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 1396-97 یلیصاحب استعداد برتر در سال تحص انیبه دانشجو یلیتحص یهازهیجا یاعطا نامةوهیش

 

 مقدمه

 ئتیصاحب استعداد برتر )موضوع مصوبة ه انیبه دانشجو یلیتحص یهازهیجا یاعطا نامةنییآ 4از مادّة  2به استناد تبصرة 

 ریمطابق مفاد ز 1396-97 یلیدر سال تحص نامهنییآ نیا یاجرا نامةوهی(، ش14/3/1393 خینخبگان در تار یملّ ادیبن یامنا

 :شودیم نیتدو

 هافی: تعر1ماّدة

 :شودیم تیرعا نامهوهیش نیدر ا ریز یهافیاختصار، تعر تیرعا یبرا

 .نخبگان است یملّ ادی: منظور بنیملّ ادی. بنالف

 .صاحب استعداد برتر است انیبه دانشجو یلیتحص یهازهیجا یاعطا نامةنیی: منظور آنامهنیی.آب

 .است یو فنّاور قاتی. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقج

 .است ی. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکد

که بر اساس ضوابط وزارت علوم، وزارت کشور است یپژوهش ای یاز مراکز آموزش عال کی. مؤسسه: منظور هر هـ

 .کندیم تیفعال یانقالب فرهنگ یعال یشورا ایبهداشت 

 .است کشوریهانخبگان استان یادهایاز بن کی: منظور هریاستان ادی. بنو

 .است نامهنییصاحب استعداد برتر مطابق مفادآ انیاز دانشجو کی. دانشجو: منظور هرز

 .خردادماه سال بعد است انیمهرماه هر سال تا پا ی: منظور از ابتداتیمشمول یلی. سال تحصح

 .ماه سال بعد است وریشهر انیمهرماه هر سال تا پا ی: منظور از ابتداتی. سال مشمولط

   انیدانشجو ییشناسا یارهای: مع2ماّدة



 نیشتریو حائز ب نامهنییآ 4مندرج در مادّة  یهایژگیاز و یکیکم دست یدارا ل،یمجاز تحص یهادر سال دیبا انیدانشجو

 باشند. 1مطابق جدول  ینخبگان یهاتیاز فعال ازیامت

 ینخبگان یها تیحاصل از فعال ازی: امت1جدول 

 های نخبگانیفعالیت

 حداکثر امتیاز

 ضریب اعتبار زمانی
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

دکتری 

 تخصصی

المپیاد 

 علمی

 آموزیدانش

 جهانی

 100 200 1000 طال

درصد از ابتدای هر دورة  25امتیاز با ضریب 

یابد و تحصیلی، به طور سالیانه کاهش می

 ماند.درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می 25

( امتیاز  صرفاً

باالترین المپیاد 

در نظر گرفته 

شودمی ) 

 80 150 900 نقره

 60 120 800 برنز  

  

 ملّی

 40 80 700 طال

 30 60 500 نقره  

 20 50 300 برنز  

 100 200 300 اول دانشجویی

 75 150 200 دوم (وزارت علوم/ وزارت بهداشت)

 50 75 100 سوم  

آزمون 

ورودی 

 هادانشگاه

برگزیدة آزمون ورودی کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد پیوسته
( 701رتبه ـ  ) ( 101رتبه ـ  ) ( 51رتبه ـ  ) 

صرفاً امتیاز یک آزمون در نظر گرفته )

شودمی ) 
 (تا صفر) (تا صفر) (تا صفر)

برگزیدة آزمون ورودی کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

0 

 (25× رتبه)

200ـ   

 (15× رتبه)

120ـ   

صرفاً امتیاز یک آزمون در نظر گرفته )

شودمی ) 
 (تا صفر) (تا صفر)

های آزمون

علوم 

 پزشکی

های جامع پزشکی ، آزمونبرگزیدة 

پزشکی و داروسازی پزشکی ، دامدندان

 )برای ده نفر اول(

 (70× رتبه)

