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  و مستعد استعدادهاي درخشان دانشجويان آيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه

  در دانشگاه علوم پزشكي كاشان
    

   مقدمه

ابالغ شده در تاريخ  وييدستورالعمل تشكيل كميسيون ويژه حمايت از استعدادهاي درخشان دانشج ٣در اجراي ماده     

ابالغ وزارت متبوع رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان  پژوهشي و ،موزشيتسهيالت آ آيين نامه ٣ماده  ٤بند  و ١٩/٧/٩٤

محوريت ارزشهاي مستعد با  درخشان و انشجويان استعداداستعدادهاي بالقوه د در جهت شكوفايي ٢٦/٦/٩٩شده در تاريخ

  انساني وملي اين آيين نامه تصويب گرديد. واالي اسالمي،

  به كار مي رود. معاني مربوطهژه هاي زير در ين نامه وادر اين آي تعاريف :- ١ماده   

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  وزارت :

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه :

  كاشاندانشگاه علوم پزشكي  شاغل به تحصيل در (اعم از روزانه و شبانه)كليه دانشجويان دانشجو:

  دانشجوي استعداد درخشان: - ٢ماده   

  داد درخشان به فردي اطالق مي شود كه واجد شرايط مقرر در بندهاي ذيل باشد:استع

  دارا بودن يكي از شاخص هاي زير: -١-٢

(با  ٥٠٠ برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز - الف 

   معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

مركز ملي استعدادهاي قره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي طال، ن نشاندارندگان  -ب 

  )درخشان و دانش پژوهان جوان

اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور در هر يك از  رتبه هاي -ج

كه متقاضي تسهيالت هستند در  گروهي برگزيده رتبه اول ياعضاحيطه هاي المپياد مذكور (به شرط آنكه هر يك از 

با معرفي دبيرخانه المپياد علمي  نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند) %٨٠حداقل  انفرادي مرحله

  متبوع. وزارت

ن خوارزمي(در جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوا كشوريبرگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم  -  د

  زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه 
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 ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت دانشجويان داراي -ه

   متبوع

  با تاييد ستاد انتخاب دانشجويان نمونه كشوريدانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي  -و

جامع دندانپزشكي و  % پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ، ٥/٢ -ز

  و داروسازي داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي

به  Ph.Dارشد و رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيالت تكميلي كارشناسي -ح

  : شرح زير

 ٥٠نفر پذيرفته شده در هر رشته، نفر اول كشوري، تا  ٢٠تا ظرفيت  در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد: -  

نفر باشد در  ٥٠نفر پذيرفته شده در هر رشته، دو نفر اول كشوري و در صورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 

   مجموع سه نفر اول كشوري.

 ظرفيت در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا :Ph.Dمون هاي ورودي در آز -

   و ، نفر اول و دوم كشورينفر پذيرفته شده در هر رشته ١١ – ٢٠، نفر اول كشوري ، نفر پذيرفته شده در هر رشته١٠

  نفر اول تا سوم كشورينفر باشد  ٢٠بيش از   درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان

برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و باالتر در هر دانشگاه (مشروط بر  %١٠ - ط

  .١٧با كسب معدل كل حداقل  نفر باشد) ٥  اينكه تعداد فارغ التحصيالن هر دوره حداقل

از آموزش رايگان، شهريه  منده مجموع ورودي يك دانشگاه در يك سال تحصيلي ( اعم از دانشجويان بهر :١تبصره 

  برترفارغ التحصيالن قرار مي گيرد. %١٠پرداز، پرديس خودگردان و بين الملل و...) مالك 

 و برتر، براي مقطع كارشناسي بدون احتساب ترم آخر، كارشناسي ارشد %١٠مبناي محاسبه معدل كل جهت  :٢تبصره 

Ph.D پايان دوره كارآموزي ( قبل از آزمون پيش كارورزي)،  بدون احتساب پايان نامه، دكتراي عمومي پزشكي تا

  واحد مي باشد. ١٨٠و براي دكتراي عمومي داروسازي تا پايان  ١٠دكتراي عمومي دندانپزشكي تا پايان نيمسال 

