
 مقدمه 

بخش ج از  5شوراي عالي انقالب فرهنگي و بند  22/2/77مورخ  914هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه  در اجراي سياست

ريزي  مجلس شوراي اسالمي مبني بر برنامه 11/5/19قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ  2ماده 

هاي مختلف علوم و به منظور تسهيل  هاي راهبردي كشور در حوزه يي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويتبراي شناسا

 : شود نامه ذيل تدوين مي ادامه تحصيل برگزيدگان علمي و دانشجويان ممتاز، آيين

 :رود ار مينامه به ك هاي زير در اين آيين به منظور رعايت اختصار، واژه: 1مادّة

 وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛: وزارت

 شوراي هدايت استعداد هاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛ : شوراي هدايت 

 سازمان سنجش آموزش كشور؛ : سازمان سنجش

لوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است كه طبق مقررات وزارتين ع هر يك از دانشگاهها و مؤسسه: دانشگاه

 كنند؛  درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي

 دورة تحصيليِ فعلي متقاضي؛ : تر دوره پايين

 بالفاصله بعدي متقاضي؛   دورة تحصيليِ : دوره باالتر

هاي مذكور در دفترچة پذيرش دانشجو در سال ورود دانشجو به دانشگاه بدون در نظر گرفتن دوره روزانه يا نوبت دوم  محل -هر يك از رشته: رشته

 ؛ (شبانه)

 يرفته شوند؛ توانند بدون شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره باالتر مستقيماً توسط دانشگاهها پذ افراد مشمول اين ماده مي: 2ماده 

 دوره كارداني : 2-1

اي  المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه هاي بين هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رتبه -الف

 ها؛  اند، با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره كه در آن برگزيده شده

 ربط؛  المللي،با معرفي مراجع ذي جشنواره هاي معتبر علمي بين نفر اول مسابقه ها و -ب

علمي و »آموزي  هاي دانش و نيز مسابقه« اي و كشاورزي فني و حرفه»آموزي  هاي دانش رتبه هاي اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه -ت

كاربردي  –وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي براي ورود به آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به « كاربردي هنرستانهاي كاردانش

 ها؛  غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه -هاي آموزشي عالي غيردولتي  و مؤسسه

 ربط؛  ، با معرفي مراجع ذي«ت»هاي مذكور در بند  رتبه هاي اول تا سوم مسابقات جهاني مهارت براي ورود به مؤسسه -ث

 ( پيوسته و ناپيوسته)دوره كارشناسي: 2-2

 : ، با معرفي دبيرخانه المپياد(موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي )دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزي  -الف

 دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت؛  -ب

اي كه  المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه هاي بين هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رتبه

 ها؛  اند، با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره در آن برگزيده شده

 ربط؛  المللي، با معرفي مراجع ذي نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين -ت

ورودي دانشگاه محل تحصيل كه ظرف مّدت حداكثر چهار نيمسال  رشته و هم دانشجويان رتبه اول دورة كارداني ناپيوسته در بين دانشجويان هم -ث

 ؛ (براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته)جده باشندآموخته شوند و داراي ميانگين كّل حداقل هي دانش



اي براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته در  هاي فني و حرفه هاي دانشجويي آموزشكده رتبة هاي اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه -ج

 -هاي آموزشي عالي غيردولتي  و مؤسسهكاربردي  –آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي 

 ها؛  غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه

 بط؛ير ، با معرفي مراجع ذ«ج»ور در بند هاي مذك رتبه هاي اول تا سوم مسابقات جهاني مهارت براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته مؤسسه

 دوره كارشناسي ارشد : 3-٢

 مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده، با معرفي دبيرخانه المپياد؛  هاي اول تا سوم رتبه -الف

 دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت؛  -ب

اي  بط با طرح ابتكاري خود يا زمينهالمللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرت هاي بين هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رتبه -پ

 ها؛  اند، با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره كه در آن برگزيده شده

 ربط؛  المللي با معرفي مراجع ذي نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين -ت

 رتبه اول كشوري جشنوارة دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي شاهد و ايثارگر؛  -ث

آموخته شوند و به لحاظ ميانگين كل جزو ده درصد برتر در  دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه حداكثر در مدت هشت نيمسال دانش -ج

 بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند؛

محل تحصيل كه ظرف مّدت حداكثر چهار نيمسال ورودي دانشگاه  رشته و هم دانشجويان رتبه اول دورة كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم  

 آموخته شوند و داراي ميانگين كّل حداقل هفده باشند؛  دانش

 . براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي پيام نور طول مدت تحصيل ده نيمسال در نظر گرفته مي شود:  1تبصره 