770ـ   

 (50× رتبه)

550ـ   

 (10× رتبه)

110ـ   

درصد از سال احراز  25امتیاز با ضریب 

 25یابد و موفقیت، به طور سالیانه کاهش می

 ماند.درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می



کارورزی پزشکی )برای آزمون پیشبرگزیدة 

 ده نفر اول(
0 

 (50× رتبه)

550ـ   

 (10× رتبه)

110ـ   

برگزیدة آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، 

 پزشکی و داروسازی )برای ده نفر اول(دندان
0 0 

 (80× رتبه)

880ـ   

جشنوارة 

 مورد تأیید

 خوارزمی

 آموزیدانش

رتبه 

 اول

سهم ×  70

 مشارکت

سهم ×  70

 مشارکت

سهم ×  70

 مشارکت

رتبه 

 دوم

سهم ×  50

 مشارکت

سهم ×  50

 مشارکت

سهم ×  50

 مشارکت

رتبه 

 سوم

سهم ×  30

 مشارکت

سهم ×  30

 مشارکت

سهم ×  30

 مشارکت

دانشجویی و 

 آزاد

رتبه 

 اول

سهم ×  120

 مشارکت

سهم ×  120

 مشارکت

سهم ×  120

 مشارکت

رتبه 

 دوم

سهم ×  100

 مشارکت

سهم ×  100

 مشارکت

سهم ×  100

 مشارکت

رتبه 

 سوم

سهم ×  80

 مشارکت

سهم ×  80

 مشارکت

سهم ×  80

 مشارکت

 المللیبین

رتبه 

 اول

سهم ×  350

 مشارکت

سهم ×  350

 مشارکت

سهم ×  350

 مشارکت

رتبه 

 دوم

سهم ×  300

 مشارکت

سهم ×  300

 مشارکت

سهم ×  300

 مشارکت

رتبه 

 سوم

سهم ×  250

 مشارکت

سهم ×  250

 مشارکت

سهم ×  250

 مشارکت

 جوان فارابی

رتبه 

 اول

سهم × 120

 مشارکت

سهم ×  120

 مشارکت

سهم ×  120

 مشارکت

رتبه 

 دوم

سهم × 100

 مشارکت

سهم ×  100

 مشارکت

سهم ×  100

 مشارکت



رتبه 

 سوم

سهم ×  80

 مشارکت

سهم ×  80

 مشارکت

سهم ×  80

 مشارکت

 بزرگسال

رتبه 

 اول

سهم ×  350

 مشارکت

سهم ×  350

 مشارکت

سهم ×  350

 مشارکت

رتبه 

 دوم

سهم ×  300

 مشارکت

سهم ×  300

 مشارکت

سهم ×  300

 مشارکت

رتبه 

 سوم

سهم ×  250

 مشارکت

سهم ×  250

 مشارکت

سهم ×  250

 مشارکت

 رازی

محقق 

 برگزیده

رتبه 

 اول

سهم ×  350

 مشارکت

سهم ×  350

 مشارکت

سهم ×  350

 مشارکت

رتبه 

 دوم

سهم ×  300

 مشارکت

سهم ×  300

 مشارکت

سهم ×  300

 مشارکت

رتبه 

 سوم

سهم ×  250

 مشارکت

سهم ×  250

 مشارکت

سهم ×  250

 مشارکت

 محقق جوان
سهم ×  120

 مشارکت

سهم ×  120

 مشارکت

سهم ×  120

 مشارکت

 محقق دانشجو
سهم ×  100

 مشارکت

سهم ×  100

 مشارکت

سهم ×  100

 مشارکت

 250 250 250 مستعد برتر هنری/ ادبی/ قرآنی

 های نخبگانیفعالیت

 1جدول 

     )ادامه(

 حداکثر امتیاز ضریب اعتبار زمانی

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد

دکتری 

 تخصصی

