«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 استعدادهاي
جوانان مبتكر و خالق تضمين ميشود .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 چالشهاي فراروي چنين حركتي ،فراهم آوردن موقعيتهايي است كه اين
استعداد ها مجال رويش يابند و لذا يكي 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 نامهي طرح تشكيل دفتر استعدادهاي
درخشان در دانشگاهها شكل گرفت و اين دفاتر در دانشگاههاي مختلف تاسيس
شد .در دانشگاه عالمه طباطبايي نيز دفتر استعدادهاي درخشان در سال 1379و
در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه تاسيس شد كه به عنوان بخشي از دانشگاه تالش
مينمايد ت ا با ايجاد بستري مناسب براي شكوفايي استعدادها و گشودن دريچههاي
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 بيشتر آنان را فراهم آورد.
خوشبختانه در طي چند سال اخير وزارت علوم تحقيقات و فناوري با فعال تر كردن
فعاليتهاي خود و تخصيص بودجه ويژه  ،آيين نامهها و بخشنامههااي مختلفاي را
تهيه ،تصويب و ابالغ نموده و دانشگاه نيز در تالش است تا با همكااري آن وزارت ،
ضمن تربيت دانشجوو آماده سازي وي براي پاذيرش مسالوليت هااي تخصصاي و
حرفه اي ،اقدام به پرورش سالم عاطفي و اجتماعي او هماهنگ با باورها و ارزشهاي
فرهنگي ،اجتماعي ،خانوادگي ،ديني و تاريخي نماياد تاا از طرياح تحقاح مفهاوم
استقالل فردي ،هويت او را به كمال برساند.
مجموعه حاضر به منظور آشنايي دانشگاهيان و دانشجويان با فعاليتهاي اين دفتار
تهيااه و تاادوين گرديااده و مجموعااه اي  ،مشااتمل باار خالصااه اي از مقااررات و
آيين نامههاي مربوط و نوع تسهيالت ارائه شده ،بوده و اميد است ماورد اساتفاده
جامعه دانشگاهي قرار گيرد.

خالصه ي آيین نامه تسهیالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز
در اجراي بند  2ماده  2آيين نامه تشكيل شوراي هادايت اساتعداد هااي درخشاان در
آموزش عالي مصوب جلسه  387مورخ  75/9/6شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور
برقااراري تسااهيالت ويااژه آموزشااي بااراي دانشااجويان ممتاااز مقاااطع كارشناسااي
كارشناسيارشد و دكترا اين آيين نامه تدوين و به مورد اجرا گذاشته ميشود .
ماده  – 1دانشجوياني كه مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهرهمند شوند ،عبارتند از :
الف -برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور
ب -برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش
ج -برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
تبصره  -1برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف،كساني هستند كه مجموع نمرات



پرداخت کمک هزینه تحصیلی در مدت مجاز سنوات مجاز تحصیل



پرداخت کمک هزینه برای شرکت استعدادهای درخشان در
کالسهای فوقبرنامه نظیر کامپیوتر و زبانخارجه و یا کالسهای
مكمل رشته تحصیلی خود





اعطای یک بار تسهیالت مالی درجهت حمایت مالی پروژهها ،
پایاننامه ها و رسالههای دانشجویان مقاطع مختلف

اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دو نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه
آزمايشي مربوط باالتر باشد.
تبصره  - 2دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند اما به دليال



داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تأييد شاوراي آماوزش
دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند ،از سوي دانشگاه به شورا معرفي ماي شاوند تاا
پس از بررسي و تأييد شورا بتوانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.

پرداخت کمک هزینه سفرزیارتی حج دانشجویی براساس گواهی
معاونت دانشجویی دانشگاه



اعطای یكبار تسهیالت مالی برای ارائه مقاالت پذیرفته شده ،ارائه
دستاوردها و نوآوریها
ارائه تسهیالت آموزشی و پژوهشی ،تحصیل همزمان در دو رشته و یا
گذراندن واحد های درسی اضافی مطابق با آیین نامه مصوب



پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد و دکتری طبق ضوابط

ماده  -2دانشجوي ممتاز ميتواند برخي از دروس عمومي و پايه را بنابه پيشنهاد استاد

کلیه تسهیالت و هزینه های فوق با ارائه گواهی مربوط و فقط در صورت

مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط  ،بدون شركت در كالس در ابتاداي نيمساال
تحصيلي امتحان دهد  .اين دروس جزو حد نصاب واحد هااي دانشاجو در آن نيمساال
تحصيلي منظور نميگردد.
ماده  - 3بنا به تشخيص استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشاي مرباوط ،دانشاجوي

تامین اعتبار از سوی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود .

