به نام آنكه هستي از او نام يافت

آشنايي با گروه استعداد ها ي درخشان
دانشگاه عالمه طباطبايي

معاونت آموزشي دانشگاه
گروه استعدادهاي درخشان

« ارزش يك نخبه و دانشمند به نقش آفريني او در جهت اعتالي كشور در عرصه هاي علمي و معنوي است» .
مقام معظم رهبري

مقدمه :
 .بدون ترديد آينده هر كشوري بشرط تداوم تالشها و شكوفاتر كردن استعداد هاي جوانان مبتكر و خالق تضمين مي شود .به همين دليل در
بسياري از نظامهاي آموزشي كشور هاي پيشرفته  ،جايگاه و برنامه هاي خاصي براي شناسايي و كمك به شكوفايي اين استعداد ها در نظر گرفته
شده است .بديهي است افرادي كه داراي توان و استعداد بيشتري هستند  ،بايد مورد توجه قرار گيرند و از نيروهاي خالق و سازنده آنان بهره
برداري مناسب تر و شايسته تري صورت گيرد.
يكي از چالش هاي فراروي چنين حركتي  ،فراهم آوردن موقعيت هايي است كه اين استعداد ها مجال رويش يابند وازين رويكي از راهبردهاي
جمهوري اسالمي ايران در سالهاي اخير شناسايي و تربيت استعداد هاي جوانان اين مرز و بوم بوده است.
پس از تصويب كليات طرح شكوفا سازي و جذب استعداد هاي درخشان توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي  ،آيين نامه ي طرح تشكيل دفتر
استعداد هاي درخشان در دانشگاهها شكل گرفت و اين دفاتر در دانشگاههاي مختلف تاسيس شد.
در دانشگاه عالمه طباطبايي نيز دفتر استعداد هاي درخشان در سال 9731و در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه تاسيس شد كه به عنوان بخشي ا ز
دانشگاه تالش مي نم ايد تا با ايجاد بستر ي مناسب براي شكوفايي استعداد ها و گشودن دريچه ها ي معرفت به روي مشتاقان به وظيفه خود عمل
نمايد و با ايجاد يك رابطه سالم و منطقي در حل مسائل و مشكالت همراه دانشجويان باشد و فرصت الزم براي ظهور ،خالقيت ،نو آوري و رشد هر
چه بيشترآنان را فراهم آورد.
خوشبختانه در طي چند سال اخير وزارت علوم تحقيقات و فنااوري باا فعاالتر كاردن فعاليتهااي خاود و تخصاي

بودجاه ويا،ه  ،آياين ناماه هاا و

بخشنامه هاي مختلفي را تهيه  ،تصويب و ابالغ نموده و دانشگاه نيز در تالش است تا با همكاري آن وزارت  ،ضمن تربيت دانشجوو آماده سازي وي
براي پذيرش مسئوليت هاي تخصصي و حرفه اي  ،اقدام به پرورش سالم عاطفي و اجتماعي او هماهنگ با باورها و ارزشهاي فرهنگاي ،اجتمااعي
،خانوادگي ،ديني و تاريخي نمايد تا از طريق تحقق مفهوم استقالل فردي ،هويت او را به كمال برساند.
مجموعه حاضر به منظور آشنايي دانشگاهيان و دانشجويان با فعاليتهاي اين دفتر تهيه و تدوين گرديده و مجموعه اي مشاتمل بار تاريخچاه تشاكيل
دفتر  ،آمار دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه ،عملكرد دفتر ونوع تسهيالت ارائه شده و مقررات و آيين نامه هاي مربوطه بوده و اميد است مورد
استفاده جامعه دانشگاهي قرار گيرد.

دكتر سعيد غياثي ندوشن
سرپرست مديريت تحصيالت تكميلي و
گروه استعداد هاي درخشان دانشگاه

آشنايي با گروه استعداد هاي درخشان دانشگاه عالمه طباطبايي

تاريخچه شكل گيري طرح استعداد هاي درخشان در كشور :
شوراي عالي انقالب فرهنگي در تاريخ  35/5/73كليات طرح شكوفا سازي و جذب استعداد هاي درخشان را تصويب كرد و پيرو آن آيين نامه
تشكيل شوراي هدايت استعداد هاي درخشان در وزارت علوم تحقيقات و فناوري در تاريخ  35/1/2به تصويب رسيد  .اين شورا در آموزش عالي
براي تعيين سياستها و راهنماييهاي عملياتي و به اجرا در آوردن طرحهاي آزمايشي شكوفاسازي استعداد هاي درخشان دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي در تاريخ  35/92/97تشكيل گرديد و اهداف خود را بدين شرح اعالم نمود :


توجه به تفاوتهاي فردي در جهت شكوفايي استعدادها وفراهم ساختن امكان آموزش بيشتر براي آنها



