آيين نامه تسهيالت آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

مقدمه
دس اخشاي ثٌذ 1هبدُ  2آئيي ًبهِ ؿَساي ّذايت اػتقذادّبي دسخـبى ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى
ٍآهَصؽ پضؿىي ٍ ثِ هٌؾَس ثشلشاسي تؼْيالت ٍيظُ آهَصؿي ٍ پظٍّـي ثشاي داًـدَيبى داساي
اػتقذاد دسخـبى ٍ ؿىَفبيي اػتقذادّبي ثبلمَُ آًبى ثب هحَسيت اسصؽ ّبي ٍاالي اػالهي ،اًؼبًي
ٍهلي ايي آييي ًبهِ تلَيت گشديذ.
ماده  -1ثِ هٌؾَس سفبيت اختلبس ٍاطُ ّبي صيش دس ايي آييي ًبهِ ثِ وبس هي سٍد .
وزارت  :هٌؾَس ٍصاست ثْذاؿت  ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي اػت .
شورا  :هٌؾَس ؿَساي ّذايت اػتقذادّبي دسخـبى ٍصاست ثْذاؿت  ،دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىي هي
ثبؿذ.
دانشگاه  :هٌؾَس ّش يه اص داًـگبّْب ٍ داًـىذُ ّبي فلَم پضؿىي ٍ هَػؼبت ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست
ثْذاؿت  ،دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىي وـَس اػت وِ عجك همشسات ٍصاست فول هي وٌٌذ .
دانشجو :هٌؾَس وليِ داًـدَيبى ؿبغل ثِ تحليل دسداًـگبّْبي فلَم پضؿىي ٍ هَػؼبت
ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست ٍ
داًـىذُ ّبي فلَم پضؿىي ٍاثؼتِ ثِ دػتگبّْبي اخشايي ( ؿبّذ ،ثميِ اهلل ،استؾ ٍ فلَم
ثْضيؼتي) هيجبؿذ.
ماده  -2داًـدَيبى هَضَؿ ايي آييي ًبهِ فجبستٌذ اص :
الف  -ثشگضيذگبى آصهَى ػشاػشي گشٍُ آصهبيؾي فلَم تدشثي ثب وؼت ستجِ وـَسي هؼبٍي ٍ
ووتشاص ( 500ثب هقشفي ػبصهبى ػٌدؾ آهَصؽ وـَس)
ب  -داسًذگبى هذال عالً ،مشُ ٍ ثشًضوـَسي اص الوپيبدّبي فلوي داًؾ آهَصي (ثب هقشفي
ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ)
ج -ستجِ ّبي اٍل اًفشادي وـَسي الوپيبدفلوي داًـدَيبى فلَم پضؿىي وـَسثب هقشفي
دثيشخبًِ الوپيبد فلوي ٍصاست

د – داسًذگبى هذال عال اص الوپيبدّبي ثيي الوللي داًـدَيي دس صهيٌِ فلَم پضؿىي ثب تبئيذ
ٍصاست
هـ  -ثشگضيذگبى حبئض ستجِ ّبي اٍل تب ػَم ًْبيي خـٌَاسُ ساصي ٍ خـٌَاسُ ّبي خَاسصهي ٍ
خَاى خَاسصهي(دس صهيٌِ فلَم پضؿىي) ٍ ػبيش خـٌَاسُ ّبي هَسد تبييذ ٍصاست ثب هقشفي دثيشخبًِ
ّبي هشثَعِ
و -هبلىبى اثذاؿ يب اختشاؿ ثجت ؿذُ دس صهيٌِ فلَم پضؿىي ثب تبئيذ هقبًٍت تحميمبت ٍ في
آٍسي ٍصاست ثش اػبع ضَاثظ هشثَعِ
ز -داًـدَيبى ًوًَِ وـَسي گشٍُ پضؿىي ثب هقشفي ًْبد ريشثظ
ح % 2/5 -پزيشفتِ ؿذگبى ثشتش وـَسي دسّش يه اص آصهًَْبي هتوشوض خبهـ فلَم پبيِ
پضؿىي ،دًذاًپضؿىي ٍ داسٍػبصي ؛ خبهـ پيؾ وبسٍسصي پضؿىي ،پزيشؽ دػتيبس پضؿىي ٍ
دًذاًپضؿىي(حذالل ػِ ًفش ٍحذاوثش تب ػمف چْل ًفش دس ّش آصهَى )
ط -ستجِ ّبي ثشتش پزيشفتِ ؿذگبى دس آصهَى ّبي ٍس ٍدي دٍسُ ّبي تحليالت تىويلي
وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ  Ph.Dثِ ؿشح صيش :
 در آزمون هاي ورودي مارشناسي ارشد :تب ً 20فش پزيشفتِ ؿذُ دس ّش سؿتِ ًفش اٍلوـَسي ،تب ً 50فش پزيشفتِ ؿذُ دس ّش سؿتِ دٍ ًفشاٍل وـَسي ٍ دسكَستي وِ تقذاد پزيشفتِ
ؿذگبى ثيؾ اص ً 50فش ثبؿذ دس هدوَؿ ػِ ًفش اٍل وـَسي.
