
آئین نامه تسهیالت آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های 
  )ph.D(کارشناسی ارشد و دکتری 

  
  مقدمه 

 آیین نامه تشکیل شـورای هـدایت اسـتعدادهای درخـشان در آمـوزش عـالی                 2 ماده   2دراجرای بند   
ویـژه   شورای عالی انقالب فرهنگـی و بـه منظـور برقـراری تـسهیالت                6/9/75مصوب جلسه مورخ    

آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز در دوره های تحـصیلی کارشناسـی ارشـد و دکتـری                  
ph.D          در این آئین نامه به وزارت علوم ، تحقیقات و فنـاوری            .  ، ای آئین نامه تدوین واجرا می شود

و بـه دانـشگاهها و مراکـز پژوهـشی مجـری دوره هـای کارشناسـی ارشـد و                ” وزارت“به اختصار   
  .اطالق شده است ” دانشگاه “ی دکتر
  :دانشجویان دارای شرایط زیر دانشجوی ممتاز شناخته می شوند -1ماده 
در هـر رشـته آموزشـی بـا معرفـی سـازمان             برگزیدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد      ) الف  

  سنجش آموزش کشور 
 آیین نامه تـسهیالت آموزشـی ویـژه         13 و   1دانشجویانی که شرایط ممتاز بودن را مطابق مواد         ) ب

  .دانشجویان ممتاز تا پایان دوره تحصیلی قبلی خود حفظ کرده اند 
 نفـر  20شرکت بیش از دکتری در هر رشته به شرط دارندگان رتبه اول در آزمون ورودی دوره   ) ج

  آن رشته در آزمون 
ر  مقالـه د   3 مقاله و دانشجویان دوره دکتـری دارای         2دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دارای      ) د

   پژوهشی –مجالت علمی 
بـه معرفـی    ) رتبه هـای اول تـا سـوم هـر رشـته             (برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی کشور      ) ه

  .سازمان سنجش آموزش کشور 
 50 سازمان سنجش آموزش  کشور برای تعیین برگزیدگان موضوع بند الف به ازای هر                 -ه  تبصر

دانشجوی ممتـاز   عنوان   نفر پذیرفته شده در هر رشته حداکثر یک نفر را به ترتیب امتیازات علمی به              
  .انتخاب و معرفی می کند

  :ویان ممتاز فراهم نمایدترتیبی اتخاذ می کند تا تسهیالت زیر را برای دانشجدانشگاه  – 2ماده 
 برابر سایر دانشجویان    3حصیلی به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا         اعطای وام ت   -

  از محل صندوقهای رفاه دانشجویان 
  اعطای بورس تحصیلی داخل به دانشجویان ممتاز دوره دکتری از سوی وزارت  -
   داخل کشور حسب نیاز شرکت در کنفرانسهای علمی و کارگاههای آموزشی و پژوهشی -
  شرکت درکنفرانسهای علمی خارج کشور برای ارائه مقاله  -



 الکترونیـک و اینترنـت ماننـد        استفاده از مراکز خدمات رایانـه ای بـا سرویـسهای ویـژه پـست               -
  یأت علمی اعضای ه

  …دراختیار قراردادن امکانات آزمایشگاه ، تکثیر ، کتابخانه ، بن کتاب و -
  

به امکانات پژوهشی و آزمایشگاههای سـایر دانـشگاهها         از دانشجویان ممتاز    در صورت نی   -3ماده  
  . آنان فراهم می سازد تحقیقاتی دانشگاه تمهیدات الزم را برای استفادهو مراکز 
و مراکز تحقیقاتی که امکانات پژوهشی در اختیار دانشجویان ممتاز قرار دهند            دانشگاهها   –تبصره  

اونت آموزشی وزارت متبوع ، از محل ردیف اعتبارات حفـظ و پـرورش              ، پس از ارائه گزارش به مع      
  .استعدادهای درخشان مورد حمایت قرار خواهند گرفت

 این آئین نامه را کـه       1 دانشگاه می تواند دانشجویان دوره کارشناسی ارشد موضوع ماده            -4ماده  
ده باشـد ، بـرای تحـصیل در     و پایان نامه آنها با درجه عالی ارزشیابی شـ        17معدل کل دروس آنها     

  .دوره دکتری بدون شرکت در آزمون ورودی پذیرش کند
 پذیرش این دانشجویان به صورت اضافه ظرفیت است و دانشگاه می تواند دسـتورالعمل                -تبصره  

ویژه ای برای پذیرش این دانشجویا ن تدوین و پس از تـصویب شـورای آموزشـی دانـشگاه اجـرا                     
  .نماید 
 بر قراری تسهیالت آموزشی و پژوهشی دانشجویان ممتاز از محل اعتبارات حفظ و               هزینه  -5ماده  

  پرورش اسـتعدادهای درخـشان و در صـورت امکـان از محـل سـایر منـابع مـالی دانـشگاه تـأمین                        
  .می شود

نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده رئیس دانشگاه و معـاون آموزشـی وزارت علـوم ،                    -6ماده  
  .اوری است که هریک براساس مسئولیت عای خود بر نحوه اجرای آن نظارت می کندتحقیقات و فن

 شـورای  19/12/81 تبصره پس از تـصویب در جلـسه مـورخ    3 ماده و 7 این آیین نامه در     -7ماده  
هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی به تأیید وزیر علوم ، تحقیقات و فنـاوری رسـید و از                   

  . اجراستابالغ قابلتاریخ 
 