فراهم سازي موجبات پرورش استعداد هاي درخشان و كمك به پيشرفت علم و دانش كشور



ايجاد گرايش جاذبه براي استعداد هاي برتر براي تحصيل در رشته هاي مورد نياز



ايجاد زمينه مساعد براي ارتقاي كيفيت آموزش و انجام پ،وهشهاي بنيادي



كاهش دوران تحصيل از طريق حذف فاصله هاي زماني بين مقاطع تحصيلي براي دانشجويان مستعد



وضع مقررات خاص و اصالح آيين نامه ها و مقررات موجود

نحوه تشكيل دفتر استعدادهاي درخشان در دانشگاه عالمهطباطبايي :
در راستاي اجراي اهداف شوراي هدايت استعداد هاي درخشان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و به منظور برقراري تسهيالت آموزشي  ،پ،وهشي
و رفاهي به دانشجويان ممتاز در دانشگاهها  ،دفتر استعداد هاي درخشان در حوزه معاونت آموزشي در تاريخ  31/8/27بطور رسمي فعاليت خود را
آغاز نمود  .مهمترين اهداف دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه در راستاي انجام وظايف قانوني خود عبارتند از :


نظارت و پيگيري در اجراي بخشنامه ها و آيين نامه ها و چگونگي تخصي



شناسايي كليه دانشجويان مشمول استفاده از دستورالعملهاي مربوط به استعد ادهاي درخشان



بررسي مسائل و مشكالت استعداد هاي درخشان دانشگاه و تالش در جهت رفع آنها



ايجاد هماهنگي با معاونت پ،وهشي دانشگاه به منظور حمايت از اجراي پ،وهشهاي دانشجويان ممتاز



فراهم آوردن وسايل و امكانات الزم به منظور ارتقاي علمي هر چه بيشتر استعداد هاي درخشان



دعوت از اساتيد با تجربه ساير دانشگاهها براي تدريس در كالسهاي فوق برنامه



ارائه خدمات رفاهي و مشاوره اي به استعداد هاي درخشان و برنامه ريزي براي تشويق مادي و معنوي اين دانشجويان



فراهم كردن امكانات دسترسي سريع به اطالعات علمي



و ساير موارد مربوط

هزينه اعتبارات مربوط

خالصه اي ازآيين نامه ها و
مقررات مربوط به دانشجويان
استعداد درخشان

خالصه ي آيين نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز
در اجراي بند  2ماده  2آيين نامه تشكيل شوراي هدايت اساتعداد
هاي درخشان در آموزش عالي مصوب جلسه  783مورخ 35/1/6
شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور برقراري تسهيالت وي،ه
آموزشي برايدانشجويانممتازمقاطعكارشناسي كارشناسايارشاد

دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس عمومي و
پا يه را بنا به پيشنهاد استاد مشااور و تييياد مادير
گروه آموزشي مربوط  ،بادو شاركت در كاالس در

و دكترا اين آيين نامه تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود .

ابتداي نيمسال تحصيلي امتحا دهد  .ايا دروس

ماده  – 9دانشجوياني كه مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهاره

جزو حد نصاب واحد هااي دانشاجو در آ نيمساال

مند شوند ،عبارتند از :

تحصيلي منظور نمي گردد.

الف -برگزيدگان آزماون سراساري باا معرفاي ساازمان سانجش
آموزش كشور
ب -برگزيدگان المپياد هاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي
وزارت آمااوزش و پاارورش ض موضااوع مصااوبات شااوراي عااالي
انقالب فرهنگاي باا عناوان پاذيرش داناش آماوزان برگزياده در
دانشگاهها بدون شركت در آزمون سراسري
ج -برگزياادگان جشاانواره هاااي خااوارزمي بااا معرفااي سااازمان
پ،وهشهاي علمي و صنعتي ايران
تبصره  -9برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف ،كسااني
هساتند كاه مجمااوع نمارات اكتساابي آنهااا در آزماون سراسااري
حداقل دو نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي
مربوط باالتر باشد.
تبصره  -2دانشجوياني كه فاقد شرايط ماذكور در بنادهاي الاف
تا ج باشند اما به دليل داشتن وي،گايهااي اساتانايي باه تشاخي
گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزش دانشگاه دانشجوي
ممتاز شناخته شوند ،از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي شوند تاا
پس از بررساي و تأيياد شاورا بتوانناد از مزايااي ايان آياين ناماه
بهره مند شوند.
ماده  -2براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پ،وهشي دانشجوي
ممتاز  ،دانشگاه يكي از اعضاي هيأت علماي داراي مرتباه اساتاد
ياري و باالتر را به عنوان استاد مشاور وي تعيين مي نمايد.
ماده  -7دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس عمومي و پايه
را بنابه پيشنهاد استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط ،
بدون شركت در كالس در ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهد .
اين دروس جزو حد نصاب واحاد هااي دانشاجو در آن نيمساال
تحصيلي منظور نمي گردد.

