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  آيين نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

 

 ٣٨٧ آيين نامه تشكيل شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخـشان در آمـوزش عـالي مـصوب جلـسه           ٢ ماده   ٢در اجراي بند    

 شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور برقـراري تـسهيالت ويـژه آموزشـي بـراي دانـشجويان ممتـاز در                       ٦/٩/٧٥مورخ  

اين آيين نامه تدوين  ) پزشكي و دامپزشكي  (اي    ارشناسي، آارشناسي ارشد پيوسته و دآتراي حرفه      مقطع تحصيلي آ  

  :شود و به مورد اجرا گذاشته مي

  :مند شوند، عبارتند از توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره  دانشجوياني آه مي  ـ١ماده 

  . آشورالف ـ برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش

موضوع مصوبات شـوراي عـالي   (ب ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي آشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش  

  )انقالب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاهها بدون شرآت در آزمون سراسري

  .لمي و صنعتي ايرانهاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي ع ج ـ برگزيدگان جشنواره

 ـ برگزيدگان آزمون سراسري موضـوع بنـد الـف، آـساني هـستند آـه مجمـوع نمـرات اآتـسابي آنهـا در آزمـون             ١تبصره 

  .سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط باالتر باشد

ف تا ج باشند اما بـه دليـل داشـتن ويژگيهـاي اسـتثنايي بـه        ـ دانشجوياني آه فاقد شرايط مذآور در بندهاي ال ٢تبصره 

تشخيص گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزش دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شـوند، از سـوي دانـشگاه بـه                     

  .مند شوند شوند تا پس از بررسي و تأييد شورا بتوانند از مزاياي اين آيين نامه بهره  شورا معرفي مي

هر يك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهـده دار انجـام آليـه امـور مربـوط بـه اسـتعدادهاي درخـشان در آن          ـ در  ٢ماده 

توانـد نـسبت بـه تأسـيس دفتـر ويـژه اسـتعدادهاي درخـشان در حـوزه                   دانشگاه است و در صورت ضرورت، دانشگاه مي       

  .معاونت آموزشي اقدام نمايد

پژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يكي از اعـضاي هيـأت علمـي داراي     ـ براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و  ٣ماده 

  .نمايد مرتبه استادياري و باالتر را به عنوان استاد مشاور وي تعيين مي

  .شود تبصره ـ حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت مي

 و پايه را بنـا بـه پيـشنهاد اسـتاد مـشاور و تأييـد مـدير گـروه         تواند برخي از دروس عمومي  ـ دانشجوي ممتاز مي ٤ماده 

 اين دروس جزء حـد نـصاب واحـدهاي     آموزشي مربوط، بدون شرآت در آالس، در ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهد  

  .گردد دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي

 از دروس مورد عالقه خود را بـا معرفـي دانـشكده محـل     تواند با تأييد استاد مشاور، برخي دانشجوي ممتاز مي  ـ  ٥ماده 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف بـه ارائـه            . تحصيل خود در دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذارند       

  .خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستند

توانـد برخـي از دروس    وط، دانـشجوي ممتـاز مـي    ـ بنا به تشخيص استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشـي مربـ   ٦ماده 

  .اصلي و تخصصي را به طور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون حضور در آالس بگذراند

تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان ممتاز، نسبت به تشكيل آالس ويژه بـا    ـ دانشگاه مي ٧ماده 

  .دام نمايدتعداد آمتر از حد نصاب براي آنان اق

 ـ به منظور استفاده مطلوب دانـشجويان ممتـاز از متـون خـارجي، دانـشگاه نـسبت بـه برگـزاري آالسـهاي ويـژه            ٨ماده 

  .نمايد آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان اقدام مي

  . واحددرسي انتخاب کند٢٧تواند با تأييد استاد مشاور، حداآثرتا ل تحصيلي مي دانشجوي ممتازدر هر نيمسا  ـ٩ماده 

هـاي علمـي و آارگاههـاي      دانشگاه موظف است تمهيدات الزم را براي شرآت دانشجويان ممتاز در آنفرانس  ـ ١٠ماده 