 دس آصهَى ّبي ٍسٍدي  : Ph.Dدس كَست ؿشوت حذالل پٌدبُ ًفش دس آصهَى ٍسٍدي ّش سؿتِتب ً10فش پزيشفتِ ؿذُ دس ّش سؿتِ ًفشاٍل ً11- 20 ،فش پزيشفتِ ؿذُ دس ّش سؿتِ دٍ ًفشاٍل ٍ
دسكَستي وِ تقذاد پزيشفتِ ؿذگبى ثيؾ اص ً 20فش ثبؿذ دس هدوَؿ ػِ ىفشاٍل .
ي %1 -داًـدَيبى ثشتش ّش سؿتِ ثب ٍسٍدي هـتشن دس ّش داًـگبُ دس پبيبى ّش ػبل
تحليلي(حذالل يه داًـدَ)ثِ ؿشط وؼت حذالل هقذل 18/5ثشاي دٍسُ وبسداًي  ،حذالل هقذل
 18ثشاي دٍسُ وبسؿٌبػي ٍ ثشاي همبعـ ثبالتشوؼت هقذل 17يب ثيـتش دس آى ػبل تحليلي .
ك -داًؾخَيبى پظٍّـگش ثشخؼتِ ثِ تبييذ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ ٍثش اػبع دػتَس القولي
وِ اص ػَي هقبًٍت تحميمبت ٍ في آٍسي ٍصاست تذٍيي ٍ ثِ داًـگبّْب اثالك هي ؿَد .

ماده  –3داًـدَيبى ٍاخذ ؿشايظ ّش يه اص ثٌذّبي هبدُ  ( 2ثِ غيش اص ثٌذ ي )دس همبعـ وبسداًي
ٍ وبسؿٌبػي ثبيذ دس ول دٍسُ هقذل ثيـتش اص  ٍ 17دس همبعـ وبسؿٌبػي اسؿذ ٍثبالتشدس ول
دٍسُ هقذل ثيـتش اص 16وؼت ًوبيٌذ .
تبصره :1داًـدَيبى ٍاخذ ؿشايظ ّش يه اص ثٌذّبي هبدُ  2دس همبعـ وبسداًي ٍ وبسؿٌبػي وِ دٍ
تشم هتَالي يب هتٌبٍة هقذل ووتش اص  ٍ 16دس همبعـ وبسؿٌبػي اسؿذ ٍةاالتشوِ ثيؾ اص دٍ تشم
هتَالي يب هتٌبٍة هقذل ووتش اص 15وؼت ًوبيٌذ هـوَل آييي ًبهِ ٍ تؼْيالت هشثَعِ ًخَاٌّذ
ؿذ.
تبصره :2ؿشط هقذل هزوَس ثبيذ دس ول دٍساى تحليل خَاُ لجل يب ثقذ اص ؿوَل آييي ًبهِ حفؼ
ؿذُ ثبؿذ.
ماده  -4داًـدَيبًي وِ داساي حىن هحىَهيت لغقي اص وويتِ اًضجبعي داًـگبُ يب ّيئت ثذٍي
تخلفبت
آصهَى ّب (هجٌي ثش تخلف آهَصؿي يب اخاللي) ثبؿٌذ هـوَل ايي آييي ًبهِ ٍ تؼْيالت هشثَعِ
ًخَاٌّذ ؿذ.
ماده  -5داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى ّش همغـ تحليلي افن اصؿبغل ثِ تحليل ٍ يب فبسك
التحليل هدبصًذ فمظ يه ًَثت لجل اص اًدبم خذهت ػشثبصي ٍ عشح ًيشٍي اًؼبًي دس آصهَى
ٍسٍدي همغـ ثبالتش ؿشوت ًوبيٌذ .
ماده  -6حذاوثش 10دسكذ اص ؽشفيت پزيشؽ هبصاد دس ّش سؿتِ ثِ داًـدَيبى داساي اػتقذاد
دسخـبى دٍسُ سٍصاًِ همبعـ هختلف تخليق دادُ هي ؿَد .خْت اػتفبدُ اص ايي ػْويِ ؿشوت
دس آصهَى ٍ وؼت حذالل  90دسكذ ًوشُ اي وِ آخشيي ًفش گضيٌؾ آصاد سؿتِ/هحل هشثَعِ ثِ
دػت آٍسدُ اػت الصم هي ثبؿذ .
