
 

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه شیراز عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان نامهآئین

 مقطع كارشناسي 

 

توانند عضو دفتر استعداد گانه زیر باشند، میهندانشجویان مقطع کارشناسی که واجد حداقل یکی از بندهای  -1ماده 

 درخشان شوند و از تسهیالت آن استفاده نمایند:

آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی که نمره کل آزمون آنها با شدگان پذیرفته .1-1

کنندگان در های شرکتانحراف معیار از میانگین نمره 5/2تایید سازمان سنجش آموزش کشور 

 .گروه آموزشی ذیربط بیشتر باشد

 باشد. 17دانشجویان نمونه کشوری که میانگین معدل ترمهای قبل بیشتر از  .2-1

آموزی کشوری با معرفی دبیرخانه المپیاد یا گان نشان طال، نقره و برنز المپیادهای دانشبرگزید .3-1

 وزارت آموزش و پرورش.

المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، فارابی و دیگر های بینهای اول تا سوم نهایی جشنوارهرتبه .4-1

های وری به شرط آنکه معدل ترمبا تائید وزارت علوم تحقیقات و فنا معتبر ها و مسابقاتجشنواره

 باشد. 17قبل باالی 

های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی با تایید سازمان برگزیدگان حایز رتبه .5-1

 سنجش آموزش کشور

اند و درصد واحدهای دوره را گذرانده 50دانشجویانی که حداقل چهار نیمسال تحصیلی و حداقل  .6-1

وط بر آنکه در همه رمش  ؛رتبه اول تا سوم را کسب کرده باشند  در رشته  خود  هایورودیدر بین هم

کسب نموده و حداقل دو ترم تحصیلی در دانشگاه شیراز بوده باشند  18ترمهای قبل معدل باالی 

 توانند تا پایان سال چهارم عضو دفتر استعداد درخشان شوند.می

ی اختراع یا اکتشاف ثبت شده توسط سازمان دانشجویان سال سوم یا چهارم کارشناسی که دارا .7-1

پژوهشهای علمی و صنعتی یا اداره ثبت اختراع مرتبط در رشته خود باشند با داشتن تمامی شرایط 

باشد ب( حداقل  17های قبل بیشتر از میانگین معدل ترمتوانند به عضویت دفتر درآیند: الف( زیر می

 25بوده باشد و ج( میزان مشارکت دانشجو در اختراع نباید کمتر از دو ترم تحصیلی در دانشگاه شیراز 

 درصد باشد.

دارای طرحهای پژوهشی  ،دانشجویان سال سوم یا چهارم کارشناسی که به عنوان مجری یا همکار .8-1

توانند و فناوری مصوب در سطح بین المللی، ملی و استانی باشند با داشتن تمامی شرایط زیر می

باشد ب( حداقل دو ترم تحصیلی  17های قبل بیشتر از معدل تمامی ترمدرآیند: الف(  به عضویت دفتر

 .درصد باشد 25در دانشگاه شیراز بوده باشد و ج( میزان مشارکت دانشجو در طرح نباید کمتر از 

های خالقانه و با ارائه ایده چهارم که پس از گذراندن دروس کارآفرینی یادانشجویان سال سوم  .9-1

تیم و طرح تجاری به هسته کار آفرینی دانشکده و مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه و  تشکیل

پارک علم و فناوری فارس موفق به اخذ مجوز هسته فناور در پارک علم و فناوری گردند و یا شرکت 

 دانش بنیان تاسیس نمایند؛ به شرط آنکه عضو هسته و یا هیات مدیره شرکت باشند.

دانشجویانی که جزو هیچ یک از معیارهای فوق نباشند و بنا به پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه و تایید شورای -2ماده 

 دارای ویژگی استعداد درخشان شناخته شوند. ،استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

د از نکسب نمای 17چنانچه دانشجویان حائز شرایط عضویت در دو نیمسال متوالی یا متناوب معدل کمتر از  -3ماده 

 د.نشولیست دانشجویان استعداد درخشان خارج می



 

 

 .شوددانشجویان کارشناسی اعطا می هتسهیالت فقط تا پایان سال چهارم ب -4ماده 

 

گیرد و صدور گواهی داشتن شرایط عضویت برای افرادی که دوران التحصیالن تعلق نمیتسهیالت به فارغ -5ماده 

 پذیر است.التحصیلی امکانماه بعد از فارغ 6اند تنها تا نبودهتحصیل عضو دفتر 
 

 16/11/98و  24/3/94مورخ  استعدادهای درخشان دانشگاه شیرازهدایت شورای  ماده در جلسات 5نامه در این آیین

درخشان دانشگاه شیراز های قبلی شرایط عضویت در دفتر استعدادهای  نامهآیین  جایگزین  1/12/98تصویب و از تاریخ  

 شود.در مقطع کارشناسی می

 

 مدارک الزم جهت تشکیل پرونده

)بر اساس بندهای نه گانه  دانشجو باید ضمن تکمیل فرم پیوست، درخواست خود را به همراه گواهی از مراجع ذیربط

دانشگاه شیراز تحویل و  به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در طبقه سوم ساختمان مدیریت (1ماده 

کارشناس محترم  ذاکری)خانم طاهره  eduasist5شناسه کاربری به ( Sessاز طریق سامانه آموزشی دانشگاه )یا 

 .مسئول دفتر استعدادهای درخشان( ارسال نماید

  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                      
 

 

 ( 1فرم شماره )
 مقطع کارشناسی

 

 اطالعات پایه

 

 

 

 

 وضعیت تحصیلی 

سال  بدینوسیله گواهی می شود آقای/ خانم .................................... به شماره دانشجویی ...................... تا پایان نیم  

ورودی  ویان شج...................با گذراندن ............... واحد با معدل کل ..............حائز رتبه ..................بین ..........نفر دان

 می باشند. .................................

 

 

 و امضاء معاون آموزشی دانشکده مهر تأیید کارشناس آموزشی 

  

 

 

 

 

 رشته: شماره دانشجویی:  نام و نام خانوادگی: 

 الکترونیکی: آدرس پست  شماره موبایل: 

 

 
 


