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 7931 سال -گسارش عملکرد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه 
 

 تٍ سيص سساوی تاوک اعالػاتی استؼذاد دسخطان دس عًل سال 

 دس خصًظ: اسائٍ مطايسٌ تٍ تمامی داوطجًيان مشاجؼٍ کىىذٌ تٍ دفتش استؼذادَای دسخطان  

 مؼشفی ي تطشيح عشق کسة ػىًان استؼذاد دسخطان ي ػضًيت دس ي  دس استؼذادَای دسخطان ضشايظ ػضًيت

 ا تًجٍ تٍ آيیه وامٍ َای مًجًد (دفتش )داوطجًی ومًوٍ کطًسی، داوطجًی پژيَطگش تشتش، اتذاع ي اختشاع ي ....( ت

 ،دسخطان می  داوطجًياوی کٍ مًفك تٍ کسة ػىًان استؼذادپژيَطی ي سفاَی ييژٌ  مؼشفی تسُیالت آمًصضی

 گشدوذ تش اساس آيیه وامٍ مًجًد

   اسائٍ مطايسٌ دس خصًظ تسُیالت مًجًد جُت ادامٍ تحصیل داوطجًيان ياجذ ضشايظ دس مماعغ تاالتش تحصیلی

متیاصات )آمًصضی، تش اساس آيیه وامٍ ادامٍ تحصیل استؼذاد دسخطان ي دستًسالؼملُای مًجًد دس خصًظ کسة ا

 تًاومىذی َای فشدی ي اجتماػی( مًسد ویاص جُت استفادٌ اص سُمیٍ مًجًد –پژيَطی، فشَىگی ي فًق تشوامٍ 

 ٍاسائٍ مطايسٌ تٍ تمامی داوطجًيان مشاجؼٍ  ي المپیاد ػلمی داوطجًيی ي ياصدَمیه دَمیه اوجام امًس مشتًط ت

ي تشگضاسی مجمًػٍ کالس َا ي  گاوٍ المپیادَای ػلمی داوطجًيی 6کىىذٌ ي ػاللٍ مىذ تٍ ثثت وام دس حیغٍ َای 

تًضیح دستًسالؼمل َا ي ضیًٌ وامٍ َای ( تشای آصمًن المپیاد کاسگاٌ َای آمًصضی جُت آمادٌ ساصی داوطجًيان

ادن ومًوٍ مشتًعٍ ، مؼشفی مىاتغ جُت مغالؼٍ ، اعالع سساوی اص عشيك اسسال فشاخًان ي يب سايت مشکض، دس اختیاس لشاس د

 )....سًاالت سال َای گزضتٍ ي

 استؼذاد  ممتاص ي اوجام خذمات مشتًط تٍ تسُیالت ادامٍ تحصیل تٍ مماعغ تاالتش تحصیلی ييژٌ داوطجًيان

 ضامل : دسخطان ياجذ ضشايظ تش اساس آيیه وامٍ مًجًد

 پژيَطی ي فشَىگی  ،جُت امتیاص دَی تٍ فؼالیت َای آمًصضی تطکیل جلسات کمیسیًن ييژٌ استؼذاد دسخطان

 ياجذ ضشايظ داوص آمًختگان 

  اعالع سساوی تٍ داوص آمًختگان ياجذ ضشايظ اص عشيك يتسايت مشکضEDC ٍاسسال پیامک، اسسال وامٍ ت ،

 داوطکذٌ َا 

  ٍضذٌ تش  فشصت صماوی تؼییهدس  جُت استفادٌ اص سُمیٍ مًجًد داوص آمًختگان ياجذ ضشايظ اسائٍ مطايسٌ ت

 اساس آيیه وامٍ مشتًعٍ

 پشيوذٌ اص  89)تشسسی  کاسضىاسی اسضذغ: جُت ادامٍ تحصیل تٍ مماع اسائٍ تسُیالت تذين آصمًن ي تا آصمًن

)تشسسی  ي دوذاوپضضکی (پشيوذٌ اص داوطجًيان ياجذ ضشايظ 22)تشسسی ، دستیاسی پضضکیداوطجًيان ياجذ ضشايظ(

 . PhD، دکتشی تخصصی داوطجًيان ياجذ ضشايظ(پشيوذٌ اص  89

  َمايص َا ي سمیىاس کىفشاوس َای ػلمی ي کاسگاٌ َای آمًصضی، حمايت اص داوطجًيان مىتخة تشای ضشکت دس

 مًسد ( 6)حمايت اص َای مشتثظ تا آمًصش پضضکی 

 81)حمايت اص  دس سغح ضُش حمايت اص داوطجًيان ػضً دفتش جُت ضشکت دسکالس َای آمًصش صتان اوگلیسی 

 مًسد(

  مؼشفی داوطجًيان ػضً دفتش تٍ مؼايوت فشَىگی ي داوطجًيی جُت استفادٌ اص تسُیالت الذامات الصم دس جُت

 َمشاٌ تا تخفیف دس ضُشيٍ ي يا پشداخت دس الساط تلىذ مذت پس اص فاسؽ التحصیلی خًاتگاٌ َای داوطجًيی

