دانشگاه هنر اسالمی تبریز
اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی

دفتر هدایت استعدادهای درخشان
دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه هنر اسالمی تبریز با سیاست های حمایتی و تشویقی در جهت بهبود و ارتقای
پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سطوح مختلف ،در تدوین شرایطی که الزم است دانشجویان احراز نمایند تا مورد حمایت این
دفتر قرار بگیرند ،گسترهی وسیعتری از موفقیتهای تحصیلی را مالک قرار داده است .امید که این سیاستها به بهبود
کیفیت تحصیل در مقاطع مختلف کمک کند .بنابراین الزم به ذکر است که طیفهای گوناگون از دانشجویانی که مورد حمایت
این دفتر قرار میگیرند ،لزوما استعدادهای درخشان تلقی نمیگردند .در خصوص صدور گواهی عضویت در دفتر هدایت
استعدادهای درخشان ،کسب موفقیتهای ویژه و ممتاز (عالوه بر معدل دوره تحصیلی یا رتبه در کالس) ،مانند
موفقیت در المپیادها ،مسابقات بینالمللی و کشوری هنری و علمی ،دوساالنههای معتبر جهانی و ملی ،ثبت
اختراع و مواردی از این قبیل ،مالک عمل خواهد بود.
برابر آئین نامه و مقررات مصوب شورای آموزشی دانشگاه ،دانشجویانی که تحت
پوشش دفتر هدایت استعدادهای درخشان قرار میگیرند عبارتند از:

الف) برگزیدگان علمی
 -1برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش وپرورش (موضوع مصوبات شورای عالی
انقالب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیده در دانشگاه ها بدون شرکت در آزمون سراسری) و دانش
آموزان مدارس سمپاد.
 -2برگزیدگان کشوری جشنواره های رازی وخوارزمی با معرفی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 -3دانشجویان دوره کارشناسی ارشد غیر بورسیه که شرایط ممتاز بودن طبق آیین نامه را تا پایان دوره تحصیلی قبلی
خود حفظ کرده باشند.
دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور باشند ،اما به دلیل داشتن حداقل یکی از ویژگی های یاد شده ذیل با تأیید دفتر هدایت
استعدادهای درخشان و معاون آموزشی دانشگاه ،واجد شرایط استفاده از تسهیالت این دفتر شناخته میشوند.
ب) مقطع کارشناسی
-1
-2
-3
-4

دانشجویان نیمسال دوم و سوم با معدل کل باالی  ،11که در میان  %5برتر کالس قرار بگیرند.
دانشجویان نیمسال چهارم و بعد از آن که با احتساب معدل ترم در میان  %5برتر هر کالس جای میگیرند.
دانشجویانی که معدل ترم آنها نسبت به معدل کل ترم گذشته آنها ،دو نمره رشد داشته باشد.
دانشجویانی که در طول دورهی تحصیل یکی از شرایط ذیل را کسب کنند ،مورد حمایت دفتر هدایت استعدادهای
درخشان دانشگاه قرار خواهند گرفت .بر اساس میزان موفقیت ،مدت حمایت و میزان آن متفاوت خواهد بود .که این
مدت در هر بخش به شرح ذیل است:
 :1-4برگزیدگان (نفرات اول) جشنوارههای تجسمی و دو-ساالنههای هنری ،مسابقات علمی و فرهنگی در سطح
بینالمللی به مدت  4نیمسال و در سطح ملی  2نیمسال.
 :2-4دانشجویان نوآور (دارای گواهی ثبت اختراع مرتبط با رشته) از زمان ارائهی گواهی تا پایان دوره تحصیلی.

 :3-4دانشجویانی که دارای مقاله هستند؛ برای چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی -پژوهشی چهار نیمسال؛ مجالت
علمی -ترویجی و یا چاپ مقاله و خالصه مقاله در کتاب همایشها (ملی و بین المللی) یک تا دو نیمسال.
 :4-4دانشجویان کارآفرین -با تأیید دفتر کارآفرینی دانشگاه -که دارای قرارداد کاری باشند؛ به ازای هر پنج میلیون
ریال قرارداد ،یک نیمسال.
 :5-4کسب درجات هنری مختلف؛ یک نیمسال.
 :6-4شرکت در نمایشگاههای بین المللی و ملی که اعتبار آن به تأیید دانشکده مربوطه برسد ،یک تا دو نیمسال.
 دانشجویانی که مشمول بندهای  1-3هستند ،به مدت یک نیمسال و دانشجویان مشمول بند  4بر اساس میزان موفقیت آنانکه در ذیل بند  4آمده است ،از تسهیالتی بهرهمند میشوند ،که شامل موارد زیر است:
الف) افزایش ظرفیت در امانت کتابخانه
ب)  333برگ کپی رایگان از زیراکس دانشگاه
ج) پرداخت دو سوم از هزینهی کالس زبانهای خارجی (تا سقف دو میلیون ریال) و کارگاه های آموزشی مورد تأیید
دانشکده
د) افزایش ظرفیت بارگیری (دانلود) اینترنتی

ج) مقطع کارشناسی ارشد
-1
-2
-3
-4

دانشجویان نیمسال اول که رتبه های اول تا سوم سهمیه مناطق سه گانه در آزمون سراسری را کسب کرده باشند
دانشجوی شاگرد اول از میان هم ورودیها ،در آغاز نیمسال دوم و بعد از آن (بر اساس معدل ترم)
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که در طول دوره تحصیل دارای حداقل  1مقاله در مجالت معتبر علمی -پژوهشی
مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشند.
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که در طول دوره تحصیل برنده یکی از جوایز معتبر بین المللی شده و یا نفر اول
دوساالنههای داخلی باشند که اعتبار آن ،به تأیید دانشکده مربوطه برسد.

دانشجویانی که مشمول بندهای  1-4هستند میتوانند به مدت یک نیمسال از تسهیالت زیر برخوردار شوند:
الف) افزایش ظرفیت در امانت کتابخانه
ب)  1333برگ کپی رایگان از زیراکس دانشگاه
ج) پرداخت دو سوم از هزینهی کالس زبانهای خارجی (تا سقف دو میلیون ریال) و کارگاه های آموزشی مورد تأیید
دانشکده
د) افزایش ظرفیت بارگیری (دانلود) اینترنتی
ه) افزایش ظرفیت امانت در کتابخانه