 های برگزیدهاختراع

 1اختراع سطح 
سهم  × 200

 مشارکت

سهم  × 200

 مشارکت

سهم  × 200

 مشارکت
درصد از سال احراز  25امتیاز با ضریب 

 25یابد و موفقیت، به طور سالیانه کاهش می

 ماند.درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می
 2اختراع سطح 

سهم  × 150

 مشارکت

سهم  × 150

 مشارکت

سهم  × 150

 مشارکت



 3اختراع سطح 
سهم  × 100

 مشارکت

سهم  × 100

 مشارکت

سهم  × 100

 مشارکت

اختراع یا ژن دارای 

 المللیثبت بین

سهم  × 100

 مشارکت

سهم  × 100

 مشارکت

سهم  × 100

 مشارکت

های فعالیت

 آموزشی

 200 300 400 دانشجوی نمونة کشوری

 0 آموختگی کارشناسیمیانگین کل دانش
میانگین  - 17)

100× کل(   

میانگین  - 17)

100× کل(   

آموختگی کارشناسی دانشمیانگین کل 

 ارشد
0 0 

میانگین  - 17)

75× کل(   

 میانگین کل در طول تحصیل
 میانگین - 17)

200× کل(   

میانگین  - 17)

120× کل(   

میانگین  - 17)

60× کل(   

تعداد »امتیاز در دورة کارشناسی در ضریب 

های های گذرانده تقسیم بر کل سالسال

 شود.ضرب می« مجاز



 هایفعالیت

 پژوهشی

های با نمایة های منتشر شده در نشریهمقاله

 المللیمعتبر بین
0 

هر ) 50

 (مقاله

هر ) 50

های پنج سال اخیرو مرتبط با صرفاً مقاله (مقاله

های شود. مقالهرشتة دانشجو لحاظ می

 از Q2 و1Q المللی باید در فهرستبین

 بر امتیاز و باشند داشته حضور SJRنمایة

اعضای  مرتبة ارتقای نامةآیین اساس

 شود.علمی محاسبه میهیئت

های علمی های منتشر شده در نشریهمقاله

 ـ پژوهشی
0 

هر ) 30

 (مقاله

هر ) 30

 (مقاله

های منتشر شده در مجامع علمی مقاله

 0 معتبر
هر مقالة ) 10

 (کامل

هر مقالة ) 10

 (کامل
( المللیداخلی و بین ) 

 به تشخیص بنیاد ملّی 100 100 100 های نخبگانیفعالیتسایر 

 .لحاظ خواهد شد 1آن در جدول  ازیشود، امت ییشناسا یملّ ادیبن یاز سو یگرید ینخبگان تی: چنانچه فعال1تبصرة 

مشمول  از،یبدون محاسبة امت ،یدگیدر دانشگاه پس از برگز لیسال تحص نیدر اول ریز یموضوع بندها انی: دانشجو2 تبصرة

 :رندیقرارگ یابیارز ندیبعد الزم است در فرا یهاسال یبرا یول شوند؛یم یلیتحص یهازهیجا

 ؛یآموزدانش یملّ یادهایدر المپ یبرنز کشور ایمدال طال ، نقره  یدارا دگانی. برگزالف



وزارت علوم/  دییمورد تأ ینمونة کشور یدانشجو /ییدانشجو یملّ یادهایرتبة اول تا سوم در المپ یدارا دگانی. برگزب

 (؛لیمجاز تحص یهاسال تیوزارت بهداشت )بدون رعا

 (؛ی)در دورة کارشناس یو فن یاضیورود به دانشگاه در گروه ر یدر آزمون سراسر 150تا  1رتبة  یدارا دگانی. برگزج

 (؛ی)در دورة کارشناس یربورود به دانشگاه در گروه علوم تج یدر آزمون سراسر 100تا  1رتبة  یدارا دگانی. برگزد

