بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور(غیر متمرکز) ـ سال 1931

ورودیهای  49و  49ـــ رشتههای «علوم حدیث» و «علوم و معارف قرآن» و «علوم قرآن و حدیث» و «تربیت معلم قرآن مجید»
الف) دانشگاههای غیرانتفاعی مجاز هستند که در هر یک از رشتههای آزمون غیرمتمرکز ،یک تیم  5نفره از میان همه واحدهای دانشگاهی مجموعه خود را انتخاب و در زمان
مقرر به مرکزیت قطب اعالم کنند .چگونگی انتخاب تیمها به عهده دانشگاههای غیرانتفاعی است.
ب) رشتههای آزمون :زبان و ادبیات فارسی ،الهیات و معارف اسالمی ـ علوم قرآن و حدیث ،علوم اقتصادی ،حقوق ،علوم تربیتی ،شیمی ،فیزیک ،زیستشناسی ،ریاضی ،آمار،
مهندسی برق ،مهندسی شیمی ،مهندسی عمران ،مهندسی مکانیک ،مهندسی کامپیوتر ،مهندسی کشاورزی و طراحی صنعتی.

ج) شرایط اعالمشده از سوی سازمان سنجش برای شرکت در بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشورـ سال 8931
 -8کسانی که مایل به شرکت در المپیاد علمی دانشجویی هستند در هنگام حضور در آزمون غیرمتمرکز (یعنی نیمسال دوم سال تحصیلی  31ـ  ،)39حتماً باید مشغول به
تحصیل بوده و دانشآموخته نشده باشند.
 -2دانشجویان مقطع کارشناسیارشد و باالتر امکان شرکت در المپیاد دانشجویی را ندارند.
 -9دانشجویانی که در پایان دیماه سال  8939یعنی در بهمنماه دانشآموخته میشوند؛ نمیتوانند از طریق المپیاد غیرمتمرکز در بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی
شرکت نمایند و فقط از طریق المپیاد متمرکز (یعنی شرکت در آزمون کارشناسیارشد و اعالم عالقهمندی به المپیاد در فرم ثبتنام) میتوانند در این المپیاد شرکت نمایند.
 4ــ هزینه ثبتنام شرکت در آزمون غیرمتمرکز بنابر نرخ اعالمی ( 2005.0...ریال)؛ میبایست به حساب دانشگاه برگزارکننده در هر استان واریز گردد.
د) زمان برگزاری آزمون غیرمتمرکز رشته الهیات و معارف اسالمی ـ علوم قرآن و حدیث (مرحلۀ اول بیست و چهارمین المپیاد) :دهۀ دوم اردیبهشت سال 8931
هـ) مواد امتحانی آزمون غیرمتمرکز :تفسیر ،علوم قرآنی ،حدیث (در سطح سرفصلهای دروس مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث)

و) زمان برگزاری مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی رشتۀ الهیات و معارف اسالمی ـ کد رشته  :8888دهۀ سوم تیر سال 8931
ز) آزمون در هر دو مرحله ،تشریحی است.
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شرایط دانشگاه قرآن و حدیث برای معرفی تیم  5نفره دانشگاه به مرکز المپیاد دانشجویی کشور

 .8دانشجویان سال چهارم و سوم (ورودیهای  34و  )35در رشتههای «علوم حدیث»« ،علوم و معارف قرآن» و «علوم قرآن و حدیث» و «تربیت معلم قرآن مجید»؛
 .2گذراندن حداقل  8..واحد درسی؛
 .9دارابودن حداقل معدل .89
مراحل انتخاب یک تیم  5نفرۀ دانشگاه از میان دانشجویانِ شاغل به تحصیل ـ ورودی  39و  35رشتههای حدیثی و قرآنی (حضوری و مجازی)

 .8استعالم دانشجویان برتر (رتبههای اول تا پنجم) به تفکیک رشته و ورودی دارای شرایط از آموزش دانشگاه؛ (توسط امور گزینش ،نظارت و توسعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه)

 .2بررسی وضعیت برترینهای معرفیشده از سوی آموزش به لحاظ تطابق با شرایط پس از دریافت اسامی؛
 .9انتخاب  8.تا  85نفر برتر از مجموع متقاضیان دارای حداقل معدل و واحد گذرانده و استعالم تمایل آنان به شرکت در آزمون؛ (تماس تلفنی با دانشجویان واجد شرایط)

 .4انتخاب  5نفر ،متقاضی شرکت در آزمون و دارای باالترین میانگین معدل؛
 .5د ریافت مدارک مورد نیاز برای معرفی منتخبان دانشگاه قرآن وحدیث به دانشگاه مجری آزمون حداکثر تا تاریخ 39/88/.5؛ (مدارک :تصویر کارت ملی ،گواهی اشتغال به تحصیل،
اصل رسید واریزی مبلغ  2005.0...ریال به حساب دانشگاه برگزارکنندۀ آزمون غیرمتمرکز ـ متعاقباً اعالم خواهد شد).

