
آموزشيآيين« تسهيالت ممتازنامه دانشجويان »ويژه

بند اجراي جلسـهآيين2ماده2در مصـوب عـالي آمـوزش در درخشان استعدادهاي هدايت شوراي تشكيل مـورخ387نامه
برقرا6/9/75 منظور به و فرهنگي انقالب عالي تحصيليرشوراي مقطع در ممتاز دانشجويان براي آموزشي ويژه تسهيالت ي

پ ارشد كارشناسي حرفهكارشناسي، دكتراي و دامپزشكي(اييوسته و گذاشـتهآييناين) پزشكي اجـرا مـورد به و تدوين نامه
:شودمي
مي-1ماده كه ايندانشجوياني مزاياي از بهرهآيينتوانند عبارتندازنامه شوند، :مند
كشور-الف آموزش سنجش سازمان معرفي با سراسري آزمون .برگزيدگان
المپيادها-ب پـرورشبرگزيدگان و آموزش وزارت معرفي با كشور آموزي دانش علمي عـالي(ي شـوراي مصـوبات موضـوع

دانش پذيرش عنوان با فرهنگي دانشگاهانقالب در برگزيده سراسريآموزان آزمون در شركت بدون .)ها
جشنواره-ج پژوهشبرگزيدگان سازمان معرفي با خوارزمي ايرانهاي صنعتي و علمي .هاي

آنب-1تبصره اكتسابي نمرات مجموع كه هستند كساني الف، بند موضوع سراسري آزمون سراسـريهـارگزيدگان آزمـون در
باشد باالتر مربوط آزمايشي گروه در نمرات ميانگين از معيار انحراف نيم و دو .حداقل

بند-2تبصره در مذكور شرايط فاقد كه داشـتن»ج«تا»الف«دانشجوياني دليـل بـه امـا بـهويژگـيباشند اسـتثنايي هـاي
و مربوط آموزشي گروه معرفياشورييدتأتشخيص شورا به دانشگاه سوي از شوند، شناخته ممتاز دانشجوي دانشگاه آموزش ي

ومي بررسي از پس تا اينييدتأشوند مزاياي از بتوانند بهرهآيينشورا شوندنامه .مند
دانشگاه-2ماده از هريك آموزشيدر معاونت استعهدهها دانشگاه آن در درخشان استعدادهاي به مربوط امور كليه انجام دار

مي دانشگاه ضرورت، درصورت تو به نسبت نمايدأتواند اقدام آموزشي معاونت حوزه در درخشان استعدادهاي ويژه دفتر .سيس
فعاليت-3ماده بر نظارت يكيبراي دانشگاه ممتاز، دانشجويان پژوهشي و آموزشي اعضايهاي مرتبـهأهياز داراي علمي ت

مي تعيين وي مشاور استاد عنوان به را باالتر و .نمايداستادياري
ميحق-تبصره پرداخت و تعيين دانشگاه توسط مقتضي نحو به مشاور استاد .شودالزحمه
مي-4ماده ممتاز مشاودانشجوي استاد پيشنهاد به بنا را پايه و عمومي دروس از برخي وتواند آموزشـيييـدتأر گـروه مـدير

جز دروس اين دهد امتحان تحصيلي نيمسال ابتداي در كالس، در شركت بدون آنءمربوط، در دانشـجو واحدهاي نصاب حد
نمي منظور تحصيلي .گرددنيمسال

ميندا-5ماده ممتاز باشجوي دانشتأتواند معرفي با را خود عالقه مورد دروس از برخي مشاور، استاد تحصـيلييد محـل كده
بگذراند ديگري دانشگاه يا دانشكده در و. خود آموزشي خدمات ارائه به موظف پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها

به هستنداينپژوهشي .دانشجويان
و-6ماده مشاور استاد تشخيص به مـيتأبنا ممتاز دانشجوي مربوط، آموزشي گروه مدير اصـييد دروس از برخـي وتوانـد لي

بگذراند كالس در حضور بدون مربوط استاد نظر زير اختصاصي طور به را .تخصصي
مي-7ماده تعـداددانشگاه بـا ويژه كالس تشكيل به نسبت ممتاز، دانشجويان به علمي جديد مباحث آموزش منظور به تواند

نمايد اقدام آنان براي نصاب حد از .كمتر
دان-8ماده مطلوب استفاده منظور ميبه دانشگاه خارجي، متون از ممتاز كـالسشجويان برگزاري به نسبت ويـژهتواند هـاي

زبان نمايدآموزش اقدام دانشجويان اين براي خارجي .هاي
ني-9ماده هر در ممتاز ميدانشجوي تحصيلي بامسال تايتأتواند حداكثر مشاور، استاد كند27يد انتخاب درسي .واحد
موظف-10ماده كنفرانسدانشگاه در ممتاز دانشجويان شركت براي را الزم تمهيدات كارگاهاست و علمي آموزشيهاي هاي

نمايد فراهم .داخلي
از-11ماده اسـتفاده كتـاب، خريـد بن خوابگاه، تحصيلي، هزينه كمك تحصيلي، بورس مانند امكاناتي اختصاص در دانشگاه

وكتابخانه آزمايشگاهها و دان... ها براي شودبايد قائل ويژه تسهيالت ممتاز .شجويان



مي-12ماده هدانشگاه تحصيل براي ممتاز دانشجوي درخواست با ازتواند پس تحصيلي رشته دو در مشاورييتأمزمان استاد د
نمايد .موافقت

جد-تبصره دستورالعمل طي تحصيلي رشته دو در همزمان تحصيل ميگانهامقررات ابالغ .شوداي
ازچنان-13ماده متناوب يا متوالي نيمسال دو در دانشجو نمرات ميانگين نمـي17چه او باشد، ايـنكمتر تسـهيالت از توانـد
كندآيين استفاده داد. نامه خواهد ادامه خود تحصيل به معمول مقررات مطابق صورت اين .در
دانشگاه-14ماده و عالي آموزش و فرهنگ دانشوزارت استفاده براي مورد، حسب اطـالعها مراكـز امكانـات از ممتاز جويان

دانش باشگاه پژوهشي، مؤسسات ورساني، جوان مي... پژوهان معمول را الزم .دارنداقدامات
بودجـه-15ماده خـود، متمركـز اعتبارات محل از عالي آموزش و فرهنگ ممتـازوزارت دانشـجويان تعـداد نسـبت بـه را اي

ميدانشگاه اختصاص آنها به .دهدها

درآييناين و15نامه مورخ4ماده جلسه در عالي5/11/77تبصره آموزش در درخشان استعدادهاي هدايت شوراي
اجراست قابل تصويب تاريخ از و رسيد تصويب .به