اولويت ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين ماده، در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو است ولي در صورت موافقت دانشگاه :2تبصره 

 . بالمانع است( اعم از دولتي و غير دولتي)پذيرنده ، ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در دانشگاههاي ديگر 

دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار »طبق ( 3-2و  2-2وت  1-2موضوع بندهاي ب)المللي  اي بينه تشخيص اعتبار علمي مسابقه: 3تبصره 

 ، مصوب شوراي هدايت به عهدة معاونت آموزشي وزارت است؛ «المللي هاي علمي بين ها و مسابقه جشنواره

هاي كارداني و كارشناسي  نامه ريزي وزارت در دورههايي كه سرفصل دروس آنها طبق مصوبه شوراي عالي بر دانشجويان ممتاز در رشته: 9تبصره 

مند  توانند از تسهيالت مربوط بهره است نيز مي  ناپيوسته براي پنج نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي نه نيمسال تدوين و تصويب شده

 شوند؛ 

بيش ازمدت ( يماري،مرخصي تحصيلي،زايمان و موارد مشابهمانند ب)چنانچه طول مدت تحصيل دانشجو به داليلي خارج از اختيار خود : 5تبصره

مجازمذكور دراين آيين نامه شود، در اين صورت پس از تاييد و تشخيص معاونت آموزشي دانشگاه پذيرنده و معرفي به دبيرخانه شوراي هدايت 

ونت آموزشي وزرات، استفاده از تسهيالت مربوط موضوع در كميته كارشناسي مسائل استعدادهاي درخشان وزارت بررسي و با تاييد نهايي معا

 . امكان پذير مي باشد

هاي دوره باالتر موجود را به  هر يك از رشته( نام شدگان تعداد ثبت)دانشگاه ها موظفند حداقل يك نفر و حداكثر ده درصد از ظرفيت پذيرش : 6تبصره 

 اختصاص دهند؛ ( 3-2،ج وچ  2-2موضوع بندهاي ث)تر  دانشجويان ممتاز دورة پايين

مقدار ده درصد در هر يك از رشته هاي دوره هاي پايين تر و باالتر ، بر اساس اولويت علمي و مجموع ظرفيتهاي دوره روزانه و نوبت دوم : 7تبصره

 . محاسبه مي شود( شبانه)

االتر عدد صحيحي نباشد، گردكردة آن عدد با تقريب تر يا ب هاي تحصيلي پايين درصورتي كه مقدار درصد محاسبه شده در هر يك از دوره: 1تبصره

 . اضافي مالك عمل خواهد بود



تر  نفرباشد دانشگاهها مجازند حداكثر يك نفر از دانشجويان ممتاز دوره پايين 5در صورتي كه ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره باالتر كمتر از : 4تبصره 

 ذيرش كنند؛ نامه پ را با در نظر گرفتن ساير شرايط اين آيين

هاي آموزشكده هاي  آموزي و دانشجويي مسابقه و برگزيدگان دانش 3-2، ج و چ 2-2به غير از بند ث )دانشجويان ممتاز مذكور در اين ماده : 11تبصره

دستورالعمل در صورتي كه موفق به اخذ پذيرش از دانشگاه محل تحصيل خود نشوند، جايابي آنها بر اساس ( اي و جهاني مهارت فني و حرفه

 شود؛  مصوب شوراي هدايت توسط سازمان سنجش انجام مي

( مندرج در دفترچة سازمان سنجش)محل  -ظرفيت پذيرش افراد مشمول اين ماده مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته: 11تبصره 

 است؛ 

هاي تحصيلي باالتر در هر يك از دانشگاههاي دولتي  در دوره(در هر بند با رعايت شرايط مندرج ) 2پذيرش دانشجويان ممتاز مذكور در ماده : 3مادّة

 . باشد و دانشگاهها مجاز به دريافت شهريه از دانشجويان مذكور نيستند صورت رايگان مي به

 مند شوند؛  ت مربوط بهرهنامه صرفاً مي توانند براي سال و دورة تحصيلي بالفاصله بعديِ خود ازتسهيال اين آيين 2افراد مشمول ماده : 9مادّة

درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده آزاد در  41توانند درصورت شركت در آزمون ورودي دوره باالتر و كسب حدنصاب علمي برابر  افراد ذيل مي: 5مادّة 

 . محل مورد تقاضا پذيرفته شوند -رشته 

 ؛ (با رعايت شرايط مندرج در هر بند)اين آيين نامه  2افراد مشمول ماده  -الف

دانش آموختگان رتبه اول با رعايت شرايط مندرج درآن مي توانند از اين تسهيالت بهره مند " ، منحصرا2ماده  3-2در مورد دانشجويان بند ج :1تبصره 

