
 

 

 دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی کد فرایند :                               گروه هدف :                

 دانشگاه هدایت استعدادهای درخشاندفتر  –معاونت آموزشی حوزه :                                              

 

 اعزام دانشجویان واجد شرایط به المپیاد غیر متمرکز دانشجویی:  نام فرایند            

  ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار ��■انجام فرایند به وسیله:            

ها در مقطع معرفی به دانشگاهتوانند بدون آزمون متقاضی نفر اول برگزیدگان مرحله نهایی المپیاد می 15 خروجی اصلی فرایند :          

 کارشناسی ارشد باشند.

 

های مربوط های محل تحصیل خود، در رشته، در دی ماه هر سال توسط دانشکدههای دولتیدانشجویان ممتاز دانشگاهشرح فرایند :           

دانشاجویان توساط  شوند برای انتخاا معرفی می)این مرکز برای دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه شیراز است( به المپیاد به مراکز مناطق 
 بودن شرایط ذیل مالک خواهد بود. ها دارادانشگاه

 نفر از دارندگان باالترین معدل در دوره تحصیلی در هر رشته و گرایش پنج -1

 برگزاری آزمون داخلی دانشکده -2

های دانشجویان با توجه به نوآوری، خالقیت، دارا بودن مدال مسابقات جهانی، توجه به شرایط معدل در رشتهتایید ممتاز بودن  -3
 المپیاد

گیرد مرحله اول در اردیبهشت ماه و مرحله دوم در مرداد ماه برگزار مرحله صورت می دانشجویی در دو -غیر متمرکز علمیالمپیاد 

 گردد.می

 نحوه اجرا :     
 عتی شیراز توسط دبیرخانه دانشگاه.نامه از دانشگاه شیراز به ریاست دانشگاه صنارسال  .1

ارسال نامه از ریاست دانشگاه جهت اقدام الزم به معاون آموزشی دانشگاه و مسئول هدایت اساتعدادهای درخشاان  .2
 ه.دانشگا

ایی که مقطع کارشناسی دارند هدانشگاه تحت عنوان رئیس دانشکده معاون آموزشیتهیه و ارسال پیشنویس نامه به  .3

نامه و رونوشت به مسئول هدایت  تاریخ اعالم شده در پیشنویس طبقشرایط  حائزجهت انتخا  و معرفی دانشجویان 

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه.توسط کارشناس  استعدادهای درخشان

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه.تر شرایط به دف حائزها و معرفی اسامی دانشجویان ارسال نامه از دانشکده .4

 آموزشی معاونت –فرایندها 

 دانشگاه

 

 



پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه جهت پرداخت هزینه تهیه و ارسال  .5
دانشجویان شرکت کننده در المپیاد غیر متمرکز و رونوشت به مسئول هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه توسط 

 دادهای درخشان دانشگاه.هدایت استعکارشناس 

دانشجویی دانشگاه  -المپیاد علمی 7ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان دبیر اجرایی منطقه  .6
و فیش واریز هزینه  شیراز )مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز( به همراه اسامی شرکت کنندگان در المپیاد

هدایت استعدادهای درخشاان المپیاد، رونوشت به مسئول هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه توسط کارشناس 

 دانشگاه.

کارشناس هدایت استعدادهای درسی به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد غیر متمرکز توسط  مفاداعالم زمان و  .7
 درخشان.

صورت پذیرفته شدن دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز نتیجه  ل المپیاد غیر متمرکز دربعد از اعالم نتیجه مرحله او .8
 .گرددبه دانشجوی مربوطه اطالع رسانی می کارشناس هدایت استعدادهای درخشانتوسط 

 تهیه و ارسال پیشنویس نامه به مسئول هدایت استعدادهای درخشان تحت عنوان معاون آموزشی دانشگاه مبنی بر اعالم .9
و همچنین هزینه پیشنهادی جهت مدت  تهراندر غیر متمرکز اسامی دانشجویان شرکت کننده در مرحله دوم المپیاد 

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه.اقامت دانشجویان در تهران توسط کارشناس 

 رئیسه توسط معاون آموزشی دانشگاه.طرح موضوع پرداخت هزینه در هیأت   .10

 شگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه.سفر به مسئول هدایت استعدادهای درخشان داناعالم موافقت هزینه  .11

تهیه پیشنویس نامه به مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان تحت عنوان معاون اداری و مالی مبنی بر پرداخت  .12
هدایت هزینه و اعالم شماره حسا  دانشجویان شرکت کننده در مرحله دوم المپیاد غیر متمرکز توسط کارشناس 

 استعدادهای درخشان دانشگاه.

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه.ی و مالی توسط مسئول امضاء و ارسال نامه به معاون ادار .13

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