تبصره :1خبيبثي ٍ پزيشؽ داًـگبّي داًـدَيبًي وِ حذ ًلبة الصم سا وؼت ًوَدُ اًذ تَػظ
دثيشخبًِ ّبي تخللي هشثَعِ كَست هي گيشد .

تبصره : 2ثشاي اػتفبدُ اص ػْويِ هبصادوؼت حذالل اهتيبص اص حيغِ ّبي آهَصؿي  ،پظٍّـي
،فشدي ٍ اختوبفي الصم اػت وِ ثبالتشيي اهتيبص وؼت ؿذُ هالن فول خَاّذ ثَد .
تبصره :3چگًَگي هحبػجِ اهتيبصات فَق الزوش دس ؿيَُ ًبهِ اي وِ تَػظ دثيشخبًِ ّبي ثشگضاس
وٌٌذُ آصهَى تذٍيي ؿذُ اػت اسائِ خَاّذ ؿذ.
تبصره :4داًـدَيبى هـوَل ايي هبدُ هي تَاًٌذ فمظ يه هشتجِ هـشٍط ثش ايٌىِ ثيؾ اص دٍ ػبل
اص صهبى
فبسك التحليلي آًْب ًگزؿتِ ثبؿذ اص ايي تؼْيالت ثْشُ هٌذ گشدًذ .
ماده -7داًـدَيبى هـوَل ايي آييي ًبهِ (ثِ اػتثٌبي داًـدَيبى همبعـ  ٍ Ph.Dتخكلي )
هي تَاًٌذ عشح ًيشٍي اًؼبًي خَد سا دسػبصهبى ّب ٍهشاوض آهَصؿي ،پظٍّـي ،دسهبًي ٍيب هذيشيتي
هشتجظ ثب داًـگبُ ّبي
فلَم پضؿىي يب ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىي ثگزساًٌذ هـشٍط ثش ايٌىِ ػبصهبى ّبي
فَق ثِ خذهبت آًبى ًيبص داؿتِ ثبؿٌذ .
ماده -8داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى دٍسُ دوتشاي حشفِ اي هدبصًذ دس كَست داؿتي
حذالل هقذل  17دس دٍ ًيوؼبل تحليلي ٍ تبئيذ اػتبد هـبٍس ثغَس ّوضهبى دس يىي اص سؿتِ ّبي
وبسؿٌبػي يب  MPHداًـگبّْبي وـَس دس ّوبى ؿْش هحل تحليل سؿتِ اٍل ثِ تحليل اداهِ
دٌّذ.
تبصره :1داًـدَ پغ اص ٍسٍد ثِ سؿتِ دٍم هي ثبيؼت ٍاحذّبي دسػي اص ّش دٍ سؿتِ سا ثِ ًحَي
اخز ًوبيذ وِ دس هذت هدبص تحليل دس سؿتِ اٍل ّ ،ش دٍ سؿتِ سا ثِ پبيبى سػبًذ .

تبصره :2داًـدَيبى هـوَل ايي آييي ًبهِ دس همغـ دوتشي حشفِ اي هي تَاًٌذ اص تؼْيالت
 MD-Ph.Dدس حيي تحليل سؿتِ اٍل اػتفادُ ًوبيٌذ .اسائِ ايي تؼْيالت ثش اػبع ضَاثظ
هلَة هشثَعِ دس ؿَساي فبلي ثشًبهِ سيضي خَاّذ ثَد .
ماده  -9ثِ هٌؾَس ّذايت فقبليتْبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى
ًٍؾبست ثش آًْب ،داًـگبُ يىي اص افضبي ّيئت فلوي تشخيحبً داساي هشتجِ اػتبديبسي ثِ ثبال سا
ثقٌَاى اػتبد هـبٍسداًـدَ تقييي هي ًوبيذ.
ماده  -10داًـدَي داساي اػتقذاد دسخـبى هي تَاًذ ثِ پيـٌْبد دفتش اػتقذادّبي دسخـبى
داًـگبّْب ٍ تبئيذ هقبًٍت آهَصؿي داًـىذُ دسٍع فوَهي سا ثغَس غيشحضَسي ثگزساًذ  .ايي
دسٍع خضء حذ ًلبة ٍاحذّبي دسػي داًـدَدس آى ًينػبل تحليلي هٌؾَسًوي گشدد .
