دستًرالعمل شىاسایی ي تعییه داوشجًی استعداد درخشان درداوشگاٌ ي شرایط استفادٌ از تسُیالت
مًضًع تبصرٌ  2مادٌ  1آییه وامٍ تسُیالت آمًزشی ي پژيَشی يیژٌ داوشجًیان ممتاز مصًب مًرخ  77/11/5ي
 81/1/26شًرای َدایت استعداد درخشان يزارت علًم  ،تحقیقا ت ي فىايری
######################################################################################################

مقدمٍ
دس اخشای ثٌذ  2هبدُ  2آییي ًبهِ تطىیل ضَسای ّذایت استؼذاد دسخطبى ٍصاست ػلَم  ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هصَة خلسِ  387هَسخ 75/9/6
ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی ٍ تجصشُ  2هبدُ  1آییيًبهِّبی تسْیالت آهَصضی ٍ پژٍّطی ٍیژُ داًطدَیبى هوتبص هصَة هَسخ ٍ 77/11/5
 81/1/26ضَسای ّذایت استؼذادّبی دسخطبى ٍصاست ػلَم  ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ ثِ هٌظَس ایدبد تسْیالت ٍیژُ آهَصضی ٍ پژٍّطی ثشای
داًطدَیبى هوتبص دس همغغ وبسضٌبسی ،وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشی داًطگبُ ،دستَسالؼول ریل اثالؽ هیضَد.
الف .شرایط استفادٌ از تسهیالت
هبدُ  .1داًطدَیی وِ داسای یىی اص ٍیژگیّبی صیش ثبضذ  ،هی تَاًذ پس اص وست هَافمت گشٍُ آهَصضی هشثَط ٍ تبییذ ضَسای آهَصضی ٍ یب
تحصیالت تىویلی داًطگبُ ٍ تصَیت ضَسای ّذایت استؼذادّب ی دسخطبى ٍصاست هتجَع دس سدیف داًطدَی استؼذاد دسخطبى لشاسگشفتِ ٍ اص
هضایبی هشثَط ثْشُ هٌذ گشدد .
.1-1داًطدَی ًوًَِ وطَسی ثب تبییذ هؼبًٍت فشٌّگی داًطگبُ
 .1-2داًطدَیبى ستجِ اٍل ّش سبل تحصیلی دس ّش سضتِ ثب ٍسٍدی هطتشن  ،ثِ ضشط داسا ثَدى ضشایظ ریل :


داسا ثَدى یه همبلِ ػلوی پژٍّطی  ISI ،یب  ISCچب ح ضذُ یب داسای گَاّی پزیشش چبح دس هدالت هؼتجش ٍ ًوبیِ ضذُ ٍصاست ػلَم
ثشای داًطدَیبى دٍسُ وبسضٌبسی



داسا ثَدى دٍ همبلِ ػلوی پژٍّطی  ISI ،یب  ISCچب ح ضذُ یب داسای گَاّی پزیشش چبح دس هدالت هؼتجش ٍ ًوبیِ ضذُ ٍصاست ػلَم
ثشای داًطدَیبى دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ



داسا ثَدى سِ همبلِ ػلوی پژٍّطی  ISI ،یب  ISCچب ح ضذُ یب داسای گَاّی پزیشش چبح دس هدالت هؼتجش ٍ ًوبیِ ضذُ ٍصاست ػلَم
ثشای داًطدَیبى دٍسُ دوتشی

تجصشُ -گَاّی پزیشش هزوَس ثبیذ هطتول ثش روش خلسِ ّیبت تحشیشیِ ٍ ضوبسُ ًطشیِ ای ثبضذ وِ همبلِ دس آى هٌتطش خَاّذ ضذ.
 .1-3داًطدَیبى پژٍّطگش ثشخستِ ثِ لحبػ داسا ثَدى وتبة  ،تبلیف  ،تشخوِ  ،عشح پژٍّطی ٍ سبیش هَاسد هشثَط  ،ثِ پیطٌْبد گشٍُ آهَصضی
ریشثظ ثب تبییذ هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ ثب حذالل هیبًگیي ول

