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   تحصیلی باالتر های برای ورود به دوره علمیبه برگزیدگان تسهیالت ه ارائنامۀ  آیین
  

  مقدمه 
 مـورخ   ۴۱۹هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلـسه             سياست در اجراي 

 قانون اهداف، وظـايف و      ۲ بخش ج از ماده      5 بند  شوراي عالي انقالب فرهنگي و     ۲۲/۲/۷۷
 مجلس شـوراي    ۱۸/5/۸۴تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ       تشكيالت وزارت علوم،    
  و هـدايت   ريزي براي شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان         اسالمي مبني بر برنامه   

  علوم و به منظور تـسهيل      هاي مختلف   حوزههاي راهبردي كشور در       اولويتآنها به سمت    
   :شود امه ذيل تدوين مين  آيين،برگزيدگان علمي و دانشجويان ممتازادامه تحصيل 

  
  :رود نامه به كار مي هاي زير در اين آيين  واژه،به منظور رعايت اختصار :1مادّۀ

  ؛ارت علوم، تحقيقات و فنّاوري وز:وزارت
  ؛وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوريشوراي هدايت استعداد هاي درخشان  :شورای هدایت

  سازمان سنجش آموزش كشور؛: سازمان سنجش
 كـه  كـشور اسـت    و پژوهشي  هاي آموزش عالي    انشگاهها و مؤسسه   هر يك از د    :هدانشگا

 ين علوم، تحقيقات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي               طبق مقررات وزارت  
  ؛كنند فعاليت مي

  متقاضي؛دورة تحصيلِي فعلي : تر  پاییندوره
  متقاضي؛بالفاصله بعدي   دورة تحصيلِي:  باالتردوره
هـاي مـذكور در دفترچـة پـذيرش دانـشجو در سـال ورود                 محل -از رشته  هر يك    :رشته

  ؛)شبانه( بدون در نظر گرفتن دوره روزانه يا نوبت دوم انشجو به دانشگاهد
  

 تحـصیل   بـرای بدون شرکت در آزمون ورودیتوانند    افراد مشمول اين ماده مي    : 2ماده  
  ؛پذيرفته شوندها  توسط دانشگاهمستقيماً در دوره باالتر
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   دوره کاردانی:2-1
 ،المللـي خـوارزمي، جـوان خـوارزمي         نهاي بي    جشنواره  نهايي هاي اول تا سوم     رتبه -الف

اي كـه در آن برگزيـده     و فارابي در رشته مرتبط بـا طـرح ابتكـاري خـود يـا زمينـه          رازي
  ؛ها  با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنوارهاند، شده
  ربط؛ با معرفي مراجع ذي،المللي  بين علميعتبر مه ها و جشنواره هاي اول مسابقنفر -ب
اي و    فنـي و حرفـه    «آمـوزي     هاي دانش    اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه      ه هاي  رتب  -ت

 »علمي و كاربردي هنرستانهاي كاردانش    «آموزي    هاي دانش   و نيز مسابقه  » كشاورزي
 پـرورش،  آموزش و     وزارت براي ورود به آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به          

ــشگاه جــامع علمــي   ــاربردي و مؤســسه–دان ــي    ك ــالي غيردولت ــاي آموزشــي ع  -ه
  ها؛  با معرفي دبيرخانه اين مسابقهغيرانتفاعي

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

  )ته و ناپیوسپیوسته( دوره کارشناسی:2-2
موضوع مصوبات شوراي (هاي دانش آموزي دارندگان نشان طالي كشوري المپياد -الف

  :  با معرفي دبيرخانه المپياد،)عالي انقالب فرهنگي 
  دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت؛ -ب
 ،المللـي خـوارزمي، جـوان خـوارزمي         نهـاي بـي      جشنواره  نهايي هاي اول تا سوم     رتبه -پ

اي كـه در آن برگزيـده          و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينـه            رازي
  ؛ها  با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنوارهاند، شده

  ربط؛ ، با معرفي مراجع ذيالمللي  بين علمي معتبره ها و جشنواره هاي اول مسابقنفر -ت
ــ دورة كــارداني رتبــه اول اندانــشجوي -ث رشــته و  ين دانــشجويان هــم ناپيوســته در ب

آموختـه     كه ظرف مّدت حداكثر چهار نيمـسال دانـش         ورودي دانشگاه محل تحصيل     هم
بـراي ورود بـه دوره كارشناسـي        (باشـند جـده   يد و داراي ميانگين كـلّ حـداقل ه        نشو