 . شوند

 ربط؛  آموزي با معرفي مراجع ذي د دانشدارندگان نشان نقره و برنز كشوري المپيا -ب

براي ورود به آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته ( هاي مسابقه در هر يك از رشته)رتبه هاي اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه ملّي مهارت 

تفاعي با معرفي دبيرخانه اين غيران -هاي آموزشي عالي غيردولتي  كاربردي و مؤسسه –به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي 

 ها؛  مسابقه

آموختگان رتبة اول دوره كارشناسي ناپيوسته كه ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال دورة تحصيلي خود را به پايان رسانده و به لحاظ ميانگيِن  دانش: ت

 تحصيل خود باشند؛  كل، حائـز باالترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي در دانشگاه محل

مند  آموختگي و صرفاً براي يك بار از تسهيالت اين ماده بهره افراد موضوع اين ماده مجازند حداكثر طي مدت دو سال پس از زمان دانش: 2تبصره

 . شوند

ون ورودي همان دانشگاه قابل تسهيالت مندرج در اين ماده براي دانشجويان واجد شرايط دانشگاه آزاد اسالمي از طريق شركت در آزم: 3تبصره 

 . اعمال است

توانند با اخذ پذيرش از دانشگاه مورد نظر بدون شركت در آزمون ورودي در دوره  دانشجويان دوره كارشناسي ارشد داراي شرايط زير مي: 6مادّة

 ادامه تحصيل دهند؛  Ph.Dتحصيلي دكتري 

 پژوهشي نمايه شده معتبر ملي و بين المللي  –وحداقل دو مقاله در مجالت علمي  17دارا بودن حداقل ميانگين كل ( الف

 دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد ( ب

 . باشد نامه مي محاسبه ميانگين كل دروس دوره كارشناسي ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پايان: 1تبصره 

پذيرش دانشجويان مشمول اين ماده مازاد بر ظرفيت و با رعايت مفاد مندرج در آن، طبق دستورالعمل مصوب شوراي آموزشي دانشگاه : 2تبصره 

 . شود انجام مي

 اد خواهد بود؛ نامه بر عهدة معاونت آموزشي وزارت است و در شرح و تفسير مفاد، نظر اين معاونت مورد استن نظارت بر اجراي اين آيين: 7مادّة



تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت  به 31/2/16ه و شانزده تبصره در تاري   ّنامه مشتمل بر يك مقدمه، هشت ماد اين آيين: 1مادّة

ون شركت در آزمون ورودي نامة پذيرش دانشجويان ممتاز در مقطع تحصيلي باالتر بد آيين» هاي  علوم، تحقيقات و فنّـاوري رسيد و جايگزين مصوبّه

ابالغيه )هاي آموزش عالي  ها و مسابقات علمي در دوره نامة نحوة پذيرش برگزيدگان جشنواره ، آيين(23/3/15مورخ  732/21ابالغيه شماره )

مورخ  3613/21شماره ابالغيــه )آموختگان رتبـــه اول دورة كارداني  نامة تسهيل ادامه تحصيل دانش ، آيين(31/1/11مورخ  1411/21شماره 

نامه  ، آيين(24/9/19مورخ  423/21ابالغيه شماره )آموختگان رتبه اول دورة كارشناسي  نامة تسهيــل ادامه تحصيل دانش ، آيين(26/12/13

ارائه ( 11/3/12مورخ  357/21ابالغيه شماره ) Ph.Dهاي كارشناسي ارشد و دكتري  تسهيالت آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان ممتاز دوره

هاي  ، ارائه تسهيالت به برگزيدگان مسابقه(1/3/19مورخ  2611/926/21ابالغيه شماره)تسهيالت به برگزيدگان مسابقة ملي و جهاني مهارت 

شماره ابالغيه )، ارائه تسهيالت به دانشجويان برگزيدة نمونة كشوري (1/12/13مورخ  3317/21ابالغيه شماره )اي  هاي فني و حرفه آموزشكده

در خصوص دارندگان نشان نقره و برنز كشوري المپياد )شوراي هدايت  11/7/11، مصوبه جلسه بيست و نهم مورخ (21/11/13مورخ  2456/21

شود و براي پذيرش دانشجو در  مي( درخصوص عدم دريافت شهريه از دانشجويان ممتاز) 19/12/15مورخ  9696/21و ابالغيه شماره ( دانش آموزي

 .به بعد قابل اجراست« 16-17»حصيلي سال ت