ماده  -4دانشجوي ممتاز مي تواند با تأييد استاد مشاور برخي از
دروس مورد عالقه خاود راباا معرفاي دانشاكده محال تحصايل
خود در دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذراند
ماده  -5بنا به تشخي

استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي

مربوط ،دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس اصلي و
تخصصي را به طور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون
حضور در كالس بگذراند .
ماده  -6دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد
علمي به دانشجويان ممتاز ،نسبت به تشكيل كالس وي،ه با
تعداد كمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نمايد.
ماده  -3دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي ميتواند با
تأييد استاد مشاور حداكار تا  23واحد درسي انتخاب كند.
ماده  -8چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا
متناوب از  93كمتر باشد  ،نمي تواند از تسهيالت اين آيينناماه
استفاده كند .در اين صورت مطابق مقررات معمول باه تحصايل
خود ادامه خواهد داد .
ماااده  -96اياان آيااين نامااه در جلسااه ماورخ  33/99/5شااوراي
هدايت استعداد هااي درخشاان در آماوزش عاالي باه تصاويب
رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجراست.
چنانچه مياانيي نماراد دانشاجو در دو نيمساال
متوالي يا متناوب از  71كمتر باشد ،او نمي تواناد
از تسهيالد اي آيي نامه اساتااده كناد .در ايا
صورد مطابق مقرراد معماول باه تحصايو خاود
ادامه خواهد داد.

آشنايي با آيين نامه جديد تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعداد درخشان
در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي
مقدمه :
به منظور شكوفايي و هدايت آموزش دانشجويان داراي استعداد

ب -دارندگان نشان طالي كشوري از المپياد هاي علمي

درخشان در نظام آموزش عالي كشور ،آيين نامه تحصيل

دانش آموزي ،به تأييد وزارت آموزش و پرورش

همزمان دانشجويان داراي استعداد هاي درخشان در دو رشته

ج -برگزيدگان رتبه اول جشنواره هاي خوارزمي و رازي در

تحصيلي در مقطع كارشناسي طبق موارد ذيل تدوين مي شود .

مرحله كشوري به تأييد دبيرخانه هر يك از جشنواره ها

ماده  : 1به منظور رعايت اختصار ،واژه هاي زير در اين

د -دانشجوياني كه بنا به دستور العمل مصوب دانشگاه

آيين نامه به كار برده مي شود :

داراي وي،گي هاي استعداد درخشان هستند.

وزارت  :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است .

تبصره  1ـ اولويت انتخاب رشته دوم با رشته هاي گروههاي

دانشگاه  :منظور هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش

علوم انساني ،هنر و علوم پايه و رشته هاي مكمل رشته اول و

عالي و پ،وهشي كشور است كه طبق مقررات وزارت به فعاليت

موجود در دانشگاه محل تحصيل دانشجو است و دانشجو

مشغول هستند.

موظف است تأييد گروه آموزشي رشته دوم را براي آغاز

شوراي هدايت  :منظور هدايت استعداد هاي درخشان

تحصيل همزمان در دو رشته كسب كند.

وزارت است .

تبصره  -2دانشگاه موظف است براي اجراي بند « د»

رشته  :منظور هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاهي است

دستور العمل را با توجه به وي،گي هاي علمي و فعاليت هاي

كه داراي كد در دفتر چه آزمون سازمان سنجش آموزش

آموزشي و پ،وهشي دانشجويان تدوين كند كه بر اساس آن

كشور است .

حداكار پنج درصد از دانشجويان هر رشته ض يا گرد كرده آن

ماده  : 2دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته

با تقريب كمتر از يك ) كه مشمول بند هاي « الف » تا

كه حداقل دو نيمسال و حداكار چهار نيمسال تحصيلي خود را

« ج » اين ماده نيستند ،مجاز به تحصيل همزمان در دو رشته

با حداقل ميانگين كل هفده گذرانده و داراي يكي از

باشند .اولوي ت انتخاب رشاته دوم باا رشاته هااي

وي،گي هاي زير باشند مجازند عالوه بر رشته تحصيلي خود

پاياه و
انساني ،بههنر و
دانشجوعلوم
گروههاي
است در
علوممجاز
رشته دوم
پس از ورود
ماده  3ـ

،بطور همزمان در يكي از رشته هاي كارشناسي دانشگاههاي

درسهاي دو
مجموع
واحد از
مكماوسي
حداكار تا سقف
هر نيمسال
موجاود در
اول و
رشاته
رشته هاي

كشور به تحصيل ادامه دهند.

تحصيل در
اخذاوكند
رشته را به
مجازاساات و
مدتااجو
در دانش
كهايو
تحصا
نحوي محا
دانشااياه
موظفرا به
دانشجودو رشته
رشته اول ،هر
رساند.گروه آموزشاي
پايانتيييد
است

الف -پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه در

از ميان گين نمره هاي شركت كنندگان در گروه آزمايشي ذيربط

تبصره  -1پس از ورود دانشجو به رشته دوم ،استاد راهنماي
رشته دوم را براي آغاز تحصيو همزماا در
رشته اول با هماهنگي مدير گروه آموزشي رشته دوم وظيفه
دو رشته كسب كند.
راهنمايي دانشجو را به عهده خواهد داشت.

