
 آيين نامه تسهيالت آمىزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

  

  

 مقدمو

آئيٓ ٔبِٗ ؽٛساي ٘ذايت اعتؼذاد٘بي دسخؾبْ ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضؽىي ٚ  2ِبدٖ 1دس اخشاي ثٕذ     

ٚ ؽىٛفبيي   دسخؾبْثٗ ِٕظٛس ثشلشاسي تغٙيالت ٚيژٖ آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي ثشاي دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد 

 اعتؼذاد٘بي ثبٌمٖٛ آٔبْ ثب ِحٛسيت اسصػ ٘بي ٚاالي اعالِي ،أغبٔي ٍِٚي ايٓ آييٓ ٔبِٗ تقٛيت گشديذ.
  

 ثٗ ِٕظٛس سػبيت اختقبس ٚاژٖ ٘بي صيش دس ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثٗ وبس ِي سٚد. -1ماده 

 ِٕظٛس ٚصاست ثٙذاؽت ، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىي اعت. وزارت :

 ؽٛساي ٘ذايت اعتؼذاد٘بي دسخؾبْ ٚصاست ثٙذاؽت ، دسِبْ ٚآِٛصػ پضؽىي ِي ثبؽذ. ِٕظٛس شورا :

ِٕظٛس ٘ش يه اص دأؾگب٘ٙب ٚ دأؾىذٖ ٘بي ػٍَٛ پضؽىي ٚ ِٛعغبت ٚاثغتٗ ثٗ ٚصاست ثٙذاؽت ،  دانشگاه :
 دسِبْ ٚآِٛصػ پضؽىي وؾٛس اعت وٗ طجك ِمشسات ٚصاست ػًّ ِي وٕٕذ.

  ْ ؽبغً ثٗ تحقيً دسدأؾگب٘ٙبي ػٍَٛ پضؽىي ٚ ِٛعغبت ٚاثغتٗ ثٗ ٚصاست ِٕٚظٛس وٍيٗ دأؾدٛيب دانشجو:

 .دأؾىذٖ ٘بي ػٍَٛ پضؽىي ٚاثغتٗ ثٗ دعتگب٘ٙبي اخشايي) ؽب٘ذ، ثميٗ هللا، استؼ ٚ ػٍَٛ ثٙضيغتي( ِيجبؽذ
  

 دأؾدٛيبْ ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ػجبستٕذ اص : -2ماده 

)ثب  055 آصِبيؾي ػٍَٛ تدشثي ثب وغت ستجٗ وؾٛسي ِغبٚي ٚ وّتشاصثشگضيذگبْ آصِْٛ عشاعشي گشٖٚ  -الف     
 ِؼشفي عبصِبْ عٕدؼ آِٛصػ وؾٛس(

 داسٔذگبْ ِذاي طال، ٔمشٖ ٚ ثشٔضوؾٛسي اص اٌّپيبد٘بي ػٍّي دأؼ آِٛصي )ثب ِؼشفي ٚصاست آِٛصػ ٚ پشٚسػ( -ب     

پضؽىي وؾٛسثب ِؼشفي دثيشخبٔٗ اٌّپيبد ػٍّي ستجٗ ٘بي اٚي أفشادي وؾٛسي اٌّپيبدػٍّي دأؾدٛيبْ ػٍَٛ  -ج    

 ٚصاست

 داسٔذگبْ ِذاي طال اص اٌّپيبد٘بي ثيٓ اٌٍٍّي دأؾدٛيي دس صِيٕٗ ػٍَٛ پضؽىي ثب تبئيذ ٚصاست –د     

ثشگضيذگبْ حبئض ستجٗ ٘بي اٚي تب عَٛ ٔٙبيي خؾٕٛاسٖ ساصي ٚ خؾٕٛاسٖ ٘بي خٛاسصِي ٚ خٛاْ خٛاسصِي)دس  -ىـ     

 پضؽىي( ٚ عبيش خؾٕٛاسٖ ٘بي ِٛسد تبييذ ٚصاست ثب ِؼشفي دثيشخبٔٗ ٘بي ِشثٛطٗصِيٕٗ ػٍَٛ 

ثش  ِبٌىبْ اثذاع يب اختشاع ثجت ؽذٖ دس صِيٕٗ ػٍَٛ پضؽىي ثب تبئيذ ِؼبٚٔت تحميمبت ٚ فٓ آٚسي ٚصاست -و    