 18ثشای داًطدَیبى دٍسُ وبسضٌبسی ٍ

وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشی
 .1-4داسا ثَدى اختشاع ثجت ضذُ هَسد تبییذ سبصهبى پژٍّص ّبی ػلوی ٍ صٌؼتی ایشاى

 17ثشای داًطدَیبى دٍسُ ّبی

ً .1-5فش اٍل هسبثمبت یب الوپیبدّبی ٍسصضی وطَسی یب ٍصاستی ثب تبییذ هشاخغ ریصالح هٌحصشاً ثشای سضتِ ّبی داًطىذُ تشثیت ثذًی
ً .1-6فش اٍل هسبثمبت لشاى ٍ ًْح الجالغِ وطَسی یب ٍصاستی ٍ یب حبفظبى ول لشاى وشین یب ًْح الجالغِ ثب اسائِ گَاّی اص هشاخغ ریصالح هٌحصشاً
ثشای سضتِ ّبی داًطىذُ الْیبت ٍ هؼبسف اسالهی
 .1-7وست همبم اٍل دس هسبثمبت داًطدَیی سشاسشی وطَس دس صهیٌِ ّبی ػلوی ٍ فشٌّگی ثب تبییذ هؼبًٍت فشٌّگی داًطگبُ
هبدُ  .2دس ولیِ همبالت اسائِ ضذُ ٍ فؼبلیتّبی پژٍّطی  ،داًطدَ یب ثبیذ ًفش اٍل یب ًَیسٌذُ هسئَل ثؼذ اص استبد ساٌّوب یب هطبٍس ٍ یب یىی اص
اػضبی ّیبت ػلوی ثَدُ ٍ یب اسائِ وٌٌذُ هستمل ثبضذ .
هبدُ  . 3اضتغبل ثِ تحصیل توبم ٍلت هغبثك ثب آییي ًبهِ ّبی آهَصضی هصَة الضاهی است  .داًطدَیبًی وِ دس هشخصی تحصیلی  ،هبهَسیت ّبی
ضغلی ٍ دس هؼیت ّوسش یب دس هشخصی صایوبى ثبضٌذ  ،هطوَل ایي دستَسالؼول ًوی ثبضٌذ .
هبدُ  .4ا لتضام داًطدَ ثِ سػبیت ضئَى داًطدَیی،اخاللی،ػلوی ٍ اسالهی ضشٍسی است  .داًطدَیبًی وِ داسای حىن هحىَهیت اص سَی وویتِ
اًضجبعی داًطگبُ ثبضٌذ  ،هطوَل ایي دستَسالؼول ًیستٌذ .
هبدُ  .5سپشی ضذى حذالل یه ًیوسبل اص ضشٍع ثِ تحصیل هتمبضی الضاهی است  ( .ثِ هٌظَس استفبدُ اص ثٌذ