بيشتر باشد.

تبصره  -2تحصيل همزمان در دو رشته مشمول همه ضوابط

مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه نمره كل آزمون
آنها به تأييد سازمان سنجش آموزش كشور  2/5،انحراف معيار

و مقررات آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي وزارت است .
تبصره  -3با تأييد گروههاي آموزشي رشته اول و رشته دوم
،دانشجو مي تواند درسهايي را كه به لحاظ محجتوايي تطابق
موضوعي داشته باشند صرفاً در يكي از دو رشته بگذراند.

« ج » اين ماده نيستند ،مجاز به تحصيل همزمان در دو رشته
باشند.
ماده  3ـ دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر
نيمسال حداكار تا سقف سي واحد از مجموع درسهاي دو رشته
را به نحوي اخذ كند كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول

دانشجو مجاز است در طول تحصيو خود فقط
يكبار از تسهيالد تحصيو همزما در دو رشته
تحصيلي بهره مند شود.
ضمناً دانشجو مي تو.اند در طي دورا تحصيو
در دو رشته ،با نظر استاد راهنما از

هر دو رشته را به پايان رساند.

همزما

تبصره  -1پس از ورود دانشجو به رشته دوم ،استاد راهنماي

تحصيو در يكي از دو رشته انصراف دهد و

رشته اول با هماهنگي مدير گروه آموزشي رشته دوم وظيفه

تحصيو خود را در رشته ديير به پايا رساند.

راهنمايي دانشجو را به عهده خواهد داشت.
تبصره  -2تحصيلهمزمان در دو رشته مشمول همه ضوابط و
مقررات آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي وزارت است .
تبصره  -3با تأييد گروههاي آموزشي رشته اول و رشته دوم
دانشجو مي تواند درسهايي را كه به لحاظ محتوايي تطابق
موضوعي داشته باشند صرفاً در يكي از دو رشته ديگر به پايان
رساند.
ماده  -4دانشجو مجاز است در طول تحصيل خود فقط يكبار
از تسهيالت تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي بهره مند

ماده  -5پس از اتمام موفقيت آميز دوره آموزشي در هر
يك از رشته ها ،طبق مقررات وزارت ،دانشجو به دريافت
دانشنامه آن رشته نائل مي شود.
تبصره  -9تا زماني كه دانشجو تحصيل در هر دو رشته را به
پايان نرسانده باشد ،شاغل به تحصيل شناخته مي شود و معرفي
وي به اداره نظام وظيفه پس از پايان تحصيالت در هر دو
رشته خواهد بود.

شود.

تبصره  -2دانشجو پس از پايان تحصيالت در هر يك از دو

تبصره ـ دانشجو مي تو.اند در طي دوران تحصيل همزمان در

رشته مجاز است در آزمون ورودي مقطع باالتر شركت كند.

دو رشته ،با نظر استاد راهنما از تحصيل در يكي از دو رشته

ماده  -6مفاد اينآييننامه مطابق دستورالعملياجرايي خواهد

انصراف دهد و تحصيل خود را دررشته ديگر به پايان رساند.

شد كه به تصويب دانشگاه رسيده باشد.
ماده  -7معاون آموزشي وزارت وطيفه نظارت بر اجراي اين

تا زماني كه دانشجو تحصيو در هر دو رشته را به

دستور العمل را به عهده دارد و در موارد بروز اختالف در
تفسير مفاد ،نظر اين معاونت مورد استناد خواهد بود.

پايا نرسانده باشد ،شاغو به تحصيو شناخته

ماده  -8اين آيين نامه در تاريخ  87/1/25به تصويب شوراي

مي شود و معرفي وي به اداره نظام وظياه

هدايت استعداد درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

پس از پايا تحصيالد در هر دو رشته خواهد

رسيد و جايگزين « دستور العمل چگونگي تحصيل همزمان

بود.

در دو رشته تحصيلي » مصوب دوازدهمين جلسه شوراي

ضمناً دانشجو پس از پايا تحصيالد در هر يك
از دو رشته مجاز است در آزمو ورودي مقطع
باالتر شركت كند.

هدايت استعداد هاي درخشان وزارت در تاريخ  33/99/5و
تفسيريه هاي بعدي مربوط به آن مي شود و از تاريخ تصويب
الزم االجراست.

آشنايي با آيين نامه تسهيالت پژوهشي ويژه دانشجويان ممتاز
در اجراي بند  2ماده  2آيين نامه تشكيل شوراي هدايت اساتعداد
هاي درخشان در آموزش عالي مصوب جلسه  783مورخ 35/1/6

دانشجويا ممتاز مي توانند به صورد فردي

شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور برقراري تسهيالت وي،ه

يا گروهي طرحهاي پژوهشي پيشنهادي خود را

پ،وهشي براي دانشجويان ممتااز مقااطع كارشناساي ،كارشناساي

پس از تايياد اساتاد مشااور باراي بررساي و

ارشد و دكترا اين آيين نامه تدوين و به ماورد اجارا گذاشاته ماي
شود .
ماده  – 9دانشجوياني كه مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهاره

تامي اعتبار به دفتر استعداد ها ي درخشا
دانشياه ارائه نمايند.