 ضٛاثظ ِشثٛطٗ اعبط

 دأؾدٛيبْ ّٔٛٔٗ وؾٛسي گشٖٚ پضؽىي ثب ِؼشفي ٔٙبد ريشثظ -ز    

% پزيشفتٗ ؽذگبْ ثشتش وؾٛسي دس٘ش يه اص آصِٛٔٙبي ِتّشوض خبِغ ػٍَٛ پبيٗ پضؽىي ،دٔذأپضؽىي ٚ  5/2 -ح    

داسٚعبصي ؛ خبِغ پيؼ وبسٚسصي پضؽىي، پزيشػ دعتيبس پضؽىي ٚ دٔذأپضؽىي)حذالً عٗ ٔفش ٚحذاوثش تب عمف 
 چًٙ ٔفش دس ٘ش آصِْٛ(

ثٗ   Ph.Dبي ٚسٚدي دٚسٖ ٘بي تحقيالت تىّيٍي وبسؽٕبعي اسؽذ ٚستجٗ ٘بي ثشتش پزيشفتٗ ؽذگبْ دس آصِْٛ ٘ -ط   
 : ؽشذ صيش

  

ٔفش  52پزيشفتٗ ؽذٖ دس ٘ش سؽتٗ ٔفش اٚي وؾٛسي، تب   ٔفش 22  تب در آزمون ىاي ورودي مارشناسي ارشد: -
ثبؽذ دس ِدّٛع ٔفش  52ثيؼ اص   دسفٛستي وٗ تؼذاد پزيشفتٗ ؽذگبْ  دٚ ٔفشاٚي وؾٛسي ٚ  پزيشفتٗ ؽذٖ دس ٘ش سؽتٗ

 عٗ ٔفش اٚي وؾٛسي.

ٔفش پزيشفتٗ ؽذٖ 12: دس فٛست ؽشوت حذالً پٕدبٖ ٔفش دس آصِْٛ ٚسٚدي ٘ش سؽتٗ تب  Ph.D  دس آصِْٛ ٘بي ٚسٚدي -

ثيؼ اص   دسفٛستي وٗ تؼذاد پزيشفتٗ ؽذگبْ  ٔفش پزيشفتٗ ؽذٖ دس ٘ش سؽتٗ دٚ ٔفشاٚي 11ٚ- 22دس ٘ش سؽتٗ ٔفشاٚي ،

 . ٛع عٗ ٔفشاٚئفش ثبؽذ دس ِدّ 22

% دأؾدٛيبْ ثشتش ٘ش سؽتٗ ثب ٚسٚدي ِؾتشن دس ٘ش دأؾگبٖ دس پبيبْ ٘ش عبي تحقيٍي)حذالً يه 1 -ي   

ثشاي دٚسٖ وبسؽٕبعي ٚ ثشاي  11ثشاي دٚسٖ وبسدأي ، حذالً ِؼذي 5/11دأؾدٛ(ثٗ ؽشط وغت حذالً ِؼذي 
 يب ثيؾتش دس آْ عبي تحقيٍي .11  ِمبطغ ثبالتشوغت ِؼذي

ٚثش اعبط دعتٛس اٌؼٍّي وٗ اص عٛي   دأؾدٛيبْ پژٚ٘ؾگش ثشخغتٗ ثٗ تبييذ ؽٛساي پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ -ك   

 .ِؼبٚٔت تحميمبت ٚ فٓ آٚسي ٚصاست تذٚيٓ ٚ ثٗ دأؾگب٘ٙب اثالؽ ِي ؽٛد
  

ثبيذ دس  )ثٗ غيش اص ثٕذ ي (دس ِمبطغ وبسدأي ٚ وبسؽٕبعي 2دأؾدٛيبْ ٚاخذ ؽشايظ ٘ش يه اص ثٕذ٘بي ِبدٖ  –3ماده 

 وغت ّٔبيٕذ . 11ثيؾتش اص  ِؼذي  ٚ دس ِمبطغ وبسؽٕبعي اسؽذ ٚثبالتشدس وً دٚسٖ 11  وً دٚسٖ ِؼذي ثيؾتش اص
  

دس ِمبطغ وبسدأي ٚ وبسؽٕبعي وٗ دٚ تشَ ِتٛاٌي يب  2دأؾدٛيبْ ٚاخذ ؽشايظ ٘ش يه اص ثٕذ٘بي ِبدٖ  :1تبصره

 15وّتش اص  سؽذ ٚثبالتشوٗ ثيؼ اص دٚ تشَ ِتٛاٌي يب ِتٕبٚة ِؼذيٚ دس ِمبطغ وبسؽٕبعي ا 11ِؼذي وّتش اص   ِتٕبٚة
 وغت ّٔبيٕذ ِؾّٛي آييٓ ٔبِٗ ٚ تغٙيالت ِشثٛطٗ ٔخٛإ٘ذ ؽذ.