استفاده از سهميه با شركت در آزمون از تسهيالت آموزشي پايان دوره ( واجدين شرايط اين بند مي توانند :٣تبصره 

آيين نامه) استفاده  ٣ماده  ٥دي مقطع باالتر مطابق آيين نامه مربوطه و تسهيالت مربوط به گذراندن طرح مطابق بند ورو

  نمايند.
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ا ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي (تعداد دانشجويان هر دوره بدانشجويان برتر هر رشته %١- ي

  در آن سال تحصيلي. ١٧ل كل حداقل نفر باشد) به شرط كسب معد ٥بايد حداقل 

استفاده نمايند كه در  ي توانند از تسهيالت ادامه تحصيلتنها در صورتي م» ي«بند  دانشجويان واجد شرايط  :تبصره

  برتر فارغ التحصيالن هم رشته با ورودي مشترك نيز باشند. %١٠هنگام فارغ التحصيلي جز 

نحوه امتيازدهي به فعاليت هاي تحقيقاتي دانشجويان  "ورالعمل اجراييدانشجويان پژوهشگر برجسته بر اساس دست-ك

تدوين و به دانشگاه ها ابالغ شده  متبوع كه از سوي معاونت و تحقيقات فناوري وزارت "»ك«پژوهشگر موضوع بند 

 ي وزارتاين دانشجويان توسط معاونت پژوهشي دانشگاه ها جهت تاييد نهايي به معاونت تحقيقات و فن آور است.

  معرفي مي شوند. متبوع

در پايان دوره كارشناسي ارشد و باالتر  ١٦شناسي و حداقل ردر پايان دوره كا ١٧دارا بودن معدل كل حداقل  -٢-٢

  الزامي است). ١٧كه كسب معدل حداقل  ١- ٢بند  "ي "و "ط"(به استثناي قسمت 

بيش از دو پيوسته   كارشناسي، در دوره  ١٦كمتر از  م تر يكبيش از چنانچه معدل در دوره كارشناسي ناپيوسته  -٣-٢

و در دوره  ١٥بيش از يك ترم كمتر از     Ph.Dو كارشناسي ارشد دورهدر ،  ١٦از معدل كمتر يا متناوب  ترم متوالي

  شد.آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شود مشمول  ١٥ترم متوالي يا متناوب كمتر از  ٣دكتراي حرفه اي بيش از 

از زمره مشمولين آيين نامه خارج شود الزمه ورود  ٣- ٢چنانچه دانشجوي استعداد درخشان براساس بند :١تبصره 

مجدد وي به گروه مشمولين اين آيين نامه كسب افتخار جديد بعدي است كه مجدداً او را طبق همين آيين نامه مشمول 

  مي كند.

  اد درخشان را كسب كرد تا پايان دوره بايد آن را حفظ نمايد. در هر زمان كه دانشجو شرايط استعد :٢تبصره 

نيم سال، كارشناسي  ٨نيمسال، كارشناسي پيوسته  ٤مدت معمول تحصيل براي مقطع كارشناسي ناپيوسته  :٣تبصره 

نيمسال و دكتراي  ١٢دكتراي عمومي دندانپزشكي  ،نيمسال ١٤نيمسال، دكتراي عمومي پزشكي  ٥ارشد ناپيوسته 

نيمسال مي باشد. در دانشگاه هايي كه براساس كوريكولوم آموزشي مربوطه طول مدت معمول  ١١ومي دارو سازي عم

  تحصيل متفاوت مي باشد، مالك ، كوريكولوم مصوب آن دانشگاه خواهد بود.

اه باشد( از در موردي كه زمان فارغ التحصيل متقاضي، به داليل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگ :٤تبصره

حداكثر تا يك نيم سال تحصيلي به مدت معمول تحصيل او اضافه مي شود كه در اين  ،قبيل بيماري و...) به تعويق افتد

صورت نيم سال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه هم زمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و 

  ، اين مدت به دو نيمسال افزايش مي يابد. مقايسه مي گردد. در مورد مرخصي زايمان
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عي از كميته انضباطي ين ماده كه داراي حكم محكوميت قطا ٢- ٢و  ١- ٢واجدين شرايط مقرر در بندهاي  -٤-٢  