 (؛ی)در دورة کارشناس یورود به دانشگاه در گروه علوم انسان یدر آزمون سراسر 100تا  1رتبة  یدارا دگانی. برگز هـ

 (؛یورود به دانشگاه در گروه هنر )در دورة کارشناس یدر آزمون سراسر  40تا  1رتبة  یدارا دگانی. برگزو

 (؛ی)در دورة کارشناس یخارج یهاورود به دانشگاه در گروه زبان یدر آزمون سراسر  20تا  1رتبة  یدارا دگانی. برگزز

 .(یتخصص یدر دورة دکتر لیتحص یبرا دهیآموختگان برگز)دانش یملّ ادیبن یاحد دیشه زةیجا دگانی. برگزح

 :است ریمختلف به شرح ز یلیتحص یهادوره یبرا لیمجاز تحص یها: سال3 تبصرة

 : چهارسالی. دورة کارشناسالف

 : دوسالوستهیارشد ناپ ی. دورة کارشناسب

 : چهارسالیتخصص ی. دورة دکترج

 یسال پنجم تا هفتم دورة دکتر انیدانشجو ،یمعادل با دورة کارشناس یاحرفه یسال اول تا چهارم دورة دکتر انیدانشجو

 یمعادل با دورة دکتر ینیبال یدورة تخصص و فوق تخصص پزشک انیارشد و دانشجو یمعادل با دورة کارشناس یاحرفه

 .شوندیمحسوب م یتخصص

 .شود یمنف دینبا «یآموزش یهاتیفعال ازی+ امت یآزمون ورود ازی+ امت یعلم ادیالمپ ازیامت» یازهای: مجموع امت4 تبصرة

 .ردیگیها در هر رشته مورد توجه قرار مدانشگاه یترازهم بیکلّ دانشجو، ضرا نیانگیاز م یناش ازی: در محاسبة امت5 تبصرة

صورت  یملّ ادیبن صیاطالعات و تشخ ییآزمایمذکور در جدول، بر اساس راست تِیهر فعال قیدق ازیامت نیی: تع6 تبصرة

 .ردیپذیم

 ،یآموز)دانش یخوارزم یهامتناظر با جشنواره یازهایبر اساس امت ،یملّ ادیبن دییمورد تأ یهاجشنواره ری: سا7 تبصرة

 .شودیتراز مهم یملّ ادیبن ی( از سویالمللنیو آزاد، ب ییدانشجو



 یلیتحص یهازهی: جا3ماّدة

و بر اساس  نامهنییآ فیمطابق تعر ،«یتخصص یدکتر»و « ارشد یکارشناس»،  «یکارشناس»در سه دورة  یلیتحص یهازهیجا

 .شودیمشمول اعطا م انیبه دانشجو ریز یمطابق بندها ،یملّ ادیبن یمنابع اعتبار

 یدورةکارشناس .3-1

 :شودیاعطا م دگانیبه برگز 2مطابق جدول  یکارشناسدورة انیدانشجو یهازهیجا

 توضیحات حداکثر اعتبار تسهیالت ردیف نوع جایزه

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 مندی آموزشیاعتبار توان 1ـ1 آموزش

 پژوهش

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 ارتباطات علمیاعتبار  1ـ2

 2ـ2
نامة اعتبار اجرای پایان

 کارشناسی
 کرد مورد تأیید استاد راهنمابر اساس هزینه ریال 6.000.000

 در سال مشمولیت ریال 4.000.000 مندی کارآفرینیاعتبار توان 1ـ3 فنّاوری

 فرهنگ

 راتبة دانشجویی 1ـ4

)مجرد(ریال  2.000.000  
ساعت کار در ماه )در سال  20به طور ماهیانه، به ازای 

 تحصیلی مشمولیت(
 ریال )متأهل( 3.500.000

 فرد باید دارای بیمة پایه باشد. مطابق مقررات بنیاد بیمة تکمیلی 2ـ4

 در سال مشمولیت ریال 20.000.000 هدیة ازدواج 3ـ4

 ودیعة اجارة مسکن 4ـ4

 ریال )تهران( 250.000.000
حساب در مندی در سال تحصیلی مشمولیت و تصفیهبهره

 آموختگیزمان دانش
 ریال )سایر شهرها( 150.000.000

 در سال مشمولیت مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان های فرهنگیبرنامه 5ـ4