  



 ؽشط ِؼذي ِزوٛس ثبيذ دس وً دٚساْ تحقيً خٛاٖ لجً يب ثؼذ اص ؽّٛي آييٓ ٔبِٗ حفع ؽذٖ ثبؽذ. :2تبصره
  

  لطؼي اص وّيتٗ أضجبطي دأؾگبٖ يب ٘يئت ثذٚي تخٍفبت  دأؾدٛيبٔي وٗ داساي حىُ ِحىِٛيت -4ماده 

 آصِْٛ ٘ب )ِجٕي ثش تخٍف آِٛصؽي يب اخاللي( ثبؽٕذ ِؾّٛي ايٓ آييٓ ٔبِٗ ٚ تغٙيالت ِشثٛطٗ ٔخٛإ٘ذ ؽذ.
  

ِدبصٔذ   اعتؼذاد دسخؾبْ ٘ش ِمطغ تحقيٍي اػُ اصؽبغً ثٗ تحقيً ٚ يب فبسؽ اٌتحقيً  دأؾدٛيبْ داساي -0ماده 

 ٔٛثت لجً اص أدبَ خذِت عشثبصي ٚ طشذ ٔيشٚي أغبٔي دس آصِْٛ ٚسٚدي ِمطغ ثبالتش ؽشوت ّٔبيٕذ. فمظ يه
  

دسفذ اص ظشفيت پزيشػ ِبصاد دس ٘ش سؽتٗ ثٗ دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ دٚسٖ سٚصأٗ  12حذاوثش -6ماده 

دسفذ ّٔشٖ  02  صِْٛ ٚ وغت حذالًِمبطغ ِختٍف تخقيـ دادٖ ِي ؽٛد.خٙت اعتفبدٖ اص ايٓ عّٙيٗ ؽشوت دس آ

 آخشيٓ ٔفش گضيٕؼ آصاد سؽتٗ/ِحً ِشثٛطٗ ثٗ دعت آٚسدٖ اعت الصَ ِي ثبؽذ .  اي وٗ
  

دأؾدٛيبٔي وٗ حذ ٔقبة الصَ سا وغت ّٔٛدٖ أذ تٛعظ دثيشخبٔٗ ٘بي  خبيبثي ٚ پزيشػ دأؾگب٘ي :1تبصره

 تخققي ِشثٛطٗ فٛست ِي گيشد.
  

عّٙيٗ ِبصادوغت حذالً اِتيبص اص حيطٗ ٘بي آِٛصؽي ، پژٚ٘ؾي ،فشدي ٚ اختّبػي  ثشاي اعتفبدٖ اص : 2تبصره

 الصَ اعت وٗ ثبالتشيٓ اِتيبص وغت ؽذٖ ِالن ػًّ خٛا٘ذ ثٛد.
  

دثيشخبٔٗ ٘بي ثشگضاس وٕٕذٖ آصِْٛ تذٚيٓ   ؽيٖٛ ٔبِٗ اي وٗ تٛعظ  چگٛٔگي ِحبعجٗ اِتيبصات فٛق اٌزوش دس :3تبصره

 ؽذ. خٛا٘ذ  ؽذٖ اعت اسائٗ
  

  دأؾدٛيبْ ِؾّٛي ايٓ ِبدٖ ِي تٛإٔذ فمظ يه ِشتجٗ ِؾشٚط ثش ايٕىٗ ثيؼ اص دٚ عبي اص صِبْ:4تبصره 

 فبسؽ اٌتحقيٍي آٔٙب ٔگزؽتٗ ثبؽذ اص ايٓ تغٙيالت ثٙشٖ ِٕذ گشدٔذ.
  