 ، 1-2ثبیذ اص ضشٍع ثِ تحصیل

داًطدَ یه سبل گزضتِ ثبضذ ) .
هبدُ  . 6اسائِ تمبضب دس آخشیي ًیوسبل تحصیلی داًطدَ  ،هدبص ًیست .
هبدُ  . 7چٌبًچِ هیبًگیي داًطدَ  ،ثؼذ اص وست ػٌَاى استؼذاد دسخطبى  ،دس همبعغ وبسضٌبسی  ،وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشی دس دٍ ًیوسبل هتَالی یب
هتٌبٍة اص  17ووتش ثبضذ  ،اص سدیف داًطدَ ی استؼذاد دسخطبى حزف هی گشدد ٍ هدبص ثِ استفبدُ اص ایي دستَسالؼول ًخَاّذ ثَد .
هبدُ  .8داًطدَی استؼذاد دسخطبى فمظ دس هذت هدبص دٍسُ تحصیلی ( ثذٍى توذیذ سٌَات ) هی تَاًذ اص تسْیالت هشثَط ثْشُ هٌذ ضَد .
هبدُ  .9چٌبًچِ داًطدَ ،پس اص احشاص ػٌَاى استؼذاد دسخطبى  ،اص هشخصی تحصیلی استفبدُ ًوبیذ  ،تسْیالت هبلی آى ًیوسبل ثِ ٍی تؼلك
ًویگیشد .
هبدُ  . 10چٌبًچِ داًطدَی ستجِ اٍل ( هَضَع ثٌذ  1-2هبدُ  ) 1دس هشخصی تحصیلی ٍ یب هبهَسیت ثبضذ  ،تسْیالت ثِ ًفش ثؼذی تؼلك ًوی گیشد .
ب .فرایىد اعطای تسهیالت ي استفادٌ از آن
هبدُ  . 11داًطدَیبًی وِ ثِ لحبػ داسا ثَدى ٍیژگی استثٌبئی هبیل ثِ وست دسخِ هوتبصی ٍ استؼذاد دسخطبى ّستٌذ  ،ثبیذ تمبضبًبهِ هشثَط سا ثِ
ّوشاُ فشم دسخَاست تبییذ فؼبلیتْبی پژٍّطی ( فشهْبی پیَست ) تىویل ٍ ثِ ّوشاُ ولیِ هذاسن هستٌذ ٍ هؼتجش دال ثش داسا ثَدى یىی اص
ضبخصّبی روش ضذُ دس هبدُ  ، 1ثِ اداسُ آهَصش داًطىذُ خَد تحَیل ًوبیٌذ .

هبدُ  .12اداسُ آهَصش پس اص ثشسسی ٍضؼیت تحصیلی ٍ سیضًوشات ٍ هذاسن هشثَط ٍ ثؼذ اص وست هَافمت وتجی هذیش گشٍُ آهَصضی ریشثظ ،
هشاتت سا دس ضَسای آهَصضی یب تحصیالت تىویلی داًطىذُ  ،حست هَسد  ،هغشح ٍ ًتیدِ سا ثِ ّوشاُ ولیِ هذاسن الصم ثِ دفتش استؼذاد ّبی
دسخطبى اسسبل هی ًوبیذ .
هبدُ  .13دفتش استؼذادّبی دسخطبى پس اص ثشسسی هدذد ٍ اعویٌبى اص اػتجبس هذاسن اسائِ ضذُ ٍ اًدبم ّوبٌّگی ّبی الصم ثب هؼبًٍت پژٍّطی
داًطگبُ ( ،دس صَست ًیبص )  ،هَضَع سا دس ضَسای آهَصضی یب تحصیالت تىویلی داًطگبُ هغشح ٍپس اص تبییذ ضَسا  ،هشاتت سا خْت عشح دس
ضَسای ّذایت استؼذادّبی دسخطبى ٍصاست ػلَم  ،ثِ آى ضَسا اسسبل هی ًوبیذ .
هبدُ  .14پس اص وست هَافمت ضَسای ّذایت استؼذاد ّب ی دسخطبى ٍصاست هتجَع  ،داًطدَ سسوبً دس سدیف داًطدَی استؼذاد دسخطبى لشاس
گشفتِ ٍ اص ولیِ هضایب ٍ تسْیالت هشثَط ثْشُ هٌذ خَاّذ ضذ .
ج .تسهیالت
هبدُ  .15داًطدَیبى ثشگضیذُ پس اص تبییذ ضَسای ّذایت استؼذادّبی دسخطبى ٍصاست ػلَم  ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ،دس چبسچَة ضَاثظ ٍ
همشسات هصَة هٌذسج دس آییي ًبهِ ّبی فَق الزوش لشاس گشفتِ ٍ ػالٍُ ثش تسْیالت روش ضذُ دسآییي ًبهِ  ،هطبثِ ثب سبیش داًطدَیبى استؼذاد
دسخطبى اص تسْیالت صیش ًیض ثْشُ هٌذ هی ضًَذ.
 ثشخَسداسی اص ووه ّضیٌِ تحصیلی
 تخصیص ووه ّضیٌِ چبح همبلِ  ،پبیبى ًبهِ ٍ سسبلِ
 تخصیص ووه ّضیٌِ والسْبی فَق ثشًبهِ
 اٍلَیت دس ٍاگزاسی خَاثگبُ داًطدَیی یب وبس داًطدَیی دس صَست تبییذ هؼبًٍت داًطدَیی داًطگبُ
 استفبدُ اص ٍام  3ثشاثش صٌذٍق سفبُ داًطدَیی دس صَست تبییذ هؼبًٍت داًطدَیی داًطگبُ
 اسائِ ّش گًَِ گَاّی استؼذاد دسخطبى ثِ هٌظَس ثْشُ هٌذی اص هضایبی آى دس سبیش اسگبًْب
تجصشُ  -ولیِ ّضیٌِ ّبی فَق الزوش ثِ ضشط تأهیي اػتجبس اص سَی ٍصاست ػلَم ٍ داًطگبُ لبثل پشداخت خَاّذ ثَد .
هبدُ  .16تفسیش هفبد ایي دستَسالؼول ثب هؼبًٍت آهَصضی داًطگبُ خَاّذ ثَد .
ایه دستًرالعمل شامل  16مادٌ ي  2تثصرٌ در شًرای تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ مًرخ  94/2/19تٍ تصًیة رسید ي از
تارید تصًیة الزم االجرا میتاشد.