 یهاییتوانا یو با هدف ارتقا یآموزش یهاها وکارگاهشرکت دانشجو در دوره یبرا «یآموزش یمندتوان»: اعتبار 1تبصرة 

شرکت  یگواهبند منوط به ارائة نیا حسابهی. تصفشودیاعطا م لیمرتبط با تحص یتخصص یهادر موضوع یو

 .است یمدارک مثبتة مال لیو تحو یآموزش یهاها/ دورهدرکارگاه

 یهادر انجمن تیعضو» ،«یو خارج یداخل یعلم اتیاشتراک نشر»: نةیهزشامل کمک «یارتباطات علم»: اعتبار 2 تبصرة

 یهاگاهیبه پا یدر و دسترس تیعضو»، « آنها یهاو جشنواره ها،کارگاهیو شرکت در مجامع علم یو خارج یداخل یعلم

 .است هیقابل تصف کیهر  یِاست که بر اساس مدارک مثبتة مال «یعلم یهادکتابیخر»و  «یتخصص یاطالعات



 ییهارشته یدانشجو در مؤسسة متبوع برا نامةانیپا یشنهادیطرح پ بیمنوط به تصو ،«نامهانیپا یاجرا»: اعتبار 3 تبصرة

 .شودیاستاد راهنما، به دانشجو پرداخت م دییمورد تأ یهانهیدارند و بر اساس فهرست هز نامهانیاست که پا

 ،یسازیکاروکسب، تجار یاندازراه یآموزش یهاشرکت دانشجو در دوره یبرا ،«ینیکارآفریمندتوان»: اعتبار 4 تبصرة

. شودیاعطا م ینیوکارآفر ینوآور نةیدر زم یو یهاییتوانا یو مشابه آن و با هدف ارتقا یفکر تیحقوق مالک

 .است یمدارک مثبتة مال لیو تحو یآموزش یها/ دوره هاگاهشرکت در کار یبند منوط به ارائة گواه نیا حسابهیتصف

در مؤسسة متبوع  ییکار دانشجوساعت 20 انهیکه در قبال ماهاست یشتیمع نةیهزکمکشامل «ییراتبة دانشجو: »5 تبصرة

 .ابدییتعلق م ی( به ویلیتحص سالمیبه مدت نُه ماه )دو ن

نبوده، مورد  هیپا گرِمهیدر تعهد ب که،یدرمان یهانهیاز هز یجبران بخش یکه برااست یامهیشامل ب «یلیتکم مةیب: »6 تبصرة

استفاده  یو برا ابدییتعلق م زهیدانشجو( به مشموالن جا تی)از زمان مشمول سالکیبه مدت  مهیب نی. اردیگیاستفاده قرار م

درصد  30و  یملّ ادیبن یاز سو یلیتکم مةیدرصد مبلغ حق ب 70باشد.  هیپا یهامهیاز انواع ب یکی یدارا دیاز آن، دانشجو با

 .شودیبه دانشجو پرداخت م ییاعطا زةیآن از محل جا

بر ازدواج  یو منوط به ارائة اسناد مثبته مبن شودیخانواده اعطا م لیسنت حسنة تشک بیبا هدف ترغ« ازدواج ةیهد: »7 تبصرة

 .دانشجوست تیدر سال مشمول

وزارت علوم/ وزارت  ییِرفاه دانشجو یهاصندوق قیالحسنه از طربه صورت وام قرض« اجارة مسکن عةیود: »8 تبصرة