  ؛)ناپيوسته
نـي و   هـاي ف    آموزشكده جوييهاي دانش    اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه       هاي رتبة -ج

 آموزشكده هاي فني و حرفه اي       در  به دوره كارشناسي ناپيوسته    براي ورود اي    حرفه
هاي    كاربردي و مؤسسه   – دانشگاه جامع علمي      آموزش و پرورش،    وزارت وابسته به 

  ها؛  با معرفي دبيرخانه اين مسابقه غيرانتفاعي-آموزشي عالي غيردولتي 
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 دوره كارشناسـي    د بـه  بـراي ورو    جهـاني مهـارت    ات اول تا سـوم مـسابق       هاي رتبه  -چ
  ربط؛ با معرفي مراجع ذي، »ج«هاي مذكور در بند  مؤسسه ناپيوسته

   دوره کارشناسی ارشد:2-3
 دانـشجويي بـراي ورود بـه         علمـي  المپيادهـاي سوم مرحله نهايي    هاي اول تا       رتبه  -الف

   دبيرخانه المپياد؛با معرفي،  برگزيدههمان رشته
  في معاونت دانشجويي وزارت؛دانشجويان نمونه كشوري با معر -ب
 ،المللـي خـوارزمي، جـوان خـوارزمي         نهاي بـي     جشنواره  نهايي هاي اول تا سوم      رتبه  -پ

اي كـه در آن برگزيـده          و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينـه            رازي
  ؛ها  با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنوارهاند، شده

  ربط؛  با معرفي مراجع ذيالمللي  بين علمي معتبر هايه ها و جشنواره اول مسابقنفر -ت
  ؛رتبه اول كشوري جشنوارة دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي شاهد و ايثارگر -ث
 دوره كارشناسـي پيوسـته كـه حـداكثر در مـدت هـشت نيمـسال                  ممتـاز  دانشجويان -ج

جويان  درصد برتـر در بـين دانـش        دهگين كل جزو    ن و به لحاظ ميا    آموخته شوند   دانش
  ؛هم رشته و هم ورودي خود باشند

رشـته و      در بـين دانـشجويان هـم        دورة كارشناسـي ناپيوسـته     رتبـه اول   اندانشجوي -چ
آموختـه     كه ظرف مّدت حداكثر چهار نيمـسال دانـش         ورودي دانشگاه محل تحصيل     هم
  ؛دند و داراي ميانگين كلّ حداقل هفده باشنشو

 ده طـول مـدت تحـصيل        پيـام نـور   ارشناسـي    براي دانشجويان دوره هـاي ك       :1تبصره  
  .نيمسال در نظر گرفته مي شود

اولويت ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول ايـن مـاده، در همـان دانـشگاه     :2تبصره  
محل تحصيل دانشجو است ولي در صورت موافقت دانشگاه پذيرنده ، ادامـه تحـصيل              

  .بالمانع است) و غير دولتياعم از دولتي (دانشجويان ممتاز در دانشگاههاي ديگر 
 ۲-۲ تو ۱-۲ ب هايموضوع بنـد   (المللي   بين هاي  ه تشخيص اعتبار علمي مسابق    :3 تبصره
هاي علمـي     ها و مسابقه     تشخيص اعتبار جشنواره   دستورالعمل اجرايي «طبق   )۳-۲و  
  ؛ عهدة معاونت آموزشي وزارت است مصوب شوراي هدايت به،»المللي بين

  آنها طبق مصوبه شوراي    هايي كه سرفصل دروس     متاز در رشته  دانشجويان م  :4 هتبصر
 پـنج هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسـته بـراي     وزارت در دوره عالي برنامه ريزي  

  است   نيمسال تدوين و تصويب شده     نهراي   كارشناسي پيوسته ب   در دوره سال و   مني
  مند شوند؛ توانند از تسهيالت مربوط بهره نيز مي



 4

ــصره ــار خــود    چنانچــه :5تب ــي خــارج از اختي ــه داليل ــشجو ب               طــول مــدت تحــصيل دان
بيش ازمدت مجازمذكور ) موارد مشابه،زايمان و ي تحصيلرخصيمانند بيماري،م(

معاونت آموزشـي   در اين صورت پس از تاييد و تشخيص         ،  آيين نامه شود  دراين  
 كميتــه  درموضــوعدبيرخانــه شــوراي هــدايت پذيرنــده و معرفــي بــه  دانــشگاه

شناسي مسائل استعدادهاي درخشان وزارت بررسي و با تاييد نهايي معاونت     كار
  .آموزشي وزرات، استفاده از تسهيالت مربوط امكان پذير مي باشد