فرم تقاضای عضًیت در ردیف داوشجًی استعداد درخشان
نام – نام خانوادگي :

مشخصات متقاضی
مقطع تحصیلي :

رضته و گزایص تحصیلي :

نیمسال و سال ورود :

آموسش محور

آموسضي -پژوهطي

معدل کل :

ضبانه

روسانه
ضماره دانطجویي :

دانطگاه محل تحصیل قبلي :
عنوان پایان نامه یا رساله :

معدل نیمسال ماقبل :
سنوات تحصیلي گذرانده تاکنون :
رتبه مکتسبه در سال تحصیلي :

نام استاد راهنما :

نمزه پایان نامه ارضد بزای دانطجوی دکتزی :

تاریخ احتمالي دفاع :

نام استاد مطاور :

عنوان ویژگي دانطجو مطابق با ماده  1دستورالعمل :
رديف

عٌَاى هقالِ

مقاالت علمي – پژوهشي
ًام هجلِ
ًَع هقالِ

تاريخ چاپ

تاريخ پذيزش

عناوین و مشخصات طرحهاي برگسیذه ،اختراع  ،دستاوردهای علمی و فناوری ،نتایج
مسابقات علمی  ،المپیاد  ،جشنىاره
سهاى ،هحل بزگشاري هسابقِ يا طزح پژٍّشي
ًام هسابقِ علوي يا .......
رتبِ هكتسبِ
عٌَاى طزح بزگشيذُ/دستاٍرد علوي /
رديف

سایر فعالیت هاي آمىزشي – پژوهشي و اجرایي داوطلب
رديف

عٌَاى فعاليت

هكاى فعاليت

تاريخ شزٍع

تاريخ اتوام

تَضيحات السم

ايٌجاًب  ...............................ضوي آگاّي كاهل اس دستَرالعول هزبَط  ،كليِ هذارک دال بز دارا بَدى ٍيژگي استثٌايي هطابق با هادُ  1دستَرالعول را بِ ّوزاُ
يک ًسخِ ريشًوزات دٍرُ  ،ضويوِ كزدُ درخَاست هي ًواين با بزرسي هزاتب در خصَص عضَيت ايٌجاًب در دريف داًشجَياى استعذاد درخشاى دستَر
اقذام صادر فزهاييذ .
تلفي هٌشل ..................................... :كذ شْزستاى ..................... :تلفي ّوزاُ ........................................ :تلفي هحل كار .................................:
ًشاًي پست الكتزًٍيكي:

