
 اسمه تعاليب
 آئين نامه تشويق دانشجويان 

 

جهت ايجاد انگيزه و سوق دادن دانشجويان به سمت فعاليتهاي علمـي و پژوهشـي ايـن                 
 .آئين نامه تدوين و به مورد اجرا گذشته مي شود

 هر دانشكده موظف مي باشد كه از زمان اجراي آئين نامه تشويق ، ستاد موسـوم                 :1ماده  
 .ق فعاليتهاي دانشجوئي تشكيل دهدبه ستاد بررسي و تشوي

 : اين ستاد در معاونت آموزشي هر دانشكده تشكيل شده و اعضاي آن عبارتند از:1بند
 معاون آموزشي هر دانشكده 
 سه تن از اساتيد فعال در امر اموزش به تشخيص معاون اموزشي هر دانشكده 
 مسئول اداره اموزش هر دانشكده 
 ن آموزشي هر دانشكده به تشخيص مسئول اداره اموزشدوتن از كارشناسا 

 : شرح وظايف اعضاي ستاد بررسي و تشويق فعاليتهاي دانشجوئي عبارتند از:2بند
بررسي و تكميل كارنامه فعاليتي دانشجويان و اعالم امتياز نهـائي بـرروي بـولتن                -1

 .دانشكده درانتهاي هر نيمسال تاحداكثر يك ماه بعد
 ماه بعد از اعـالم  1ويق در سطح دانشكده يا دانشگاه حداكثر تابرگزاري مراسم تش   -2

 نتايج كارنامه فعاليتي دانشجويان
دعوت از اعضاء رسمي دانشگاه، اساتيد و مسـووالن دانشـگاه جهـت شـركت در                 -3

 .مراسم تشويق
تعيين نوع تشويق براي گروههاي شايسته تشـويق بـا درنظـر گـرفتن امكانـات                 -4

 ودجه تخصيص داده شده از طرف دانشكده يا وزارتخانهدانشكده و بهرهگيري از ب
تالش و پيگيري در جهت تامين اعتبار برگزاري مراسم تشويق و هـداياي درنظـر                -5

 .گرفته شده
اعالم اسامي تشويق شوندگان به معاونت آموزشي دانشگاه در انتهاي هر نيمسـال              -6

ارنامـه فعـاليتي    همـراه بـا امتيـاز ك      .(تاحداكثر يك ماه بعد از شروع نيمسال بعد       
 )مربوط

ارسال يك كپي از جدول امتيازبندي كارنامه فعـاليتي دانشـجوبه معاونـت هـاي                -7
پژوهشي و دانشجوئي دانشكده ودانشگاه جهت اعمال امتيازبـه فعاليـت      .آموزشي

 .هاي دانشجو درواحدمربوط



تهيه نرم افزار مناسب جهـت بانـك اطالعـات داده هـا بـراي كارنامـه فعـاليتي                    -8
 اندانشجوي

 جهت تعيين دانشجويان شايسته تشويق در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور           :2ماده
 . تصميم گيري مي شود) كارنامه فعاليتي دانشجو( براساس

درپرونده تحصيلي دانشـجويان    ) كارنامه فعاليتي دانشجو  ( الزم است كه يك كپي از      :1بند
 فعاليـت هـاي     " تشويق ستاد بررسي و  "موجودبوده و درانتهاي هرنيمسال توسط اعضاي     

 .دانشجويي تكميل گردد
 الزم است كه يك كپي از كارنامه فعاليتي دانشجو همراه با دستورالعمل مربوطـه از             :2بنـد 

زمان اعمال آئين نامه تشويق يكبار جهت اطالع دانشجويان دراختيار تمـام دانشـجويان              
 جديـد بـه هـر كـدام از          دانشكده ها قرار گيرد و از آن پس ساليانه با آغاز سال تحصيلي            
 .دانشجويان جديدالورود يك كپي در زمان ثبت نام واگذار شود