تعداد  (حداكثر ده درصد از ظرفيت پذيرش       حداقل يك نفر و    دانشگاه ها موظفند   :6 هتبصر
 بـه دانـشجويان ممتـاز       را تر موجـود  باالهاي دوره     هر يك از رشته    )نام شدگان   ثبت

  دهند؛ اختصاص )۳-۲ ج وچ، ۲-۲ثموضوع بندهاي  (تر دورة پايين
 ده درصد در هر يك از رشـته هـاي دوره هـاي پـايين تـر و بـاالتر ، بـر                        مقدار: 7تبصره

محاسـبه  ) شـبانه (مجموع ظرفيتهاي  دوره روزانه و نوبـت دوم          اساس اولويت علمي و     
  .مي شود

هـاي تحـصيلي      رتي كه مقدار درصد محاسبه شـده در هـر يـك از دوره             درصو: 8تبصره
 با تقريب اضـافي مـالك عمـل       تر يا باالتر عدد صحيحي نباشد، گردكردة آن عدد            پايين

  .خواهد بود
 نفرباشـد  5 در صورتي كه ظرفيت پـذيرش دانـشجو در دوره بـاالتر كمتـر از               :9تبصره  

تر را بـا در نظـر         يان ممتاز دوره پايين   دانشگاهها مجازند حداكثر يك نفر از دانشجو      
  ؛نامه پذيرش كنند گرفتن ساير شرايط اين آيين

 و  ۳-۲  و چ  ج،  ۲-۲  ث بـه غيـر از بنـد      ( مـاده اين  دانشجويان ممتاز مذكور در      :10تبصره
اي و   هاي آموزشكده هاي فني و حرفه       آموزي و دانشجويي مسابقه    برگزيدگان دانش 

فق به اخذ پذيرش از دانشگاه محل تحـصيل خـود            در صورتي كه مو    )جهاني مهارت 
 دستورالعمل مصوب شوراي هدايت توسط سـازمان         بر اساس    ها آن نشوند، جايابي 

  ؛شود سنجش انجام مي
رش مـازاد بـر ظرفيـت رسـمي پـذي         پذيرش افـراد مـشمول ايـن مـاده           ظرفيت   :11 هتبصر

  ؛است ) سازمان سنجش در دفترچةندرجم( محل -دانشجو در هر رشته
  

در )مندرج در هر بند     شرايط  با رعايت   ( ۲پذيرش دانشجويان ممتاز مذكور در ماده        :3مادّۀ
صـورت رايگـان      هاي تحصيلي باالتر در هـر يـك از دانـشگاههاي دولتـي بـه                دوره
  . نيستندباشد و دانشگاهها مجاز به دريافت شهريه از دانشجويان مذكور  مي
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بـراي سـال و دورة تحـصيلي          مـي تواننـد    صرفاًمه  نا  ين آيين ا ۲ماده   مشمول   افراد :4مادّۀ
  ؛مند شوند  بهرهتسهيالت مربوطبالفاصله بعدِي خود از

  
و کـسب   ورودی دوره بـاالتر     شرکت در آزمـون     درصورت   توانند  ذيل مي افراد  : 5 مادّۀ

  محـل -  آزاد در رشـته    آخرین فرد پذیرفته شده   نمره    درصد 90برابر   حدنصاب علمی 
  .ه شوند پذيرفتمورد تقاضا

  ؛)با رعايت شرايط مندرج در هر بند(  اين آيين نامه۲افراد مشمول ماده  -الف
دانش آموختگان رتبه اول با     " ، منحصرا ۲ ماده   ۳-۲ جدر مورد دانشجويان بند     :1تبصره  

  .رعايت شرايط مندرج درآن مي توانند از اين تسهيالت بهره مند شوند
  ؛ربط آموزي با معرفي مراجع ذي المپياد دانشدارندگان نشان نقره و برنز كشوري  -ب
هـاي    در هـر يـك از رشـته       (ملّي مهارت    اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه     هاي   هرتب -پ

 آموزش   وزارت  براي ورود به آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به           )مسابقه
هــاي آموزشــي عــالي   كــاربردي و مؤســسه– دانــشگاه جــامع علمــي و پــرورش،
  ؛ها  با معرفي دبيرخانه اين مسابقه غيرانتفاعي- غيردولتي

آموختگان رتبة اول دوره كارشناسـي ناپيوسـته كـه ظـرف مـدت حـداكثر چهـار                    دانش :ت
نيمسال دورة تحصيلي خود را به پايان رسانده و بـه لحـاظ ميـانگيِن كـل، حائــز                   