اهضاء هتقاضي:

تاريخ تقاضا

فرم درخًاست تأیید فعالیتُای پژيَشی ي مقاالت برای داوشجًیان متقاضی استفادٌ از مسایای استعداد درخشان
الف )

مدیر محترم گروه آموزشی رشته..................................................
خَاّشوٌذاستدسخظَصفعبلیتّبیپژٍّشیايٌجبًبخبًن/آقبی ................................................................................داًشجَیدٍسُ .....................................
...............سشتِتحظیلی ......................................................................بِشوبسُداًشجَيی ..........................................بِششحجذٍلصيش(كِپیَستًیض
شذُاًذ)اظْبسًظشفشهبيیذ.ضوٌبٌاعالمهیداسمكِهقبالتاسائِشذُداسایدسجِعلویپژٍّشیبَدُكِبِچبپسسیذُاست/داسای
گَاّیپزيششچبپهیببشذ .ايٌجبًبًفشاٍلبعذاصاستبدساٌّوبٍيبًَيسٌذُهسئَلهقبلِهیببشن؛بذيْیاستطحتهَاسدركششذُسا
تعْذًوَدٍُ،دسطَستاثببتخالفآىعَاقبآىسابشعْذُهیگیشم.

امضاء دانشجو و تاریخ

ردیف

1

2

3

عنوان مقاله – طرح – کتاب -تالیف-ترجمه-

عنوان و شماره و درجه اعتبار نشریه یا

اسامی نویسندگان یا

 %سهم

ابتکار-اختراع-اثر هنری بدیع و ........

ناشر – سازمان ثبت کننده اختراع

مبتکران

دانشجو

تَسطداًشجَتكویلگشدد

تَسطداًشجَتكویل
گشدد

تَسطداًشجَتكویلگش 
دد
تَسطداًشجَتكوی
لگشدد

تَسطداًشجَتكویلگشدد

تَسطداًشجَتكویل
گشدد

تَسطداًشجَتكویلگشدد

تَسطداًشجَتكویل
گشدد

تَسطداًشجَتكویلگش 
د







ب)

معاون محترم آموزشی یا رییس محترم دانشکده......................................
ببسالم،هَاسدفَقهَسدتأيیذايٌجبًباست .سْنداًشجَدستذٍييٍاًتشبسّشيكاصهقبالتٍفعبلیتْبیپژٍّشیداًشجَسادسستَى
آخشجذٍلفَقهشخضًوَدُام.بعالٍُتأيیذهیًوبينكِهقبالتهضبَسداسایدسجِعلویپژٍّشیهیببشذ.لطفبًهشاتبسادسشَسای
آهَصشی/تحظیالتتكویلیداًشكذُهطشحفشهبيیذتبدسطَستتأيیذ،هكبتبِالصمطَستپزيشد.
امضاء مدیر گروه  -تاریخ


پ)

معاونت محترم آموزشی دانشگاه
ببسالمٍاحتشام،بِاستحضبسهیسسبًذهشاتبدسجلسِشَسایآهَصشی/تحظیالتتكویلیداًشكذُهَسخ ...................................هطشحٍبب
تَجِبِسْنداًشجٍَكیفیتهقبالتٍبشسسیسبيشفعبلیتْبیپژٍّشی،شبيستگیًبهبشدُبشایعضَيتدسسديفداًشجَیاستعذاد
دسخشبىبِتأيیذسسیذُاست.خَاّشوٌذاستدساييصهیٌِدستَساقذامهقتضیطبدسفشهبيٌذ.
امضاء معاون آموزشی یا رییس دانشکده
تاریخ