  .آموزشي داخلي فراهم نمايد



 ٢

 آمـك هزينـه تحـصيلي ، خوابگـاه ، بـن خريـد آتـاب،         ـ دانشگاه در اختصاص امكانـاتي ماننـد بـورس تحـصيلي ،     ١١ماده 

  .بايد براي دانشجويان ممتاز تسهيالت ويژه قائل شود... استفاده از آتابخانه ها و آزمايشگاهها و 

تواند با درخواست دانشجوي ممتـاز بـراي تحـصيل همزمـان در دو رشـته تحـصيلي پـس از تأييـد           دانشگاه مي  ـ ١٢ماده 

  .نمايداستاد مشاور موافقت 

  .شود اي ابالغ مي تبصره ـ مقررات تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه

تواند از تـسهيالت    آمتر باشد، او نمي١٧ دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از   چنانچه ميانگين نمرات  ـ ١٣ماده 

  .عمول به تحصيل خود ادامه خودهد داددر اين صورت مطابق مقررات م. اين آيين نامه استفاده آند

 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاهها حسب مورد ، براي اسـتفاده دانـشجويان ممتـاز از امكانـات مراآـز       ١٤ماده 

  .دارند اقدامات الزم را معمول مي... اطالع رساني، مؤسسات پژوهشي ، باشگاه دانش پژوهشان جوان و 

آموزش عالي از محل اعتبارات متمرآز خود بودجـه اي را بـه نـسبت تعـداد دانـشجويان ممتـاز        وزارت فرهنگ و   ـ ١٥ماده 

  .دهد دانشگاهها به آنها اختصاص مي

 شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي درخـشان در     ٥/١١/٧٧ تبـصره در جلـسه مـورخ    ٤ مـاده و  ١٦ ـ اين آيين نامـه در   ١٦ماده  

  .ابل اجراستآموزش عالي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب ق

  

   ممتازتسهيالت رفاهي ويژه دانشجويان  

  

  
  :تذکر  
  . توانند درخواست وام نمايند  ممتاز از سال دوم تحصيل ميـ دانشجويان      

  . باشد ١٧بايست  ـ حداقل معدل دانشجويان ممتاز در زمان درخواست وام مي     

  . شود  وام به دانشجويان ممتاز با تأييد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه پرداخت مي  ـ     

 

 نوع تسهيالت )ريال(مقدار

 وام تحصيلي   برابر سقف وام تحصيلي٣

 وام ازدواج حداآثر سقف وام ازدواج بدون امتيازبندي

 اپيوسته نآارشناسي آارداني و   برابر سقف وام ضروري بدون امتيازبندي٢

 ساير مقاطع   برابر سقف وام ضروري بدون امتيازبندي٣
 وام ضروري

 شهر تهران ٠٠٠/٠٠٠/٢٠

  تبريز - اهواز – اصفهان    شهرهاي ٠٠٠/٠٠٠/١٥
  مشهد -  شيراز            

 ساير شهرها ٠٠٠/٠٠٠/١٢

 وديعه مسكن



 ٣

 يان ممتاز و نمونه مراحل تكميل و ارسال اطالعات وام دانشجو

   

  ـ تاييد مدارك دانشجويان ممتاز توسط دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه١ 

  ـ تكميل فرم درخواست وام توسط دانشجوي متقاضي ٢

    ـ تاييد فرم توسط امور دانشجويي دانشگاه٣

  فاه دانشجويانه صندوق ربـ ارسال مدارك تائيد شده دانشجو توسط معاونت دانشجويي وفرهنگي دانشگاه ٤

  از طريق سيستم جامع به صندوق رفاه دانشجويان ـ ارسال اطالعات دانشجوجدا از ساير دانشجويان٥

ـ نگهداري سوابق و مدارك دانشجويان پس از بررسي و تاييد صندوق در پرونده دانشجو تـا پايـان تحـصيل توسـط امـور                         ٦

  دانشجويي 

 


