
  هیالت آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره هایآیین نامه تس
 Ph.Dکارشناسی ارشد و دکتری 

  
  مقدمه
ورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسه مورخ  آیین نامه تشکیل ش2 ماده 2ی بند در اجرا

ی دانشجویان ممتاز ژه آموزشی و پژوهشی برا شورای عالی انقالب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیالت وی6/9/75
در این آیین نامه به .  ، این آیین نامه تدوین و اجرا می شودPh.Dناسی ارشد و دکتری صیلی کارشدر دوره های تح

ی دوره های کارشناسی  به دانشگاهها و مراکز پژوهشی مجر و"وزارت"وزارت، علوم تحقیقات و فناوری به اختصار 
  . اطالق شده است"داتشگاه"ارشد و دکتری 

  
   دانشجویان دارای شرایط زیر دانشجوی ممتاز شناخته می شوند؛-1ماده 
  برگزیدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد در هررشته آموزشی با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور؛) الف
موزشی ویژه دانشجویان ممتاز  آیین نامه تسهیالت آ13 و 1دانشجویانی که شرایط ممتاز بودن را مطابق مواد ) ب

  تا پایان دوره تحصیلی قبلی خود حفظ کرده اند؛
 نفر در آزمون آن 20 بیش از وره دکتری در هر رشته به شرط شرکتدارندگان رتبه اول در آزمون ورودی د) ج

  رشته؛
 -در مجالت علمی  مقاله 3 مقاله و دانشجویان دوره دکتری دارای 2دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دارای ) د

  پژوهشی؛
به معرفی سازمان سنجش آموزش ) رتبه های اول تا سوم هر رشته(های علمی دانشجویی کشور برگزیدگان المپیاد) ه

  .کشور
 نفر پذبرفته شده در 50زیدگان موضوع بند الف به ازای هر ن سنجش آموزش کشور برای تعیین برگ سازما-تبصره

  .ترتیب امتیازات علمی به عنوان دانشجوی ممتاز انتخاب و معرفی می کندهر رشته حداکثر یک نفر را به 
  : دانشگاه ترتیبی اتخاذ می کند تا تسهیالت زیر را برای دانشجویان ممتاز فراهم نماید-2ماده 
 برابر سایر دانشجویان از محل 3ای وام تحصیلی به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا اعط -

   دانشجویان؛صندوقهای رفاه
 ای بورس تحصیلی داخل به دانشجویان ممتاز دوره دکتری از سوی وزارت؛اعط -

  برای ارائه مقاله؛رکت در کنفرانسهای علمی خارج کشورش -

ای هیات  مانند اعضاستفاده از مراکز خدمات رایانه ای با سرویسهای ویژه پست الکترونیک و اینترنت -
 علمی؛

 ...تکثیر، کتابخانه ، بن کتاب و  دادن امکانات آزمایشگاه،در اختیار قرار -

مایشگاههای سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی یان ممتاز به امکانات پژوهشی و آز در صورت نیاز دانشجو-3ماده 
 .دانشگاه تمهیدات الزم را برای استفاده آنان فراهم می سازد



نات پژوهشی در اختیار دانشجویان ممتاز قرار دهند، پس از ارائه مراکز تحقیقاتی که امکا دانشگاهها و -تبصره
، از محل ردیف اعتبارت حفظ و پرورش استعدادهای درخشان مورد رش به معاونت آموزشی وزارت متبوعگزا

  .حمایت قرار خواهند گرفت
  

دروس ه معدل کل را ک  این آیین نامه1 دانشگاه می تواند دانشجویان دوره کارشناسی ارشد موضوع ماده -4 ماده
ا درجه عالی ارزشیابی شده باشد، برای تحصیل در دوره دکتری بدون شرکت در آزمون  و پایان نامه آنها ب17آنها 

  .ورودی پذیرش کند
العمل ویژه ای برای فیت است و دانشگاه می تواند دستور پذبرش این دانشجویان به صورت اضافه ظر-تبصره

  .د شورای آموزشی دانشگاه اجرا نمایین و پس از تصویبپذیرش این دانشجویان تدو
  

 هزینه برقراری تسهیالت آموزشی و پژوهشی دانشجویان ممتاز از محل اعتبارات حفظ و پرورش -5ماده 
  .استعدادهای درخشان و در صورت امکان از محل سایر منابع مالی دانشگاه تامین می شود

  
ده رئیس دانشگاه و معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  بر عهه نظارت بر اجرای این آیین نام-6ماده 

  .است که هر یک بر اساس مسئولیت های خود بر نحوه اجرای آن نظارت می کند
  

 شورای هدایت 19/12/81 تبصره پس از تصویب در جلسه مورخ 3 ماده و 7 این آیین نامه در -7ماده 
         .به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابالغ قابل اجراستاستعدادهای درخشان در آموزش عالی 