ممتاز ميتواند برخي از دروس اصلي و تخصصي را به طور اختصاصاي زيار نظار اساتاد
مربوط بدون حضور در كالس بگذراند .
ماده  - 4دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي ميتواند با تأييد استاد مشاور حداكثر
تا  27واحد درسي انتخاب كند.
ماده - 5دانشگاه مي تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصيل همزماان در دو
رشته تحصيلي پس از تأييد استاد مشاور موافقت نمايد .مقررات تحصيل همزمان در دو
رشته تحصيلي طي دستور العمل جداگانه اي ابالغ ميشود.
ماده  - 6چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از  17كمتار
باشد ،نميتواند از تسهيالت اين آيين نامه استفاده كند .در اين صورت مطاابح مقاررات
معمول به تحصيل خود ادامه خواهد داد .

اين آيین نامه در جلسه مورخ  77/11/5شوراي هدايت
معاونت آموزشي دانشگاه

استعداد هاي درخشان در آموزش عالي به تصويب رسید و از

دفتر استعداد هاي درخشان

تاريخ تصويب الزم االجراست.

سال تحصیلي 95-96

ارائه تسهیالت ويژه به دانشجويان استعداد درخشان

دستورالعمل شناسايي و تعیین دانشجوي استعداد درخشان
دانشجوي عادي دانشگاه كه داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد ،مي تواند پس از كسب
موافقت گروه آموزشي مربوط و تاييد شوراي آموزشي و يا تحصيالت تكميلي دانشگاه و
تصويب شوراي هدايت استعدادها ي درخشان وزارت متبوع در رديف دانشجوي استعداد
درخشان قرارگرفته و مي تواند از مزاياي مربوط بهره مند گردد .
.1-1دانشجوي نمونه كشوري با تاييد معاونت فرهنگي دانشگاه
 .1-2دانشجويان رتبه اول هر سال تحصيلي در هر رشته با ورودي مشترک ،به شرط
دارا بودن مقاالت معتبر علمي مطابح با دستورالعمل مصوب
 .1-3دانشجويان پژوهشگر برجسته به لحاظ دارا بودن كتاب ،تاليف ،ترجمه ،طرح
پژوهشي و  ، ...به پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط با تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه با
حداقل ميانگين كل 18براي دانشجويان دوره كارشناسي و  17براي دانشجويان دورههاي
كارشناسي ارشد و دكتري
 .1-4دارا بودن اختراع ثبت شده مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
 . 1-5نفر اول مسابقات يا المپيادهاي ورزشي كشوري يا وزارتي با تاييد مراجع ذيصالح
منحصراً براي رشته هاي دانشكده تربيت بدني
 . 1-6نفر اول مسابقات قران و نهج البالغه كشوري يا وزارتي و يا حافظان كل قران كريم
يا نهج البالغه با ارائه گواهي منحصراً براي رشته هاي دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 . 1-7كسب مقام اول در مسابقات دانشجويي سراسري كشور در زمينه هاي علمي و
فرهنگي با تاييد معاونت فرهنگي دانشگاه
برای آگاهی از متن کامل دستورالعمل به وب سایت مراجعه کنید

خالصه ي آيین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان

خالصه ي آيین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان

در دوره تحصیلي كارشناسي ارشد

در دوره تحصیلي دكتري

در اجراي سياست هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه
 419مورخ  77/2/22شوراي عالي انقالب فرهنگي ،باه منظاور تساهيل اداماه
تحصيل برگزيدگان علمي و دانشجويان ممتاز آيين نامه ذيل تدوين ميشود.