 فارغ التحصـيل    يا  اداره آموزش هردانشكده موظف است كه به درخواست دانشجو         :3بند
يك كپي از كارنامه فعاليتي را كه ممهوربه مهر معاونت آموزشي مي باشدبه ايشان واگـذار                

 .نمايد
ر دانشكده موظف است ميانگين نمرات هر نيمسال و فعاليت هـاي             اداره آموزش ه   :4بنـد 

آموزشي هر دانشجو رادرانتهاي هر نيمسال بررسي نمـوده وبـه ستادبررسـي و تشـويق                
 .فعاليت هاي دانشجويان اعالم نمايد

 : دانشجويان شايسته تشويق عبارتند از:3ماده 
ـ (نفرات اول هررشته درپايان هرنيمسال تحصيلي     % 10)1 اس امتيـاز نهـايي كارنامـه       براس

 )فعاليتي
 نمره افزايش ميـانگين نمـرات درسـي نسـبت بـه نيمسـال               2دانشجوياني كه بيش از     )2

 .تحصيلي ماقبل داشته باشند
 نفرات اول امتحانات جامع علوم پايه و پره انترني% 10)3

 موظف است تاحداكثر يك هفته بعـد از اتمـام هرنيمسـال گـواهي               هردانشجوئي:4ماده
ــي فع ــي، پژوهشــي،ويا اجرائ ــاي آموزش ــت ه ــاي  -الي ــت ه ــودرا ازمعاون ــي خ فرهنگ

آموزشي،پژوهشي و دانشجوئي همراه با امتياز اعالم شده دريافـت نمـوده ، بـه امـوزش                 
 .دانشكده تحويل نمايد



 دانشگاه موظف است كه تمهيدات الزم جهت اجراي آئين نامه تشـويق رافـراهم               :5ماده  
خود بودجه ايي رابه نسبت تعداددانشجويان شايسته تشويق به         نموده و از محل اعتبارات      

 .ستاد بررسي و تشويق هر دانشكده اختصاص دهد
 

 كارنامه فعاليتي دانشجو
 فعاليت آموزشي

 ) ميانگين نمرات ، امتياز2x(ميانگين نمرات هر نيمسال : الف
 امتياز ميانگين نمرات نيمسال امتياز ميانگين نمرات مسالني امتياز ميانگين نمرات نيمسال

1   6   11   
2   7   12   
3   8   13   
4   9   14   
5   10   15   

 
 . نمره ميانگين است2ميزان ارتقاء تحصيلي نسبت به نيمسال قبل بيش از 

  خير-2 بلي                 -1
        :ترم هاي

 

 علوم پايه دورهامتحان جامع  
                          نمره دانشجو در امتحان جامع علوم پايه
                           رتبه دانشجو درامتحان جامع علوم پايه

 امتحان جامع پره انترني دوره 
                       نمره دانشجودر امتحان جامع پره انترني        

                     رتبه دانشجودر امتحان جامع پره انترني          
 
 

 آئين نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز
 :مقدمه

 آئين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در امـوزش         2 ماده   2دراجراي بند   
 شوراي عالي انقالب فرهنگي وبه منظور برقـراري         6/9/75 مورخ   387عالي مصوب جلسه    

تسهيالت ويژه آموزشي براي دانشجويان ممتاز در مقطع تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي           
اين آئين نامه تدوين و به مـورد        ) پزشكي و دامپزشكي  (ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي       

 .اجرا گذاشته مي شود



 :انند از مزاياي اين آيين نامه بهرهمند شوند عبارتند از دانشجوياني كه مي تو-1ماده 
 دانشجوياني كه مي توانند آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور

برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزان كشـور بـا معرفـي وزارت آمـوزش و پـرورش            
مـوزان برگزيـده    پذيرش دانش آ  «موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي با عنوان         (

 )»در دانشگاهها بدون شركت در آزمون سراسري
 برگزيدگان جشنواره خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كسـاني هسـتند كـه مجمـوع       -1 تبصـره 
 ميانگين نمرات در    نمرات اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دوونيم انحراف معيار از          