مند شوند ،عبارتند از :
الف -برگزيدگان آزماون سراساري باا معرفاي ساازمان سانجش
آموزش كشور

ماده  – 7دانشگاه ترتيبي اتخاذ مي كند تا تسهيالت زير را براي

ب -برگزيدگان المپياد هاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي

دانشجويان ممتاز فراهم آورد.

وزارت آمااوزش و پاارورش ض موضااوع مصااوبات شااوراي عااالي

-حضااور در كنفرانسااهاي علمااي و كارگاههاااي آموزشااي و

انقالب فرهنگاي باا عناوان پاذيرش داناش آماوزان برگزياده در

پ،وهشي داخلي

دانشگاهها بدون شركت در آزمون سراسري

 -شركت در كنفرانس هاي علمي خارجي براي ارائه مقاله

ج -برگزياادگان جشاانواره هاااي خااوارزمي بااا معرفااي سااازمان

-اساااتفاده از امكاناااات كتابخاناااهاي دانشاااگاه ازقبيااال تاااأمين

پ،وهشهاي علمي و صنعتي ايران

كتبونشريات مورد نياز  ،مانند اعضاي هيات علمي

تبصره  -9برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف ،كسااني

 -عضويت در طرح امانت بين كتابخانه اي

هساتند كاه مجمااوع نمارات اكتساابي آنهااا در آزماون سراسااري

-شركت در كارگاههاي آموزشي و پ،وهشي داخل و خارج از

حداقل دو نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات درگروه آزمايشي

كشور حسب نياز

مربوط باالتر باشد.

 -استفاده ازامكانات پ،وهشي و آزمايشگاهي دانشگاه

تبصره  -2دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بند هااي الاف

 -شركت در مسابقات علمي معتبر بين المللي

تا ج باشند اما به دليال داشاتن وي،گيهااي اساتانايي باه تشاخي

-برقراري همكاري با سيار دانشگاهها و مراكر تحقيقااتي باراي

گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزش دانشگاه دانشجوي

استفاده دانشجويان ممتاز از امكاناات پ،وهشاي و آزمايشاگاهي

ممتاز شناخته شوند ،از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي شوند تاا

آنها حسب نياز

پس از بررسي و تأييد شورا بتوانند از مزاياي اين آيين نامه بهره
مند شوند.

اين آيين نامه در جلسه مورخ  89/9/26شوراي هدايت استعداد

ماده  -2دانشجويان ممتاز مي توانند به صورت فردي يا گروهاي

هاي درخشان وزارت علوم تاييد واز تاريخ ابالغ قابل اجراست.

طرحهاي پ،وهشي پيشنهادي خود را پاس از تايياد اساتاد مشااور
بااراي بررسااي و تااامين اعتبااار بااه دفتاار اسااتعداد هااا ي درخشااان
دانشگاه ارائه نمايند،.

آيين نامه امكان گذراندن درسهاي اضافي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان
در دوره كارشناسي ارشد

به منظور شكوفايي استعداد هاي درخشان در نظام آموزش عاالي

ماده  -5چنانچه تعداد دانشجويان متقاضي درسي خاص به حاد

كشور و تقويت توان علمي دانشجويان داراي اساتعداد درخشاان

نصاب تشكيل يك كالس برسد دانشگاه ميتواند كالس جديادي

در مقطع كارشناسي ارشد  ،آيين نامه ذيل تدوين شده است .

را براي آنان برگزار نمايد .

ماده – 1دانشجويان مشمول اين آيين نامه دانشجويان شااغل باه

ماده  -6نمره هاي دانشجو در درسهاي اضافي در مياانگين كال

تحصيل در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه و واجد حاداقل يكاي

دوره محاسبه نمي شود و دانشاگاه صارفا مجااز اسات گواهيناماه

از وي،گي هاي زير هستند :

هاي مبني بر گذراندن درسهاي مذكور به دانشجو اعطا نمايد.

الااف -دانااش آموختگااان حااائز رتبااه اول دوره كارشناسااي در

ماده  – 7معاونت آموزشي دانشگاه مسائوليت

هررشته محل با معرفي دانشگاهمتبوع دانشجو در دوره كارشناسي

براي اجراي مفاد اين ايين نامه و نظارت بر حفظ كيفيت آموزشي

ب -برگزيدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشاد در هار رشاته

دانشجويان مشمول آن را عهده دار شود.