طشذ ٔيشٚي ٚ تخققي( ِي تٛإٔذ   Ph.D دأؾدٛيبْ ِؾّٛي ايٓ آييٓ ٔبِٗ )ثٗ اعتثٕبي دأؾدٛيبْ ِمبطغ-7ماده 

  أغبٔي خٛد سا دسعبصِبْ ٘ب ِٚشاوض آِٛصؽي، پژٚ٘ؾي، دسِبٔي ٚيب ِذيشيتي ِشتجظ ثب دأؾگبٖ ٘بي
يب ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضؽىي ثگزسإٔذ ِؾشٚط ثش ايٕىٗ عبصِبْ ٘بي فٛق ثٗ خذِبت   ػٍَٛ پضؽىي

 آٔبْ ٔيبص داؽتٗ ثبؽٕذ.
  

دس دٚ  11بْ دٚسٖ دوتشاي حشفٗ اي ِدبصٔذ دس فٛست داؽتٓ حذالً ِؼذي دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾ -8ماده

دأؾگب٘ٙبي وؾٛس  MPH  ٔيّغبي تحقيٍي ٚ تبئيذ اعتبد ِؾبٚس ثطٛس ّ٘ضِبْ دس يىي اص سؽتٗ ٘بي وبسؽٕبعي يب
 دس ّ٘بْ ؽٙش ِحً تحقيً سؽتٗ اٚي ثٗ تحقيً اداِٗ دٕ٘ذ.

  

ثبيغت ٚاحذ٘بي دسعي اص ٘ش دٚ سؽتٗ سا ثٗ ٔحٛي اخز ّٔبيذ وٗ  دأؾدٛ پظ اص ٚسٚد ثٗ سؽتٗ دَٚ ِي :1تبصره
 دس ِذت ِدبص تحقيً دس سؽتٗ اٚي ، ٘ش دٚ سؽتٗ سا ثٗ پبيبْ سعبٔذ.

  

  

دس حيٓ  MD-Ph.D دأؾدٛيبْ ِؾّٛي ايٓ آييٓ ٔبِٗ دس ِمطغ دوتشي حشفٗ اي ِي تٛإٔذ اص تغٙيالت :2تبصره
ايٓ تغٙيالت ثش اعبط ضٛاثظ ِقٛة ِشثٛطٗ دس ؽٛساي ػبٌي ثشٔبِٗ سيضي تحقيً سؽتٗ اٚي اعتفبدٖ ّٔبيٕذ.اسائٗ 

 خٛا٘ذ ثٛد.
  

ثٗ ِٕظٛس ٘ذايت فؼبٌيتٙبي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ ٚٔظبست ثش آٔٙب،  -9ماده 

اعتبد ِؾبٚسدأؾدٛ تؼييٓ ِي ِشتجٗ اعتبديبسي ثٗ ثبال سا ثؼٕٛاْ  داساي دأؾگبٖ يىي اص اػضبي ٘يئت ػٍّي تشخيحب  
 ّٔبيذ.

  

دأؾدٛي داساي اعتؼذاد دسخؾبْ ِي تٛأذ ثٗ پيؾٕٙبد دفتش اعتؼذاد٘بي دسخؾبْ دأؾگب٘ٙب ٚ تبئيذ  -15ماده 
ِؼبٚٔت آِٛصؽي دأؾىذٖ دسٚط ػِّٛي سا ثطٛس غيشحضٛسي ثگزسأذ. ايٓ دسٚط خضء حذ ٔقبة ٚاحذ٘بي دسعي 

 ظٛسّٔي گشدد.دأؾدٛدس آْ ٔيّغبي تحقيٍي ِٕ
  

 ثٗ ػٕٛاْ ؽشط لجٌٛي ٌحبظ ؽٛد. 11صِبْ دادْ اِتحبْ اثتذاي ٔيُ عبي تحقيٍي ٚ وغت حذالً ّٔشٖ  : 1تبصره
  

 1دس خقٛؿ دسٚط ِؼبسف اعالِي دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ حذاوثش دٚ ػٕٛاْ اص ِدّٛع  : 2تبصره
ٚثب اِتحبْ اثتذاي ٔيّغبي   سا ِي تٛإٔذ ثٗ أتخبة خٛد ٚاحذ فٛق 12ٚاحذ اص  1ٚيب حذاوثش  ػٕٛاْ دسٚط ِزوٛس

 تحقيٍي ٚ ثذْٚ ؽشوت دس والط ثب ّ٘بٕ٘گي گشٖٚ ِؼبسف اعالِي دأؾگبٖ ثگزسإٔذ.