 .گروه آزمايشي مربوط باالتر باشد
دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تاج باشند امـا بـه دليـل                 -2تبصره  

داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربـوط و تاييـد شـوراي آمـوزش                
عرفي مي شوند تا پس     دانشگاه،دانشجوي ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه به شورا م         

 .از بررسي و تاييد شورا بتوانند از مزاياي اين آئين نامه بهره مند شوند
درهريك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهـده ارانجـام كليهـامور مربـوط بـه                -2ماده

استعدادهاي درخشان درآن دانشگاه است ودرصورت ضرورت،دانشگاه مي تواند نسبت به           
 .دهاي درخشان درحوزه معاونت آموزشي اقدام نمايدتاسيس دفتر ويژه استعدا

 وپژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يكي از       موزشيآ براي نظارت برفعاليتهاي   -3ماده  
 اعضاي هيات علمي داراي مرتبه استادياري و باالتررا به عنوان استاد مشـاور وي تعيـين                

 .مي نمايد

          دانشـگاه تعيـين و پرداخـت       حق الزحمه استاد مشاور به نحـو مقتضـي توسـط          -تبصره
 .مي شود

دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس عمومي و پايه رابنا به پيشنهاد استاد               -4ماده
مشاور و تاييد مدير گروه آموزشي مربوط،بدون شـركت در كـالس ، در ابتـداي نيمسـال                  

 حدنصـاب واحـدهاي دانشـجو در آن نيمسـال           ايـن دروس جـزو    . تحصيلي امتحان دهد  
 .تحصيلي منظور نمي گردد

مي تواند با تاييد استاد مشاور برخي از دروس مورد عالقه خود            دانشجوي ممتاز  -5ماده
ــري     ــا دانشــگاه ديگ ــود در دانشــكده ي ــي دانشــكده محــل تحصــيل  خ ــا معرف را ب

ارائه خدمات آموزشي و    دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف به          .بگذراند
 .پژوهشي به اين دانشجويان هستند



بنا به تشخيص استاد مشاور و تاييد مدير گـروه آموزشـي مربـوط، دانشـجوي          -6ماده
ممتاز مي تواند برخي از دروس اصلي و تخصصي را به طـور اختصاصـي زيـر نظـر اسـتاد             

 .مربوط بدون حضور در كالس بگذراند
 منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان ممتـاز،          دانشگاه مي تواند به    -7ماده

 .نسبت به تشكيل كالس ويژه با تعداد كمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نمايد
به منظور استفاده مطلوب دانشجويان ممتاز از متون خارجي ، دانشگاه نسـبت              – 8ماده

 . اقدام مي نمايدبه برگزاري كالسهاي ويژه آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان
دانشجوي ممتاز درهرنيمسال تحصيلي مي تواند با تاييد استاد مشاور، حداكثر            -9ماده

 . واحددرسي را انتخاب كند27تا 
دانشگاه موظف است تمهيـدات الزم را بـراي شـركت دانشـجويان ممتـاز در               -10ماده

 .كنفرانس هاي علمي وكارگاههاي آموزشي داخلي فراهم نمايد
انشگاه دراختصاص امكاناتي ماننـد بـورس تحصـيلي،كمك هزينـه تحصـيلي             د-11ماده

بايد براي دانشجويان ممتـاز     ...،خوابگاه،بن خريدكتاب،استفاده ازكتابخانه و آزمايشگاههاو    
 .تسهيالت ويژه قائل شود

دانشگاه مي تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصـيل همزمـان در دو        -12ماده
 .ز تاييد استاد مشاورموافقت نمايدرشته تحصيلي پس ا

مقررات تحصيل همزمان دردورشته تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه اي ابالغ           -تبصـره 
 .مي شود
ــاده ــال   -13م ــرات دانشجودردونيمس ــانگين نم ــه مي ــوالي چنانچ ــاوب مت  يامتن