برناماه ريازي

آزمون با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور
ج-برگزيدگان حائز رتبه اول تا سوم المپيادهاي علمي دانشجويي

اين آيين نامه در تااريخ  87/99/28باه تصاويب شاوراي هادايت

در مرحه كشوري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور

استعدادهاي درخشان وزارت علوم تحقيقات و فناوري رسيد و از

د -دانشجويان برگزيده نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشاد

تاريخ تصويب الزم االجراست .

با معرفي معاونت دانشجويي وزارت
ه -برگزيدگان دانشجويي حائز رتبه اول مرحله كشوري جشنواره
خوارزمي يا رازي با معرفي دبيرخانه جشنواره
و -دانشااجويان كارشناسااي ارشااد حااائز رتبااه اول مسااابقه هااا و

دانشجويا مشمول اي آيي نامه مجازند حداكثر 71

جشواره هاي معتبر علمي و ملاي و باين المللاي باا تايياد معاونات

واحد از درسهاي رشته هااي دييار را انتخااب كنناد و

آموزشي وزارت

همزما با ساير درسهاي رشته خود آ درساها را نياز

ماده  -2دانشجويان مشمول اين آيين ناماه مجازناد حاداكار 92

بيذرانند .اولويت انتخااب درس باا درساهاي مكماو

واحد از درسهاي رشته هاي ديگر را انتخاب كنناد و همزماان باا

رشته تحصيلي و موجاود در دانشاياه محاو تحصايو

ساير درسهاي رشته خود آن درسها را نيز بگذرانند.

دانشجوست.

مــاده  – 3اولوياات انتخاااب درس بااا درسااهاي مكماال رشااته

دانشااجو موظااف اساات همزمااا بااا پايااا دوره

تحصيلي و موجود در دانشگاه محل تحصيل دانشجوست.

كارشناسي ارشد ( دفاع از پايا نامه ) درسهاي اضافي

مـــاده  -4دانشاااجو موظاااف اسااات همزماااان باااا پاياااان دوره
كارشناسي ارشد ض دفاع از پايان نامه ) درسهاي اضافي را به پاياان
برساند.

را به پايا برساند.
نمره هاي دانشجو در درسهاي اضافي در ميانيي كو
دوره محاسبه نمي شود و دانشياه صرفا مجاز اسات
گواهينامه هاي مبني بر گذراند درسهاي ماذكور باه
دانشجو اعطا نمايد

خالصه اي از آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان
در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد
در اجراي سياست هاي حمايت و هدايت اساتعدادهاي درخشاان

ماده  – 4دانشگاه پيام نور  ،آزاد اسالمي  ،غير دولتي –

مصوب جلسه  491مورخ  33/2/22شوراي عالي انقالب فرهنگي

غيرانتفاعي  ،علمي_كاربردي و پرديس هاي بين الملل

 ،به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علماي و دانشاجويان

ض خودگردان ) مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي پذيرش

ممتاز آيين نامه ذيل تدوين مي شود.

استعداد درخشان نيستند .

ماده  – 1دانشگاه اختيار دارد حداكار ده درصد از ظرفيت دوره
روزاناااه كارشناساااي ارشاااد خاااود در هااار رشاااته محااال را باااه

ماده  – 5دانشگاه اختيار دارد متقاضياني را كه در طول شش

ض مجموع روزاناه و شابانه )

نيمسال تحصيلي دانش آموخته مي شوند و به لحاظ ميانگين

به صورت مازاد بر ظرفت پذيرش با ازماون و باا رعايات شارايط

كل در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود جزو

زير اختصاص دهد:

ده درصد برتر باشند  ،به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون

الف-پس از  6نيمسال تحصيلي باا گذرانادن حاداقل  993واحاد

آزمون در دوره كارشناسي ارشد همان سال  ،پذيرش كند .

دانشجوياندوره كارشناسي پيوسته

درسي به لحاظ ميانگين كل جزو ده درصد برتر دانشاجويان هام
رشته و هم ورودي خود باشد .

ماده  -5دانشگاه مي تواند با رعايت شرايط مندرج در اين

توجه  :طبق اصالحيه وزارد علوم  6 ،نيمساال تحصايلي

آيين نامه فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به

به  1نيمسال تحصيلي تغيير يافت .

پذيرش حائزين شرايط اقدام نمايد.اسامي پذيرفته شدگان براي

ب-حداكار در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شاود

تاييد صالحيت عمومي به سازمان سنجش آموزش كشور

.

ارسال مي شود و قطعي بودن ثبت نام منوط به تاييد سازمان

ج-پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي

مذكور است .

و صرفا براي يك بار امكان پذير است .
د -پذيرش در رشاته هااي تحصايلي مارتبط باه تشاخي

گاروه

اين آيين نامه در تاريخ  17/4/99به تصويب شوراي هدايت

آموزشي و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است .

استعدادهاي درخشان در وزارت علوم تحقيقات و فناوري

ه -احراز شرايط اختصاصي دانشگاه

رسيد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي  14-15الزم
االجراست .