 گاهدانـش باالترين ميانگين در مقايسه با دانـشجويان هـم رشـته و هـم ورودي در                 
  ؛دنمحل تحصيل خود باش

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

آزاد اسالمي از     دانشگا ه   شرايط واجدبراي دانشجويان   ج در اين ماده     رتسهيالت مند : 3تبصره  
  .  در آزمون ورودي همان دانشگاه قابل اعمال استطريق شركت 

توانند با اخذ پـذيرش از   شرايط زير ميدانشجويان دوره كارشناسي ارشد داراي    : 6مادّۀ .
 Ph.Dدانشگاه مورد نظـر بـدون شـركت در آزمـون ورودي در دوره تحـصيلي دكتـري                  

  ادامه تحصيل دهند؛
  نمايه  پژوهشي –و مقاله در مجالت علمي      د وحداقل   ۱۷بودن حداقل ميانگين كل       دارا )الف

  شده معتبر ملي و بين المللي
  دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد )ب



 6

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

با رعايت مفاد منـدرج      فيت و  مازاد بر ظر   پذيرش دانشجويان مشمول اين ماده    : 2 تبصره
  .شود طبق دستورالعمل مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام ميدر آن، 

  
نامه بر عهدة معاونت آموزشي وزارت است و در شرح و             نظارت بر اجراي اين آيين     :7مادّۀ

  ؛ين معاونت مورد استناد خواهد بودتفسير مفاد، نظر ا
  

  تبـصره در تـاريخ      شـانزده ه و   ّ   مـاد  هـشت ه،  دمـ نامه مـشتمل بـر يـك مق          اين آيين  :8ۀمادّ
 شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخـشان در وزارت علـوم، تحقيقـات و              بتصوي به ۳۱/۲/۸۶
جويان ممتـاز در مقطـع      شنامـة پـذيرش دانـ       آيين «هاي    اوري رسيد و جايگزين مصوّبه    ـفنّ

 ،)۲۳/۳/۸۵ مورخ   ۷۳۲/۲۱ابالغيه شماره   (تحصيلي باالتر بدون شركت در آزمون ورودي        
هـاي آمـوزش      ها و مـسابقات علمـي در دوره         نامة نحوة پذيرش برگزيدگان جشنواره      آيين

ــالي  ــه شــماره (ع ــورخ ۱۹۱۸/۲۱ابالغي ــين ،)۳۰/۸/۸۰ م ــه تحــصيل   آي ــسهيل ادام ــة ت نام
 ،)۲۶/۱۲/۸۳ مـورخ    ۳۶۰۳/۲۱ه شماره   ــابالغي(ه اول دورة كارداني     ـــآموختگان رتب   دانش
ابالغيـه  (آموختگـان رتبـه اول دورة كارشناسـي           امـه تحـصيل دانـش     ل اد ــنامة تسهي   آيين

ــماره  ــورخ ۹۲۳/۲۱ش ــين، )۲۹/۴/۸۴ م ــراي    آي ــشي ب ــي و پژوه ــسهيالت آموزش ــه ت نام
 ۳۵۷/۲۱ابالغيـه شـماره      (Ph.Dهاي كارشناسي ارشد و دكتـري         دانشجويان ممتاز دوره  

ابالغيـه   ( مهـارت  ارائه تـسهيالت بـه برگزيـدگان مـسابقة ملـي و جهـاني             ) ۱۰/۳/۸۲مورخ  
ــماره ــورخ ۲۶۱۸/۴۲۶/۲۱ش ــسابقه   ، )۱/۳/۸۴ م ــدگان م ــه برگزي ــسهيالت ب ــه ت ــاي  ارائ ه

ارائه تـسهيالت    ،)۸/۱۲/۸۳ مورخ   ۳۳۸۷/۲۱ابالغيه شماره   (اي    هاي فني و حرفه     آموزشكده
 ،)۲۱/۱۰/۸۳ مــورخ ۲۹۵۶/۲۱ابالغيــه شــماره (بــه دانــشجويان برگزيــدة نمونــة كــشوري 

در خصوص دارندگان نـشان     ( شوراي هدايت    ۱۸/۷/۸۱ مورخ   ممصوبه جلسه بيست و نه    
 ۱۴/۱۲/۸۵ مـورخ    ۴۶۴۶/۲۱و ابالغيـه شـماره      ) نقره و برنز كشوري المپياد دانش آموزي      

براي پـذيرش دانـشجو     شود و     مي) درخصوص عدم دريافت شهريه از دانشجويان ممتاز      (
 /.قابل اجراست به بعد »۸۶-۸۷« در سال تحصيلي
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