در اجراي سياست هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشاان مصاوب جلساه 419
مورخ  77/2/22شاوراي عاالي انقاالب فرهنگاي ،باه منظاور تساهيل اداماه تحصايل
برگزيدگان علمي و دانشجويان ممتاز آيين نامه ذيل تدوين مي شود.
ماده – 1دانشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد ظرفيت پذيرش با ازمون

ماااده  – 1دانشااگاه اختيااار دارد حااداكثر ده درصااد از ظرفياات دوره روزانااه
كارشناسي ارشد خود در هر رشاته محال را باه دانشاجويان دوره كارشناساي
پيوسته ( مجموع روزانه و شبانه ) به صورت مازاد بر ظرفت پذيرش با ازماون و
با رعايت شرايط زير اختصاص دهد:
الف-پس از  7نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل  115واحد درسي به لحاظ
ميانگين كل جزو ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشد .
(اين بند ايين نامه در هر سال تحصيلي تغيير و ابالغ خواهد شد ) )
ب-حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود .
ج-پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي و صارفا باراي
يك بار امكان پذير است .
د -پذيرش در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص گروه آموزشاي و تايياد
شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.
ه -احراز شرايط اختصاصي دانشگاه
ماده – 2دانشگاه اختيار دارد برگزيادگان رتباه هااي اول تاا پاانزدهم نهاايي

شيوه آموزشي و پژوهشي دوره روزانه خود را در هر كد رشته محل تحصيل را از بين
دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشور و مورد تاييد وزارت علوم به صورت
مازاد بر ظرفيت با رعايت شرايط زير پذيرش نمايد :
الف -داشتن ميانگين كل  16و باالتر در دوره كارشناسي و ميانگين كل  17و باالتر
بدون احتساب نمره پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد
ب-بيش از دو سال از تاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد .
ج-كسب حداقل  70امتياز از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابح با جدول
مصوب وزارت علوم
د -دارا بودن مدرک زبان معتبر وزارت علوم
ماده  – 2دانشگاه پيام نور ،آزاد اسالمي ،غير دولتي – غيرانتفاعي ،علمي_كاربردي و
پرديسهاي بين الملل ( خودگردان ) مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي پذيرش
استعداد درخشان در دوره دكتري نيستند .
ماده  – 3پذيرش دانش آموختگان حائز شرايط اين آيين نامه بدون پرداخت شهريه
تحصيلي است .

المپيادهاي علمي – دانش آموزي را براي ورود به همان رشته ياا رشاته هااي
مرتبط به تشخيص شوراي عالي برناماه ريازي آموزشاي وزارت علاوم باا ارائاه
معرفي نامه از دبيرخانه المپياد به صورت مازاد بر ظرفيات پاذيرش باا آزماون
پذيرش كند .

ماده  – 4دانشگاه مي تواند فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش
حائزين شرايط اقدام نمايد و اسامي پذيرفته شدگان بايد توسط معاونت آموزشي براي
تاييد صالحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال شود و قطعي شدن ثبت نام منوط به
تاييد سازمان مذكور است .

ماده  – 4دانشگاه اختيار دارد متقاضياني را كه در طول شش نيمسال تحصيلي

ماده  – 5پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه در همان رشته تحصيلي با رشته هاي
تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي به تشخيص گروه
آموزشي و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است .

ماده  - 3تغيير رشته يا محال تحصايل افاراد پذيرفتاه شاده بار اسااس ايان
آيين نامه مجاز نيست .
دانش آموخته ميشوند و به لحاظ ميانگين كل در مقايسه با دانشجويان هم
رشته و هم ورودي خود جزو ده درصد برتر باشند ،به صورت مازاد بر ظرفيت
پذيرش بدون آزمون در دوره كارشناسي ارشد همان سال ،پذيرش كند .
ماده  - 5دانشگاه ميتواند با رعايت شرايط مندرج در اين آيين نامه فقط يك
بار ت ا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش حائزين شرايط اقدام نمايد.
اسامي پذيرفته شدگان براي تاييد صالحيت عمومي به سازمان سنجش آموزش
كشور ارسال مي شود و قطعي بودن ثبت نام منوط به تاييد سازمان مذكور
است .
اين آيین نامه در تاريخ  93/4/11به تصويب شوراي هدايت

دفتر استعدادهای درخشان

ماده - 6تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اساس اين آيين نامه مجاز
نيست .
اين آيین نامه در تاريخ  93/3/27به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي
درخشان در وزارت علوم تحقیقات و فناوري رسید و براي پذيرش دانشجو از
سال تحصیلي  94- 95الزم االجراست .

*برای آگاهی بیشتراز مقررات به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به

استعدادهاي درخشان در وزارت علوم تحقیقات و فناوري رسید و براي
پذيرش دانشجو از سال تحصیلي  94-95الزم االجراست .

آشنایی با

نشانی  edu.atu.ac.irیا کانال تلگرام  @edu_atuirمراجعه شود.

معاونت آموزشی دانشگاه
سال تحصیلی 96-97

