
 

 دانشجویی _ حمایت دفتر استعدادهای درخشان از دانشجویان جهت شرکت در مسابقات علمیدستورالعمل 

 داخل کشور

 

 مقدمه

دانشجویی معتبر داخل کشور این  _ های دانشجویی در مسابقات علمیبا توجه به اهمیت سامان دهی و افزایش سطح کیفی شرکت گروه

 .دستورالعمل تدوین گردیده است

 تعاریف :1 ماده

 : منظور دانشگاه یزد می باشد.دانشگاه

امل ش های دولتی و یا مراکز علمی معتبر بوده ودانشجویی می باشد که برگزار کننده آن دانشگاه –علمی  مسابقات آن دستهمنظور : مسابقات

 و از طریق فراخوان رسمی اعلام می گردد. های فنی تخصصی است که با تعریف دستورالعمل های خاص هر مسابقه تعیینای از مهارتمجموعه

: منظور، شورایی است متشکل از مدیر دفتر استعدادهای درخشان، مدیر امور فناوری دانشگاه، ریزی و نظارت بر مسابقات علمیکمیته برنامه

 ات مسابقه نماینده پردیس مرتبط با مسابقه )معاون آموزشی و یا پژوهشی( و یک نفر عضو هیات علمی مطلع از جزئی

 تیم 01در رقابت با حداقل  های اول تا سوم در مسابقات رده الف و رتبه اول در مسابقات رده  برتبه: رتبه برتر

 سطح بندی مسابقات :2ماده 

ب( ، در ابتدای هر سال تحصیلی به پیشنهاد  وسطح الف در دو  ) انتخاب و سطح بندی مسابقات تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان

ریزی و نظارت بر مسابقات علمی صورت می پذیرد. همچنین لازم است برای هر مسابقه یکی از گروه / دانشکده مرتبط و ممیزی کمیته برنامه

 علمی به عنوان سرپرست تیم انتخاب گردد. هیاتاعضای 

ق الذکر نباشند لازم است درخواست گروه / دانشکده مرتبط به همراه مستندات توجیهی جهت شرکت در مسابقاتی که در لیست فو :0تبصره

ماه قبل از برگزاری مسابقات به دفتر اعلام گردد تا در صورت تشخیص کمیته  2در کوتاهترین زمان پس از اولین فراخوان مسابقات و حداقل 

 حمایت قرار گیرد. ، موردبرنامه ریزی و نظارت بر مسابقات

 تعداد تیم های تحت حمایت :3ماده

پشتیبانی شده در هر مسابقه محدود بوده و در ابتدای هر سال تحصیلی با توجه به سطح )و یا نفرات در مسابقات انفرادی(  تعداد تیم های 

قتضی م گردد.ات معین میهای شرکت در آن مسابقات حسب مورد هر مسابقه در کمیته برنامه ریزی و نظارت بر مسابقکیفی مسابقات و هزینه

های ها و دورهالامکان برگزاری کلاسپس از فراخوان عمومی در سطح کل دانشگاه و حتیهر مسابقه، ها و بخش های متولی است دانشکده

 انتخاب نمایند.با برگزاری مسابقات داخلی  ن متقاضیانی)نفرات( را از ب هاآموزشی، بهترین تیم

های هزینه %01از تیمی به دلیل محدودیت فوق و کسب رتبه برتر توسط آن تیم  استعدادهای درخشان حمایت دفتر: در صورت عدم 2تبصره

 ( توسط دفتر قابل پرداخت خواهد بود.0صورت گرفته )ماده 

 



 : امتیاز اجرایی سرپرست تیم4ماده

مسابقات و نیز همراهی تیم دانشجویی در زمان برگزاری در صورت همکاری علمی و اجرایی مداوم اساتید راهنما در دوره آمادگی قبل از 

مسابقات به عنوان سرپرست گروه و همچنین ارائه گزارش کارشناسی و فنی لازم پس از شرکت در مسابقات جهت رفع نقاط ضعف، امتیاز 

 بقات رده  ب تعلق می گیرد.امتیاز برای مسا 0امتیاز برای مسابقات رده الف و  2امتیاز تا سقف  0ساعت  01اجرایی معادل هر 

 به امتیاز فوق اضافه می گردد.  1.0تشویقی امتیاز توسط تیم،  رتبه برتر: در صورت کسب 3تبصره

 : حمایت مالی5ماده

 معاًج اسکان و تغذیه ،هزینه های ایاب و ذهاب با قطار و یا با اتوبوسشامل های قابل پرداخت به شرکت کنندگان در مسابقات سطح الف، هزینه

 .می باشدهزینه ثبت نام همچنین و ریال برای هر نفر  111/501/3تا سقف 

ات های مورد نیاز شرکت در مسابقو انتقال تجهیزات و دستگاهدر صورتی که مسابقه نیاز به ساخت دستگاه داشته باشد، جهت ساخت دستگاه 

 د.شایت خواهد ریال از این مسابقات حم 111/111/20تا سقف نیز به صورت باربری، 

ریال می باشد. در مواردی  111/011/22: سقف حمایتی دفتر استعدادهای درخشان برای هر مسابقه و تیم های متعدد شرکت کننده 4تبصره 

پیشنهاد مدیر دفتر استعدادهای درخشان و موافقت معاونت آموزشی و تحصیلات  ابرای دانشگاه داشته باشد ب ویژه ای خاص که مسابقه آورده

 تکمیلی دانشگاه این مبلغ تا دو برابر قابل افزایش است.

 مقادیر فوق خواهد بود %01: هزینه های قابل پرداخت به شرکت کنندگان مسابقات رده ب 0تبصره

 برابر می تواند افزایش یابد. 0.0های فوق تا مبلغ کمک هزینه در مسابقات: در صورت کسب رتبه برتر 2تبصره

ردآوری سی و گرمستندات توسط سرپرست تیم بر ،پرداخت شده و پس از بازگشت از مسابقات ها توسط خود اعضا شخصاً: کلیه هزینه5تبصره

 دد.شده و به همراه گزارش مسابقات جهت پرداخت به دفتر استعدادهای درخشان ارسال می گر

 : اعزام به مسابقات6ماده

 با رعایت مفاد فوق اقدامات لازم جهت شرکت دانشجویان به مسابقات به همراه سرپرست تیم صورت می پذیرد.

 .به سرپرست گروه قبل از اعزام الزامی استتعهد نامه کتبی رعایت اصول اخلاقی : ارائه 8تبصره 

ک یسرپرست گروه و حداقل  از طریق دانشجویان اعزامی لیست لازم است ،روه در طول سفرامور بیمه مربوط به کلیه اعضای گجهت : 9 تبصره

 .به دفتر استعدادهای درخشان ارسال گردد به مسابقاتقبل از اعزام  ماه

 