در اين صـورت مطـابق      .كمترباشد،اونمي تواندازتسهيالت اين آيين نامه استفاده كند      17از
 . رات معمول به تحصيل خود ادامه خواهددادمقر

وزارت فرهنــگ وآمــوزش عــالي ودانشگاههاحســب مــورد، بــراي اســتفاده -14مــاده
دانشجويان ممتازازامكانات مراكزاطالع رساني،موسسات پژوهشي، باشگاه دانش پژوهـان         

 .اقدامات الزم رامعمول مي دارند...جوان و
ـ  عالي وزارت فرهنگ وآموزش   -15ماده ل اعتبـارات متمركزخودبودجـه اي رابـه         ازمح

 .نسبت تعداد دانشجويان ممتازدانشگاهها به آنها اختصاص مي دهد
 شـوراي هـدايت     5/11/77ماده وتبصـره درجلسـه مـورخ      16آيين نامه در  اين   -16ماده

 .استعدادهاي درخشان درآموزش عالي به تصويب رسيدوازتاريخ تصويب قابل اجراست
 
 



 ل همزمان دردورشته تحصيليدستورالعمل چگونگي تحصي
 :مقدمه

 آيين نامه آموزشي دوره هـاي كـارداني وكارشناسـي مصـوب        4دراجراي تبصره ماده      
،ايـن دسـتورالعمل بـه منظـور        )1376ارديبهشت  ( شوراي عالي برنامه ريزي    339جلسه  

        تعيين ضوابط وشرايط تحصيل همزمـان دانشـجويان ممتازدردورشـته تحصـيلي ابـالغ              
 .مي گردد

اين دستورالعمل به شوراي هدايت استعدادهاي درخشـان درآمـوزش عـالي            در -1ماده
وبه وزارت فرهنـگ و آمـوزش       »سازمان سنجش «شوراوبه سازمان سنجش آموزش كشور    

 .اطالق مي گردد»دانشجو«عالي 
 :دانشجويان مشمول اين دستورالعمل عبارتند از -2ماده

 سنجشبرگزيدگان آزمون سراسري بامعرفي سازمان -1
ــوزش و   -2 ــوربامعرفي وزارت آم ــوزي كش ــش آم ــي دان ــاي علم ــدگان المپياده برگزي

پـذيرش دانـش    «موضوع مصوبات شوراي عالي عالي انقالب فرهنگـي بـا عنـوان           (پرورش
 »آموزان برگزيده دردانشگاههابدون شركت درآزمون سراسري

 عتي ايرانبرگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي بامعرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صن-3
برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بندالف كساني هسـتندكه مجمـوع نمـرات            -1تبصره

اكتسابي آنهادرآزمون سراسري حداقل دوونيم انحراف معيارازميـانگين نمـرات درگـروه            
 .آزمايشي مربوط باالترباشد

دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكوردربندهاي الـف تـاج باشـنداما بـه دليـل                -2تبصره
ن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربـوط و تاييـد شـوراي آمـوزش                داشت

دانشگاه دانشجوي ممتازشناخته شوند،ازسوي دانشگاه به شورا معرفي مـي شـوندتاپس            
 .ازبررسي وتاييدشورا بتوانندازمزاياي اين آيين نامه بهره مندشوند

 :رشته دوم انتخابي دانشجوبراي تحصيل همزمان بايد -3ماده
 .درمقطع كارشناسي باشد-1
 . جزورشته هاي مورد تاييد شوراي هدايت استعدادهاي درخشان باشد-2

مانندرشته ( ازرشته هاي مورد نيازتوسعه فرهنگي     دانشجوبايد انتخابي رشته دوم -1تبصره
مانندرشـته هـاي علـوم      (وياموردنيازتوسعه علمـي كشـور    )الهيات وزبان وادبيات فارسي   

مانندرشته شيمي وزيست شناسي بـراي      (ي مكمل رشته اول دانشجو    وياازنظرعلم)وفلسفه
 دانشجويان رشته پزشكي وفيزيك ورياضي براي دانشجويان رشته هاي مهندسي ورشته 