 (داوطجًی ػضً استؼذاد دسخطانمًسد  66 مؼشفی)

  ايىتشوت پشسشػت جُت استفادٌ اص تسُیالت داوطگاٌ  آيسیتحمیمات ي فىمؼشفی داوطجًيان ػضً دفتش تٍ مؼايوت

 مًسد داوطجًی ػضً استؼذاد دسخطان( 66)مؼشفی 
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  : ضىاسايی ي مؼشفی داوطجًيان ممتاص ي استؼذاد دسخطان ي ياجذ ضشايظ استثاط ي َمکاسی تا تىیاد ملی وخثگان استان

اعالع سساوی دس سغح داوطگاٌ  دس خصًظ تمامی اعالػیٍ َای  -تٍ تىیاد ملی وخثگان استاناستفادٌ اص تسُیالت مشتًط 

 ٍ.. اسسالی اص تىیاد وخثگان اص جملٍ پًستش َا ي کتاتچٍ َا ي فايل َای مشتًع

 ٌدس محل مؼايوت آمًصضی داوطگاٌ صفحٍ دس َش ویمسال تحصیلی 811تٍ تؼذاد  اص فتًکپی تسُیالت استفاد 

 صفحٍ  811پشيىت تٍ تؼذاد َمچىیه استفادٌ اص تسُیالت ياسائٍ خذمات کامپیًتشی   ي ساياوٍ تسُیالت استفادٌ اص

 دس َش ویمسال تحصیلی دس محل دفتش استؼذاد دسخطان

 تٍ  متماضی صذيس مؼشفی وامٍ تشای داوطجًياناص عشيك  یکمک َضيىٍ تحصیلي  الذامات الصم دس جُت اػغای يام

 مشاکض مشتًعٍ

 تا مًافمت  َای ػلمی المپیاد دفتش استؼذادَای دسخطان ي َای مًسد ویاص خشيذ کتاب الذامات الصم دس جُت

 مؼايوت آمًصضی داوطگاٌ

 صذيس مؼشفی وامٍ تشای مشکضی داوطگاٌ اص عشيك  تسُیالت استفادٌ اص کتاتخاوٍ اسائٍصم دس جُت الذامات ال

 متماضی داوطجًيان

  صذيس مؼشفی وامٍ تشای داوطجًياناص عشيك َا  تسُیالت استفادٌ اص آصمايطگاٌ اسائٍالذامات الصم دس جُت 

 متماضی

 کاسگشيٌ َای ضشکت داوطجًيان ػضً دفتش دس  تطکیل جلسات،: )اوجام امًس مشتًط تٍ کمیتٍ مطًستی داوطجًيان

 تستٍ تحًل ي...(

  اوجام استؼالم َای مًسد ویاص تا تًجٍ تٍ ضشايظ مًجًد ي اتُامات ي مؼضالت ي مطکالت پیص آمذٌ تا تًجٍ تٍ آيیه

وامٍ ی مشتًعٍ )ضشايظ ػضًيت، ادامٍ تحصیل، تسُیالت تذين آصمًن ي تا آصمًن ي المپیاد( اص مذيشيت امًس 

 دسخطان ي کمیتٍ فىی المپیاد ػلمی داوطجًيان ػلًم پضضکی دس يصاست تُذاضتوخثگان ي داوطجًيان استؼذاد 

  ساٌ اوذاصی ساماوٍ ثثت وام آواليه داوطجًيان داوطگاٌ دس ياصدَمیه المپیاد ػلمی داوطجًيی دس يتسايت مشکض

 8981آتان-مغالؼات ي تًسؼٍ آمًصش ػلًم پضضکی داوطگاٌ

  آواليه دس اص داوطجًيان ػضً استؼذادَای دسخطان داوطگاٌ تٍ صًست عشاحی ي ساٌ اوذاصی پشسطىامٍ ویاصسىجی

 8981آرس-يتسايت مشکض مغالؼات ي تًسؼٍ آمًصش ػلًم پضضکی داوطگاٌ

  ٌتشگضاسی مجمًػٍ کالس َا ، کاسگاٌ َا ي يتیىاسَای آمًصضی تشای داوطجًيان مىتخة داوطگاٌ تٍ مىظًس آماد

 عًل سالدس  -ساصی تشای آصمًن کطًسی المپیاد

  خشيذاسی کتاتُا ي مىاتغ مغالؼاتی مًسد ویاص داوطجًيان ػضً دفتش استؼذاد دسخطان ي َمچىیه داوطجًيان

 مىتخة دس المپیادَای داوطجًيی ي تجُیض کتاتخاوٍ دفتش استؼذادَای دسخطان

 تفادٌ اص تشگضاسی جلسات کمیسیًن حمايت اص استؼذادَای دسخطان تىاتش ضشيست )مؼشفی داوطجًيان جُت اس

تسُیالت ادامٍ تحصیل تش اساس آيیه وامٍ مشتًعٍ، امتیاص دَی تٍ فؼالیت َای آمًصضی، پژيَطی ي فشَىگی تش 

 اساس دستًسالؼمل مشتًعٍ ي... (

  ...سايش امًس محًلٍ دس عًل سال 

 

 

 