  

دأؾدٛي داساي اعتؼذاد دسخؾبْ ِيتٛأذ دس ٘ش ٔيّغبي تحقيٍي ثٗ پيؾٕٙبد اعتبد ِؾبٚس ٚ  -11ماده 
 ٚاحذ دسعي سا ثگزسأذ. 21حذاوثش تب   تبئيذِؼبٚٔت آِٛصؽي دأؾىذٖ ِشثٛطٗ

  

دأؾگبٖ ِي تٛأذ ثٗ ِٕظٛس آِٛصػ ِجبحث خذيذ ػٍّي ثٗ دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ ، والط  -12ماده 
 ٚيژٖ اي تؾىيً د٘ذ.  ٘بي

  

دأؾگبٖ ِٛظف اعت والط ٘بي ٚيژٖ آِٛصػ صثبْ،ِٙبستٙبي سايبٔٗ اي،ِذيشيت ، سٚػ تحميك ٚعبيش  -13ماده 
 ِٛاسد ِؾبثٗ ثش اعبط ٔيبص عٕدي ثشاي دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ ثب تخفيف ٚيژٖ تؾىيً د٘ذ.

دأؾگبٖ ِي تٛأذ اِىبٔبت الصَ سا ثشاي ؽشوت دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ دس وٕفشأغٙبي ػٍّي  -14ماده

 ٚ وبسگبٖ ٘بي آِٛصؽي داخً ٚ خبسج اص وؾٛس فشاُ٘ ّٔبيذ.
  

دأؾگبٖ ِٛظف اعت ٔغجت ثٗ پشداخت وّه ٘ضيٕٗ ٘بي الصَ خٙت تحميك دس صِيٕٗ ِٛضٛع ٚ  - 10ماده 

 پبيبْ ٔبِٗ ٘بي تحميمبتي ثش حغت ِٛسد ٚ ؽشايظ ٘ش دأؾگبٖ الذاَ ّٔبيذ.  تٙيٗ

 وّه ٘ضيٕٗ ِزوٛس اص ِحً اػتجبسات پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ لبثً پشداخت ِي ثبؽذ. تبصره :    
  

اعت الذاِبت الصَ سا دس خٙت اػطبي ٚاَ ٚ وّه ٘ضيٕٗ تحقيٍي، خٛاثگبٖ ، ثٓ خشيذ وتبة  دأؾگبٖ ِٛظف -16ماده 
تفشيحي، ٚسصؽي ثشاي  ٚتغٙيالت اعتفبدٖ اص وتبثخبٔٗ ٘ب، آصِبيؾگبٖ ٘ب ، سايبٔٗ ٚ ايٕتشٔت ٚ اِىبٔبت صيبستي ،

 دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ ثٗ ػًّ آٚسد.
  

اػتجبسي ثشٔبِٗ ٘بي ٚيژٖ آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ اص ٘ضيٕٗ ٘بي ِبٌي ٚ  -17ماده 

 ِحً اػتجبسات ثشٔبِٗ پشٚسػ ٚ حفع اعتؼذاد٘بي دسخؾبْ ٚ عبيش ِٕبثغ دأؾگبٖ تبِيٓ ِي ؽٛد.

ٕبعت ثب ِجٕبي تخقيـ ثٛدخٗ دأؾگب٘ٙب ٔتبيح اسصؽيبثي ثٗ ػًّ آِذٖ اص ثشٔبِٗ ٘ب ٚػٍّىشد آٔٙب ٚ ِت تبصره :    

 تؼذاد دأؾدٛيبْ داساي اعتؼذاد دسخؾبْ ٘ش دأؾگبٖ ِي ثبؽذ.
  

ٔظبست ثش حغٓ اخشاي آييٓ ٔبِٗ ثش ػٙذٖ ِؼبٚٔت آِٛصؽي ٚصاست ثٛدٖ ٚ دس ؽشذ ٚتفغيش آْ ٔظش ايٓ  -18ماده

 ِؼبٚٔت ِالن خٛا٘ذ ثٛد.
  

ثٗ تقٛيت ؽٛساي ٘ذايت  3/12/87  تجقشٖ اعت دس تبسيخ 12ِبدٖ ٚ 18ِمذِٗ ، يل ايٓ آييٓ ٔبِٗ وٗ ِؾتًّ ثش

 اعتؼذاد٘بي دسخؾبْ سعيذ ٚ اص تبسيخ اثالؽ الصَ االخشا ِي ثبؽذ.

 