  اينتسهيالت  استفاده از  آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي) باشند مشمول تخلفات هيئتدانشگاه يا 

  د.آيين نامه نخواهند ش 

ط آيين نامه را در همان يبايد شرا طع تحصيلي امق يك از  هر در استعداد درخشانمتقاضيان استفاده از تسهيالت   -٥-٢

  .نمايندمقطع احراز 

واحدهاي درسي  %٨٠شده در صورتي كه حداقل داده در مورد دانشجويان تغيير رشته، انتقالي و يا تطبيق واحد  -٦-٢

نده باشند با همان ورودي مقايسه مي شوند و در غير اين صورت نمي توانند از تسهيالت خود را با يك ورودي گذرا

  اين آيين نامه بهرمند شوند.

  : مستعددانشجوي  -٧-٢

  :باشد زير بندهاي در مقرر شرايط يكي از واجد كه شودمي اطالق فردي به مستعددانشجوي 

  تعداد درخشان را ندارد.اس "و"دانشجوي نمونه دانشگاه كه شرايط بند  -١-٧-٢

 استعداد درخشان را ندارد. "ك"دانشجوي پژوهشگر برتر دانشگاه كه شرايط بند  -٢-٧-٢

استعداد  "ز"رورزي در دانشگاه كه شرايط بند نفرات اول تا سوم آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كا -٣-٧-٢

  د.نرا نداردرخشان 

استعداد  "ج"المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور كه شرايط بند در  دانشجويان حائز رتبه هاي برتر -٤-٧-٢

 درخشان را ندارند.

رتبه هاي برتر آزمون ورودي كارشناسي ارشد كه در دانشگاه علوم پزشكي كاشان پذيرفته شده اند:  -٥-٧-٢

پذيرفته شده در هر رشته، نفر  ٥٠تا ، نفر دوم كشوري نفر باشد،  ٢٠تا  در هر رشته درصورتيكه تعداد پذيرفته شدگان

 نفر چهارم كشوري نفر باشد  ٥٠بيش از    درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان   و سوم كشوري

كه در دانشگاه علوم پزشكي كاشان پذيرفته شده اند: درصورتيكه تعداد    Ph.Dرتبه هاي برتر آزمون  -٦-٧-٢

 نفر سوم كشوري ، نفر پذيرفته شده در هر رشته١١ -  ٢٠، كشورينفر دوم  نفر باشد،  ١٠تا  در هر رشته پذيرفته شدگان

 نفر چهارم كشوري نفر باشد  ٢٠بيش از    درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان   و

 كسب نموده باشند.در سطح دانشگاه دستياران تخصصي پزشكي كه در آزمون ارتقاي ساليانه رتبه اول را  -٧-٧-٢

در پايان هر سال تحصيلي كه به دليل تعداد     Ph.Dي مقاطع كارشناسي ارشد ورشته وروديهانفرات اول  -٨-٧-٢

 در آن سال تحصيلي.   ١٧به شرط كسب معدل كل حداقل  را ندارند؛ "ي"نفر شرايط بند  ٥كمتر از دانشجوي 
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و  مقام آوران جشنواره دانشجويي ايده هاي نوآورانه آموزشي در همايش كشوري آموزش علوم پزشكي -٩-٧-٢

 در سطح دانشگاه  علوم پزشكي كاشانEducational Idea منتخبين مسابقه  جشنواره آموزشي شهيد مطهري و

دانشجويان داراي خالقيت و فعاليت ويژه در زمينه آموزشي (مثالً شركت فعال در فرايند اعتباربخشي  -١٠-٧-٢

، مجري طرح تحقيقاتي در حوزه ، تهيه پايان نامه به زبان انگليسيساخت فيلم آموزشي، فرايند آموزشيآموزشي، 

 ) به تاييد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهپژوهش در آموزش

 Ph.Dو دانشگاه علوم پزشكي كاشان كه رتبه هاي برتر آزمون ورودي كارشناسي ارشدفارغ التحصيالن  -١١-٧-٢

 كسب نموده اند.  "ح"شرايط بند  مطابقرا    

، دندانپزشكي و در آزمونهاي پذيرش دستياري پزشكيكه دانشگاه علوم پزشكي كاشان فارغ التحصيالن  -١٢-٧-٢

 داروسازي، رتبه هاي اول تا دهم كشوري را كسب نموده باشند.