مانندرشـته هـاي    (وياشكوفاكننده ذوق هنري دانشـجو    ) رشته ها  زبان خارجي براي اغلب   
   .باشد)گروه آزمايشي هنر

 ايـن مـاده     1ضاي دانشجويان ممتـاز، كـه درتبصـره        مورد تقا  سايررشته هاي  -2تبصره
ذكرنشده است، بايدپس ازبررسي وتاييد شوراي آموزشـي دانشـگاه، بـراي تاييـدنهايي              

 .شورابه معاونت آموزشي وزارت ارسال شود
دانشجوبراي تحصيل دررشته دوم مي تواند پس ازگذراندن حـداقل دونيمسـال            -4ماده

 بـه معاونـت آموزشـي       ستادمشاوررسـيده اسـت،   تحصيلي،درخواست خودراكه به تاييدا   
معاونت آموزشي دانشگاه كتبا وي رابه دانشـكده  .دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد 

مربوط درهمان دانشگاه يا دانشگاه ديگرمعرفي و مراتـب رابـه معاونـت آموزشـي وزارت                
 .منعكس مي كند

العمل اســتفاده دانشــجوفقط بــراي يــك بــارمي توانــدازمزاياي ايــن دســتور -5مــاده
 .دررشته دوم، حق تغييرآن را ندارد كندودرحين تحصيل

عالوه بردروس عمومي درصورتي كه برخـي ازدروس پايـه، اصـلي و تخصصـي                -6ماده
 .دردورشته تحصيلي مشترك باشند، گذراندن آن دروس دررشته اول كافي است

ــاده ــيلي،       -7م ــال تحص ــتاد مشاوردرهرنيمس ــد اس ــا تايي ــد ب ــجومي توان دانش
 .واحدازمجموع دروس دورشته راانتخاب نمايد27حداكثر
حداكثرمدت تحصـيل بـراي دانشـجويان مشـمول ايـن دسـتورالعمل، مـدت                -8ماده

 .مجازتحصيل دررشته اول آنهاست
اكثرتادونيمسال دشوراي آموزشي دانشكده رشته دوم مي توانددرمواردخاص ح        -تبصره

يد مراتب رابه دانشكده محل تحصـيل       دراين صورت با  .به طول دوره اضافه نمايد     تحصيلي
 .رشته اول اعالم كند

مادام كه دانشجودروس هردورشته رابه پايان نرسانده است، شاغل به تحصـيل             -9ماده
شناخته مي شودومعرفي وي به اداره نظام وظيفه پـس ازفراغـت ازتحصـيل دردورشـته                

 .خواهدشود
ورشـته، بااتمـام تحصـيل      درصورت انصراف دانشجوازادامه تحصيل دريكـي ازد       -تبصره

 .دريك رشته فارغ التحصيل مي شود
دانشجوبه لحاظ اتمام تحصيالت درهريك ازدورشته مي توانددرآزمون ورودي          -10ماده

 .مقطع باالترآن رشته شركت كند



به دانشجويي كه با تاييد گروه آموزشي رشته دوم موفق به گذراندن واحـدهاي               -11ماده
شناسي آن رشته شده باشد، مدرك رسمي اتمـام تحصـيل            كار درسي الزم ازدروس مقطع   

 .درمقطع كارشناسي رشته دوم اعطا مي شود
سايرمقررات مربوط به تحصيل همزمان دردورشته، تابع آيـين نامـه آموزشـي              -12ماده

 .دوره كارشناسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات مصوب وزارت مي باشد
ت آزمايشي طـي مـدت دوسـال تحـت نظرمعاونـت            اين دستورالعمل به صور    -13ماده

 .آموزشي وزارت، اجرا مي شودو درپايان اين مدت، مورد بازنگري شورا قرارمي گيرد
  به تصويب شوراي5/11/77 تبصره درتاريخ 4ماده و14اين دستورالعمل در -14ماده

 .هدايت استعدادهاي درخشان درآموزش عالي رسيده وازتاريخ تصويب قابل اجراست