مــاده – 2دانشااگاه اختيااار دارد برگزياادگان رتبااه هاااي اول تااا
پانزدهم نهايي المپيادهاي علمي – دانش آموزي را براي ورود به
همان رشته يا رشته هاي مرتبط به تشخي

شاوراي عاالي برناماه

ريازي آموزشااي وزارت علااوم بااا ارائااه معرفااي نامااه از دبيرخانااه
المپياد به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون پذيرش كند .

دانشياه اختيار دارد حداكثر ده درصد از ظرفيت
دوره روزانه كارشناسي ارشد خود در هر رشته
محو را به دانشجويا دوره كارشناسي

ماده  -3تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اسااس
اين آيين نامه مجاز نيست .

پيوسته( مجموع روزانه و شبانه ) به صورد
مازاد بر ظرفت پذيرش با آزمو اختصاص
دهد .

خالصه اي از آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان
در دوره تحصيلي دكتري
در اجااراي سياساات هاااي حماياات و هاادايت اسااتعدادهاي

ماده  – 4دانشگاه مي تواند فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر

درخشااان مصااوب جلسااه  491مااورخ  33/2/22شااوراي عااالي

سال نسبت به پذيرش حائزين شرايط اقدام نمايد و اسامي

انقالب فرهنگي  ،به منظور تساهيل اداماه تحصايل برگزيادگان

پذيرفته شدگان بايد توسط معاونت آموزشي براي تاييد

علمي و دانشجويان ممتاز آيين نامه ذيل تدوين مي شود.

صالحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال شود و قطعي شدن

ماده – 1دانشگاه اختيار دارد حداكار معادل بيست درصد

ثبت نام منوط به تاييد سازمان مذكور است .

ظرفيت پذيرش با ازمون شيوه آموزشي و پ،وهشي دوره روزانه
خود را در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش

ماده  – 5پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه در همان رشته

آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشور و مورد تاييد

تحصيلي با رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره

وزارت علوم به صورت مازاد بر ظرفيت با رعايت شرايط زير

كارشناسي ارشد متقاضي به تشخي

گروه آموزشي و تاييد

پذيرش نمايد :

شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است .

الف -داشتن ميانگين كل  96و باالتر در دوره كارشناسي و
ميانيگن كل  93و باالتر بدون احتساب نمره ÷ابان نامه در دوره

ماده -6تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اساس

كارشناسي ارشد

اين آيين نامه مجاز نيست .

ب-بيش از دو سال از تاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته
باشد .

اين آيين نامه در تاريخ  17/7/23به تصويب شوراي هدايت

ج-كسب حداقل  33امتياز از فعاليتهاي آموزشي و پ،وهشي و

استعدادهاي درخشان در وزارت علوم تحقيقات و فناوري

مصاحبه مطابق با جدول مصوب وزارت علوم

رسيد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 14-15

د -دارا بودن مدرک زبان معتبر وزارت علوم

االجراست .

الزم

ماده  – 2دانشگاه پيام نور  ،آزاد اسالمي  ،غير دولتي –
غيرانتفاعي  ،علمي_كاربردي و پرديس هاي بين الملل

دانشياه اختيار دارد حداكثر معادل بيست

ض خودگردان ) مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي پذيرش

شيوه

استعداد درخشان در دوره دكتري نيستند .

درصد ظرفيت پذيرش با آزمو

آموزشي و پژوهشي دوره روزانه خود در هر كد

ماده  – 7پذيرش دانش آموختگان حائز شرايط اين آيين نامه

رشته محو تحصيو را از بي دانش آموختيا

بدون پرداخت شهريه تحصيلي است .

دوره كارشناسي ارشد داخو كشور و مورد تاييد
وزارد علوم  ،به صورد مازاد بر ظرفيت ،در
دوره دكتري پذيرش نمايد .

آيين نامه بهره مندي دانشجويان استعداد درخشان از كالسهاي آموزش عالي آزاد
بااه منظااور تسااهيل در ارتقاااي علمااي دانشااجويان داراي اسااتعداد

د -برگزيدگان رتبه اول تا سوم المپيادهاي علماي دانشاجويي باا

درخشان در نظام آموزش عاالي كشاور  ،آياين ناماه بهاره منادي

معرفي سازمان سنجش آموزش كشور

دانشجويان اساتعداد درخشاان از كالساهاي آماوزش عاالي آزاد

ه -رتبه اول جشنواره هاي خوارزمي و رازي در مرحلاه كشاوري

طبق مواد زير به تصويب مي رسد.

با معرفي دبيرخانه جشنواره

ماده  -9دانشگاهها موظفند دانشاجويان داراي اساتعداد درخشاان

و -رتبه اول مسابقات و جشنواره هاي معتبر علمي و بين المللاي

خود را به طور رايگان در كالسهاي آماوزش عاالي ازاد برگازار

با معرفي معاونت آموزشي وزارت علوم

شده در دانشگاه نامنويسي كنند.