درصد برتر كشوري  ١٠كه درآزمون بورد تخصصي جزء  دانشگاه علوم پزشكي كاشانفارغ التحصيالن  -١٣-٧-٢

  باشند.

  ورفاهي:) تسهيالت آموزشي، پژوهشي  ٣ه ماد

مجازند در صورت  (پزشكي، دندانپزشكي و دارو سازي)عموميدانشجويان استعداد درخشان دوره دكتراي  -١-٣

ان در يكي از رشته هاي كارشناسي در دو نيمسال تحصيلي و تاييد استاد مشاور بطور همزم ١٧داشتن حداقل معدل 

 به تحصيل ادامه دهند.كي در همان شهر محل تحصيل رشته اول يا ارشد آموزش پزش  MPH يا

بايست واحدهاي درسي از هر دو رشته را به نحوي اخذ نمايد كه دانشجو پس از ورود به رشته دوم  مي: ١تبصره 

  تحصيل در رشته اول، هر دو رشته را به پايان رساند . معمولدر مدت 

مي تواند از اين تسهيالت به صورت مجازي در  دانشجورت مجازي، در صورت ارائه رشته دوم به صو : ٢تبصره 

  دانشگاه علوم پزشكي شهرهاي ديگر استفاده نمايد.

وتاييد معاونت آموزشي هاتر استعدادهاي درخشان دانشگاهتواند به پيشنهاد دفدانشجوي استعداد درخشان مي -٢-٣

استاد بگذراند، اين دروس جزو حد نصاب واحدهاي دانشكده، دروس عمومي را بصورت غيرحضوري با معرفي به 

  شود.به عنوان شرط قبولي لحاظ مي ١٤گردد وكسب حداقل نمره درسي دانشجو درآن نيمسال تحصيلي منظور نمي

هاي دانشجويان استعداد درخشان موظفند در كالس شود ونمي ٢ - ٤مشمول بند  دروس معارف اسالميتبصره: 

در صورت برگزار شدن دروس معارف به  شركت نمايند. شگاه به صورت حضوريس معارف اسالمي داندرو

  صورت مجازي مي توانند از كالسهاي مجازي استفاده نمايند.



٦ 

 

استعداد درخشان مجاز است در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تاييد معاونت  دانشجوي -٣-٣

  بگذراند.در رشته اصلي تحصيلي خود سي را واحد در ٢٧آموزشي دانشكده مربوطه حداكثر تا 

توانند با رعايت مصوبات وتخصصي باليني) مي  Ph.Dنامه (به استثناي مقاطع مشمول اين آيين جوياندانش -٤-٣

نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، خدمات موضوع قانون مذكور آيين ٣و ٢كميسيون موضوع مواد 

هاي علوم پزشكي يا وزارت اكز آموزشي، پژوهشي، درماني و يا مديريتي مرتبط با دانشگاهها و مررا در سازمان

  بگذرانند مشروط بر اينكه سازمان هاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند.

  مستعد: تسهيالت مصوب داخل دانشگاهي ويژه دانشجويان استعداد درخشان و-٥-٣

 ٥٠٠تا  ١٠٠تومان و رتبه  ٠٠٠/٠٠٠/٥كشوري  ١٠٠زير كنكور سراسري  بارتبه دانشجويانجايزه ويژه  -١-٥-٣

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/٢)  "الف"كشوري(بند

تومان   ٠٠٠/٥٠٠) "ب"علمي دانش آموزي (بند  برنز المپيادهاي جايزه ويژه دارندگان نشان طال، نقره و -٢-٥-٣

  مي باشد.

رادي و رتبه اول تيمي المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي (بند جايزه ويژه نفرات اول، دوم و سوم انف -٣-٥-٣

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/١) "ج"

) "د"جايزه ويژه برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم جشنواره رازي، خوارزمي و جوان خوارزمي (بند -٤-٥-٣

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/٢

 ٠٠٠/٠٠٠/٢) "ه"يا اختراع ثبت شده در حوزه علوم پزشكي (بند جايزه ويژه دانشجويان داراي  ابداع   -٥-٥-٣

  تومان  مي باشد.