تبصره : 1صهبى دادى اهتحبى اثتذاي ًين ػبل تحليلي ٍ وؼت حذالل ًوشُ  14ثِ فٌَاى ؿشط
لجَلي لحبػ ؿَد.
تبصره : 2دس خلَف دسٍع هقبسف اػالهي داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى حذاوثش دٍ
فٌَاى اص هدوَؿ  6فٌَاى دسٍع هزوَس ٍيب حذاوثشٍ 4احذ اص ٍ 12احذ فَق سا هي تَاًٌذ ثِ
اًتخبة خَد ٍثب اهتحبى اثتذاي ًيوؼبل تحليلي ٍ ثذٍى ؿشوت دس والع ثب ّوبٌّگي گشٍُ
هقبسف اػالهي داًـگبُ ثگزساًٌذ.
ماده  -11داًـدَي داساي اػتقذاد دسخـبى هيتَاًذ دس ّش ًيوؼبل تحليلي ثِ پيـٌْبد اػتبد
هـبٍس ٍ تبئيذهقبًٍت آهَصؿي داىؿىذُ هشثَعِ حذاوثش تب ٍ 27احذ دسػي سا ثگزساًذ.
ماده  -12داًـگبُ هي تَاًذ ثِ هٌؾَس آهَصؽ هجبحث خذيذ فلوي ثِ داًـدَيبى داساي اػتقذاد
دسخـبى  ،والع ّبي ٍيظُ اي تـىيل دّذ.

ماده  -13داًـگبُ هَؽف اػت والع ّبي ٍيظُ آهَصؽ صثبى،هْبستْبي سايبًِ اي،هذيشيت  ،سٍؽ
تحميك ٍػبيش هَاسد هـبثِ ثش اػبع ًيبص ػٌدي ثشاي داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى ثب تخفيف
ٍيظُ تـىيل دّذ.
ماده -14داًـگبُ هي تَاًذ اهىبًبت الصم سا ثشاي ؿشوت داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى دس
وٌفشاًؼْبي فلوي ٍ وبسگبُ ّبي آهَصؿي داخل ٍ خبسج اص وـَس فشاّن ًوبيذ .
ماده  - 15داًـگبُ هَؽف اػت ًؼجت ثِ پشداخت ووه ّضيٌِ ّبي الصم خْت تحميك دس صهيٌِ
هَضَؿ ٍ تْيِ پبيبى ًبهِ ّبي تحميمبتي ثش حؼت هَسد ٍ ؿشايظ ّش داًـگبُ الذام ًوبيذ .
تبصره  :ووه ّضيٌِ هزوَس اص هحل افتجبسات پظٍّـي داًـگبُ لبثل پشداخت هي ثبؿذ .
ماده  -16داًـگبُ هَؽف اػت الذاهبت الصم سا دس خْت افغبي ٍام ٍ ووه ّضيٌِ تحليلي،
خَاثگبُ  ،ثي خشيذ وتبة ٍتؼْيالت اػتفبدُ اص وتبثخبًِ ّب ،آصهبيـگبُ ّب  ،سايبًِ ٍ ايٌتشًت ٍ
اهىبًبت صيبستي  ،تفشيحيٍ ،سصؿي ثشاي داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى ثِ فول آٍسد.
ماده ّ -17ضيٌِ ّبي هبلي ٍ افتجبسي ثشًبهِ ّبي ٍيظُ آهَصؿي ٍ پظٍّـي داًـدَيبى داساي
اػتقذاد دسخـبى اص هحل افتجبسات ثشًبهِ پشٍسؽ ٍ حفؼ اػتقذادّبي دسخـبى ٍ ػبيش هٌبثـ
داًـگبُ تبهيي هي ؿَد.
تبصره  :هجٌبي تخليق ثَدخِ داًـگبّْب ًتبيح اسصؿيبثي ثِ فول آهذُ اص ثشًبهِ ّب ٍفولهسد
آًْب ٍ هتٌبػت ثب تقذاد داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى ّش داًـگبُ هي ثبؿذ .
مادهً -18ؾبست ثش حؼي اخشاي آييي ًبهِ ثش فْذُ هقبًٍت آهَصؿي ٍصاست ثَدُ ٍ دس ؿشح
ٍتفؼيش آى ًؾش ايي هقبًٍت هالن خَاّذ ثَد .
ايي آييي ًبهِ وِ هـتول ثش يل همذهِ  18،هبدُ ٍ 12تجلشُ اػت دس تبسيخ  87/12/3ثِ
تلَيت ؿَساي ّذايت اػتقذادّبي دسخـبى سػيذ ٍ اص تبسيخ اثالك الصم االخشا هي ثبؿذ .