 .0معرفی منتخبان نهایی دانشگاه (تیم  5نفره) به دانشگاه برگزارکنندۀ آزمون غیرمتمرکز (حداکثر تا تاریخ  )39/88/2.به انضمام مدارک دریافتشده از دانشجویان ،جهت
صدور کارت ورود به جلسه آزمون از سوی دانشگاه مجری؛
تذکر :ارسال رسیدهای بانکی هزینه ثبتنام شرکتکنندگان در این آزمون از سوی دانشگاه قرآن و حدیث برای دانشگاه مجری آزمون تا  25دی  8939الزامی است.

 .9در صورت شرکت هر یک از منتخبان دانشگاه در آزمون غیرمتمرکز؛  % 5.هزینه ثبتنام و در صورت شرکت در مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد و کسب رتبه اول
تا سوم؛ بین  1.تا  % 8..هزینه ثبتنام به دانشجویان مسترد خواهد شد.
امور گزینش ،نظارت و توسعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه
آذر ماه 8939
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نتایج حضور دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث
در المپیاد علمی دانشجویی کشور طی سالهای  1939تا 1931
نتیجۀ مرحلۀ اولیۀ المپیاد

نتایج نهایی

سال

نام و نام خانوادگی

رشتۀ تحصیلی

محل تحصیل

1939

فاطمهزهرا خسروجاوید

علوم حدیث

شعبۀ تهران

رتبۀ برتر

1935

سیدهلیال موسوی معلم

علوم و معارف قرآن

دورۀ مجازی

ـ

رتبۀ اول

رتبۀ 9

رتبۀ 4

رتبۀ سوم

رتبۀ 9

ـ

رتبۀ سوم

رتبۀ 3

رتبۀ 9

رتبۀ نهم

ـ

رتبۀ 01

ـ

رتبۀ سوم

ـ

رتبۀ یازدهم

مستردشدن % 57هزینۀ ثبتنامی المپیاد غیرمتمرکز

ـ

رتبۀ سیزدهم

رتبۀ نهم

پذیرش در دانشگاه تربیت مدرس (سهمیۀ رتبۀ اول)

ـ

رتبۀ دوازدهم

ـ

ـ

رتبۀ سوم

رتبۀ ششم

ـ

رتبۀ ششم

رتبۀ پانزدهم

سارا جاودان
1931

مریم زارع گاریزی

شعبۀ تهران
علوم و معارف قرآن

مینا عابدینی سرده

دورۀ مجازی

محمدرضا محلوجی موغاری
نیراعظم درویش
محبوبه رضائی سلطانآبادی
1931

سیده سمانه قربانی مدام

شعبۀ تهران
علوم و معارف قرآن
دورۀ مجازی

ناهید نمائی قاسمی
نسرین نوریان

علوم حدیث

غیرمتمرکز

متمرکز

المپیاد

ـ

رتبۀ سوم
رتبۀ پنجم
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امتیازات و تسهیالت دریافتی
تحصیل رایگان در دانشگاه قرآن و حدیث
مستردشدن % 17هزینۀ ثبتنامی المپیاد غیرمتمرکز

تحصیل رایگان در دانشگاه قرآن و حدیث
مستردشدن % 17هزینۀ ثبتنامی المپیاد غیرمتمرکز
پذیرش در دانشگاه تهران
مستردشدن % 17هزینۀ ثبتنامی المپیاد غیرمتمرکز
پذیرش در دانشگاه تهران
مستردشدن % 57هزینۀ ثبتنامی المپیاد غیرمتمرکز

پذیرش در دانشگاه عالمه طباطبائی (سهمیۀ رتبۀ اول)

