمایند:
http://www.qazvin.bmn.ir