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/٢) "و"ويژه  دانشجوي نمونه كشوري (بند جايزه -٦-٥-٣

زمون هاي متمركز جامع علوم پايه وپيش پذيرفته شدگان كشوري در هريك از آ برتر %٢,٥ويژه   جايزه -٧-٥-٣

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/١)"ز"كارورزي (بند

) كه در دانشگاه علوم پزشكي "ح"(بند  Ph.Dجايزه رتبه هاي برتر در آزمون كارشناسي ارشد و  -٨-٥-٣

  تومان  مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/١كاشان پذيرفته شده اند 

) "ي"د در آن سال(بن ١٧ورودي در هر سال تحصيلي با معدل حداقل  - جايزه ويژه رتبه اول هر رشته -٩-٥-٣

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٢٠٠

فعال و  همكاريتائيد به شرط ( باشد.مي تومان  ٠٠٠/٠٠٠/١) "ك"ويژه پژوهشگر برجسته (بند  جايزه -١٠-٥-٣

ز قبيل مشاركت در برگزاري دفتر استعدادهاي درخشان؛ ا يا دانشجو با كميته تحقيقات دانشجويي و مطلوب



٧ 

 

علمي كنگره هاي دانشجويي، مراسم طلوع، عضويت در شوراي پژوهشي كميته اجرايي يا عضويت درها، كارگاه

  .)مشورتي دفتر استعدادهاي درخشان كميته تحقيقات دانشجويي، عضويت در كميته

  تومان مي باشد.٠٠٠/٥٠٠استعداددرخشان راندارد "و"كه شرايط بند ويژه دانشجوي نمونه دانشگاه جايزه-١١-٥-٣

  ٠٠٠/٥٠٠استعداد درخشان را ندارد "ك"پژوهشگر برتر دانشگاه كه شرايط بند دانشجوي جايزه ويژه  -١٢-٥-٣

  تومان مي باشد.

استعداد  "ز"( كه شرايط بند آزمون علوم پايه و پيش كارورزي در سطح دانشگاه برترنفر  ٣ ويژه جايزه -١٣-٥-٣

  باشد .مي تومان  ٠٠٠/٥٠٠تا   ٠٠٠/٣٠٠ از درخشان را ندارند)

كه در دانشگاه علوم پزشكي كاشان   Ph.Dويژه رتبه هاي برتر در آزمون كارشناسي ارشد و  جايزه -١٤-٥-٣

  تومان  مي باشد. ٠٠٠/٥٠٠)٦- ٧- ٢و  ٥- ٧- ٢مشمولين بند پذيرفته شده اند (

رتبه هاي برتر در آزمون كارشناسي ارشد فارغ التحصيالن دانشگاه علوم پزشكي كاشان كه جايزه ويژه  -١٥-٥-٣

  مي باشد.تومان  ٠٠٠/٠٠٠/١ استعداد درخشان) "ح"(به شرط احراز شرايط بند ا كسب نموده اند ر Ph.Dو 

 "ج"كه شرايط بند  المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكيجايزه ويژه افراد حائز رتبه هاي برتر در  -١٦-٥-٣

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٧٠٠تا  ٠٠٠/٣٠٠از استعداد درخشان را ندارند

 ٠٠٠/٠٠٠/٥: رتبه اول تا سوم برتر كشوري پزشكي آزمون بورد تخصصيرتبه هاي برتر در  ه ويژهجايز -١٧-٥-٣

  مي باشد. تومان ٠٠٠/٠٠٠/١درصد برتر  ١٠تومان و  ٠٠٠/٠٠٠/٢درصد برتر  ٥تومان، 

در پايان هر سال     Ph.Dرشته وروديهاي مقاطع كارشناسي ارشد ونفرات اول  جايزه ويژه -٢٠-٥-٣

در آن سال تحصيلي  ١٧) به شرط كسب معدل كل حداقل نفر مي باشند ٥داد دانشجويان كمتر از تعتحصيلي(

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٢٠٠

وزارت بهداشت  EDCمقام آوران جشنواره دانشجويي ايده هاي نوآورانه آموزشيجايزه ويژه  -٢١-٥-٣

  مي باشد. تومان  ٠٠٠/٦٠٠تا  ٠٠٠/٢٠٠ در سطح دانشگاهEducational Idea مسابقه  منتخبين تومان و ٠٠٠/٧٠٠

 تومان ٠٠٠/٣٠٠تا  ٠٠٠/١٠٠ از دانشجويان داراي خالقيت و فعاليت ويژه در زمينه آموزشيجايزه ويژه  -٢٢-٥-٣

   مي باشد.