تسهیالت برگزیدگان نهایی المپیادهای علمی و دانشجویی
 .8دانشجو (رتبههای اول تا سوم المپیادهای دانشجویی) در صورت قبولی در دورۀ دکتری ) (PhDیا دکترای تخصصی میتواند از بورس تحصیلی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) بهرهمند شود و برابر مدت استفاده از بورس تحصیلی به وزارت مربوط تعهد خدمت دهد .محل خدمت اینگونه دانشجویان با توجه به
اولویتها و عالیق خودش تعیین شود.
 .2دانشجو (رتبههای اول تا سوم المپیادهای دانشجویی) در طول تحصیل در دورههای تحصیالت تکمیلی میتواند برای ارائه مقاله در کنفرانسهای خارجی از تسهیالتی که از سوی وزارت
مربوط تأمین میشود ،استفاده کند.
 .9در اصالحیه آیین نامه شماره  28/9590مورخ  10/0/98شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم  0تحقیقات و فناوری :رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی
دانشجویی کشور میتوانند بدون شرکت در آزمون کارشناسیارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفیت هر رشته محل با معرفی مرکز المپیاد سازمان سنجش ،مستقیماً توسط دانشگاهها
پذیرفته شوند.
 .4شایان ذکر است که این آیین نامه برای برگزیدگان چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی به بعد (نیم سال اول سال تحصیلی  13-11به بعد) قابل اجرا میباشد.
 .5نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور که متقاضی دریافت بورس دکتری خارج از کشور باشند ،میتوانند برای تشکیل
پرونده با رعایت ضوابط و معرفی مرکز المپیاد به اداره بورس مراجعه نمایند.
 .0نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور میتوانند از بورس تحصیلی نخبگان استفاده نمایند.
 .9نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه میتوانند خدمت سربازی را با
سپریکردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژههای پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.
دستورالعمل حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر (اعطای جوایز علمی به دانشجویان تحصیالت تكمیلی)

این دستورالعمل بر اساس ماده  9اساسنامه بنیاد ملی نخبگان و بر مبنای آئیننامه پشتیبانی و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر ،مصوب جلسه مورخ  15/5/29هیأت امناء بنیاد ملی
نخبگان تدوین گردیده است .
ماده8ـ در این دستورالعمل منظور از بنیاد ،بنیاد ملی نخبگان و منظور از وزارتین ،وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
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ماده2ـ این دستورالعمل شامل نخبگان و استعدادهای برتر شاغل به تحصیل در دورههای کارشناسیارشد و دکتری دانشگاههای کشور است که مطابق پیوست این دستور العمل انتخاب میشوند.
ماده9ـ حداکثر مدت حمایت برای دانشجوی کارشناسیارشد دو سال و برای دانشجوی دکتری چهار سال از شروع تحصیل است.
ماده4ـ به هر یک از دانشجویان مشمول ،جایزه ای به نام یکی از دانشمندان و مشاهیر ایرانی و اسالمی متناسب با رشته تحصیلی وی اهداء میشود .تعداد و سقف جوایز هر ساله متناسب
با اعتبارات بنیاد ملی نخبگان با تصویب رئیس بنیاد تعیین میشود.
ماده 5ـ جوایز اهدایی شامل موارد زیر است که حسب مورد پرداخت میشود.
الف) مقرری ماهیانه برای مشموالن در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری هر یک در دو سطح که مبالغ آن به صورت سالیانه به تصویب میرسد.
ب)کمک هزینه مسافرت علمی دو بار در داخل یا یک بار در خارج از کشور تا سقف معین.
ج) یک بار کمک هزینه سفر حج عمره.
د) کمک هزینه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری حسب ضوابط دانشگاه محل تحصیل تا سقف معین.
هـ) مجوز خروج از کشور برای مسافرتهای علمی بدون سپردن ودیعه.
ماده 0ـ دریافت این جایزه توام با دریافت کمکهای مختلف مالی از منابع دولتی نظیر بورس ،کمک هزینه تحصیلی و کمک هزینه پژوهشی بال مانع است .سقف مجموع دریافتی از محل این
جایزه و سایر کمکها معادل حقوق و مزایای مربی پایه یک مطابق ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری میباشد.
ماده 9ـ مشموالن این دستورالعمل به منظور طی خدمت سربازی در قالب انجام پژوهشهای مورد نیاز همزمان با دوران تحصیل خود به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی میشوند.
اعطای جوایز منوط به احراز پویایی مشموالن در طول تحصیل به شرح زیر
الف) معدل کل حداقل 89؛
ب) اشتغال تماموقت به تحصیل مطابق آئیننامههای دانشگاه با تأیید استاد راهنما؛
ج) پیشرفت رضایت بخش در انجام پژوهش پایان نامه یا رساله حسب تأیید استاد راهنما که از طریق انتشار مقاالت علمی در همایشها و نشریات معتبر ،تقاضا (فایل) یا ثبت کردن
اختراع بینالمللی ،راهاندازی مجموعه آزمایشگاهی جدید برای انجام پایاننامه یا رساله ،مشارکت در اجرای پروژههای کاربردی موفق و نظایر آن احراز میشود.
این دستورالعمل در هشت ماده در بیست و سومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان مورخ  10/9/1به تصویب رسید و از اول مهرماه  8910قابل اجرا است.
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