متأهل با ارائة مدارک مربوط به اجارة مسکن،  انیو صرفاً به دانشجو یملّ ادیبن دییمورد تأ یِمال ینهادها ریسا ایبهداشت 

 ردیپذیدهنده صورت مدانشجو و مطابق مقررات صندوق وام یِآموختگاعتبار پس از دانش نیا حسابهی. تصفشودیاعطا م

 دیبعد تمد یِلیدورة تحص انیتا پا زهیجا نیوارد شود، مدت استفاده از ا یلیو چنانچه دانشجو بالفاصله به مقطع باالتر تحص

 .شودیم

 اجرا ندی: فرا4ماّدة 

 :شودیم یّط لیذ یهانامه،گاموهیش یاجرا یبرا

 .شودیدر بهار منتشر م یملّ ادیبن یاز سو انیانتخاب دانشجو ندیشرکت در فرا. فراخوان 1ـ4

 .کنندیم یبارگذار یملّ ادیبن یاعالم شده در سامانة اطالعات خیاطالعات خود را تا تار ،یمتقاض انیدانشجو .4-2

، 1مطابق جدول  انیمتقاض ازیاطالعات و امت یبا بررس ان،یمتبوع دانشجو یهابا کمک مؤسسه یاستان یادهای. بن3ـ4

 .کنندیاعالم م یملّ ادیو به بن ییرا شناسا هیمشموالن اول



 نییرا تع دگانیبرگز ییفهرست نها ،یملّ ادیبن سیرئ دییاجرا شده و بر اساس تعداد مورد تأ ندیفرا یبا بررس یملّ ادی. بن4ـ4

 .کندیم

 .شودی، به مشموالن اعطا م4تا  2 یهابر اساس جدول هازهیجا ،یینها دگانی. با انتخاب برگز5ـ4

نه  یکرده است، متقاض یخالف واقع را بارگذار یاطالعات یمشخص شود متقاض ی: چنانچه در هر مرحله از بررستبصره

اعالم و به  ربطیذ یهابه دستگاه یو عدم صداقت و شودیمحروم م ادیبن التیتسه یدرخواست بلکه از تمام نیفقط از ا

 .شودیم یریگیموضوع پ یلحاظ حقوق

 : نظارت5 ماّدة

است و الزم است در  یملّ  ادیو نظارت بن یزیربر عهدة معاونت برنامه نامه،وهیو ش مهنانییآ حیصح یبراجرا کالننظارت

 .کند هیآن را ته یاز اجرا یهر سال،گزارش

استان متبوع خود  یهاآن را در مؤسسه جینتا یابیو ارز نامهوهیش ینظارت بر حُسن اجرا فةیوظ یاستان یادهای: بنتبصره

 .ارسال کنند یملّ ادیو به بن نیدارند و الزم است در هر سال گزارش عملکرد آن در استان خود را تدو

 مفاد ری: تفس6 ماّدة

معاونت مجاز است  نیاست و ا یملّ ادیو نظارت بن یزیربر عهدة معاونت برنامه نامهوهیمفاد ش ریمواد مسکوت و تفس شرح

 ییمذکور، شناسا زةیاز چهار نوع جا کیهر  لیرا ذ هازهیو جا ینخبگان یهاتیاز فعال یگرید قیدر صورت لزوم، مصاد

 .لحاظ کند نامهوهیش نیا التیدر تسه یملّ  ادیبن سیرئ بیو پس از تصو

 و اجرا بی: تصو7 ماّدة

 یملّ ادیبن سیرئ بیبه تصو 1/5/1396 خیمقدمه ، هفت مادّه و پنجاه و هفت تبصره، در تار کیمشتمل بر  نامهوهیش نیا

 .شودیاجرا م 1396ـ97 یلیسال تحص یو برا دینخبگان رس

 