جهت انجام طرح نيروي انساني فارغ التحصيالن استعداد درخشان و مستعد دانشگاه از نظر زمان شروع  -٢٣-٥-٣

  طرح در اولويت مي باشند. و انتخاب محل



٨ 

 

شركت در كالسهاي فوق برنامه، كارگاه ها و كنگره هاي علمي  چاپ مقاله، كمك هزينه ساليانه -٢٤-٥-٣

بصورت پلكاني بر اساس بودجه و سالهاي عضويت در تومان  ٠٠٠/٠٠٠/١ تا سقف استعداد درخشان دانشجويان

  .مي باشددفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه  

 ١٠تا ١جايزه ويژه پذيرفته شدگان برتر آزمون دستياري پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي (رتبه هاي  -٢٥-٥-٣

  تومان مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/٥كشوري) 

كه در سطح دانشگاه  در كارگاههاي ويژه دانشجويان مستعدو  استعداد درخشاندانشجويان  شركت -٢٦-٥-٣

  . رداخت هزينه مي باشدبدون پدر اولويت بوده و برگزار مي گردد، 

پنج نفر دانشجوي عضو دفتر استعدادهاي درخشان مي تواند (با تائيد سرپرست اين دفتر) در  -٢٧-٥-٣

  د.نكارگاههاي ويژه اعضاي هيئت علمي شركت نماي

شان، نسبت به تشكيل دانشگاه به منظور آموزش مباحث علمي جديد به دانشجويان داراي استعداد درخ -٢٨-٥-٣

، آموزش زبان ، مهارت هاي رايانه اي، مديريت، روش تحقيق و ساير موارد مشابه بر اساس نياز هاي ويژهكالس

  سنجي اقدام مي نمايد.

 جهت دانشجويانسقف تعداد كتاب و مدت زمان امانت كتاب از كتابخانه دانشكده ها و بيمارستانها  -٢٩-٥-٣

  .مي باشد ندو برابر ساير دانشجويا استعداد درخشان و مستعد

برابر  ٢سقف هزينه مربوط به حق الزحمه دانشجويان استعداد درخشان در طرح هاي تحقيقاتي به ميزان  -٣٠-٥-٣

  .مي باشد ساير دانشجويان

كليه هزينه هاي ارائه مقاله توسط دانشجوي استعداد درخشان در كنگره هاي داخل يا خارج از كشور،  - ٣١-٥-٣

  توسط دانشگاه پرداخت مي گردد.طبق مقررات  تحقيقاتي مصوب باشد،به شرط آنكه حاصل از طرح 

هزينه استفاده از استخر دانشگاه، باشگاه ورزشي و پيست سواركاري و ساير امكانات ورزشي دانشگاه  -٣٢-٥-٣

  .ن استعداد درخشان رايگان مي باشدجهت دانشجويا

فرهنگي، زيارتي و تفريحي كه از سوي اردوهاي  دانشجويان استعداد درخشان جهت شركت در -٣٣-٥-٣

 معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه برگزار مي شود، در اولويت مي باشند.

بر اساس آيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه دانشجويان استعدادهاي اين آيين نامه 

ت ازاستعدادهاي درخشان ويژه حماي جلسه كميسيون هشتمينوزارت و مصوبات  ٣٠/١٠/٩٧درخشان مصوب 

تبصره بنا  يازدهمشتمل بر يك مقدمه، پنج ماده و  ١٣/٧/٩٩دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي كاشان مورخ 

 رسيد و از تاريخ مذكور اعضاء كميسيون به تصويببه پيشنهاد سرپرست دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه 

  الزم االجرا مي باشد.