ز -رتبه اول تا سوم آزمون سراسري كارشناسيارشد به ازاي هار

دانشجويان مشمول اين ماده عبارتند از :

پنجاه نفر پذيرفته شده يك نفر با معرفي سازمان سنجش آموزش

الف -دانشجوياني كه در آزمون سراساري ورود باه دانشاگاه در

كشور

دوره كارشناسااي داراي امتيااازي باايش از  2/5انحااراف معيااار از

ح -رتبه اول تاا ساوم آزماون دوره دكتاري باه ازاي هار  23نفار

ميانگين شركت كنندگان گروه آزمايشي خود باشند ض باا معرفاي

شركت كننده يك نفر با معرفي دانشگاه پذيرنده

سازمان سنجش )

ماده  – 2معاونت آموزشي دانشگاه وظيفه هماهنگي براي اجراي

ب-دارندگان نشان طالي كشوري در المپيادهاي علماي دداناش

بهينه ي مفاد اين آيين نامه را بر عهده دارد.

آموزي با معرفي وزارت آموزش و پرورش

اين آيين نامه در تااريخ  87/99/28باه تصاويب شاوراي هادايت

ج -دانشااجويان نمونااه كشااوري بااا معرفااي معاوناات دانشااجويي

اسااتعداد درخشااان وزارت علااوم رساايد و از تاااريخ تصااويب

وزارت علوم

الزم االجراست.

به منظور تسهيو در ارتقاي علمي دانشجويا داراي
استعداد درخشا

در نظام آموزش عالي كشور ،

آيي نامه بهره مندي دانشجويا استعداد درخشا از
كالسهاي آموزش عالي آزاد به تصويب مي رسد.
بر اي اساس دانشياهها مي توانند دانشجويا داراي
استعداد درخشا خود را به طور راييا ( تا سقاي كه
دانشياه تعيي مي نمايد ) در كالسهاي آموزش عالي
آزاد برگزار شده در دانشياه نامنويسي كنند.
تصميم در اي
خواهد بود.

زمينه با معاونت آموزشي دانشياه

ساير تسهيالت ويژه ي
دانشجويان استعداد درخشان

ارائه تسهيالت ويژه به دانشجويان استعداد درخشان

 -9پرداخت كمك هزينه تحصيلي براساس ماده  99آئين نامه تسهيالت آموزشي وي،ه دانشاجويان ممتااز مصاوب ماورخ  33/99/5و مااده 5
آيين نامه تسهيالت پ،وهشي وي،ه دانشجويان ممتاز مورخ  89/9/26شوراي هدايت استعداد هاي درخشان و ماده  4از فصلدوم آئاينناماه
طرح تشاكيل دفتراساتعدادهاي درخشاان در دانشاگاههاا مصاوب ماورخ  31/8/27شاوراي هادايت اساتعدادهايدرخشاان وزارت علاوم
تحقيقاتوفناوري  ،به دانشجويان ممتاز و استعدادها ي درخشان دانشگاه تا سقف سنوات مجاز تحصيل
 -2پرداخت كمك هزينه براي شركت استعدادهاي درخشان در كالسهاي فوقبرنامه نظير كامپيوتروزبانخارجه و ياا كاالسهااي مكمال
رشته تحصيلي خود  ،بر اساس ارائه اعالميه واريزي و گواهي قبولي مربوط
 -7پرداخت كمك هزينه سفرزيارتي حج به دانشجويان استعداد درخشان براساس بند 4صورتجلسه هيات رئيسه دانشگاه مورخ  87/8/4و در
صورت فراهم آوردن كليه شرايط از سوي معاونت دانشجويي دانشگاه
 -4اعطاي يكبار تسهيالتمالي درجهت حمايتمالي پروژهها  ،پايان نامه ها و رسالههاي دانشجويان مقاطع مختلف پس از تصويب در
دانشكده
 -5اعطاي يكبار تسهيالت مالي براي ارائه مقاالت پذيرفته شده ،ارائه دستاوردها و نوآوريها  ،همكاريهاي ميان موسسه اي  ،همكاريهاي
پ،وهشي داخلي و خارجي ،شركت در همايشهاي معتبر علمي داخلي و خارجي به دانشجويان مقاطع مختلف با ارائه گواهي معتبر و تاييد
دانشكده ذيربط
 -6تقدير و تشويق دانشجويان المپيادي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان خورازمي،رازي و فارابي و ساير مسابقات علمي دانشاجويي داراي
اعتبار كشور در صورت ارائه گواهي مربوطه از مراجع ذيصالح با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه
 -3تقدير و تشويق دانشجويان رتبه برتر آزمون سراسري در صورت ارائه گواهي مربوطه از مراجع ذيصالح با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه

كليه تسهيالت و هزينه هاي فوق فقط در صورت تامين اعتبار از سوي وزارت علوم  ،تحقيقات و
فناوري و نيز دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود .

* برای کسب اطالعات بیشتر و مطالعه نسخه کامل مقررات و
آیین نامه های مربوط به دانشجویان استعداد درخشان  ،به پایگاه
اینترنتی معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی
مراجعه فرمایید .
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