
دانشجویان استعداد درخشانطرح هاي پژوهشیاجرايحمایت ازدستورالعمل

26/1/81ویژه دانشجویان ممتاز مصوب مورخ پژوهشی آیین نامه تسهیالت 2موضوع تبصره ماده 

وزارت علوم ، تحقیقا ت و فناوريشوراي هدایت استعداد درخشان
######################################################################################################

:مقدمه
6/9/75مورخ 387آیین نامه تشکیل شوراي هدایت استعداد درخشان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري مصوب جلسه 2ماده 2بند در اجراي 

شوراي هدایت 26/1/81تسهیالت پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز مصوب مورخ نامهآیین2و تبصره مادهشوراي عالی انقالب فرهنگی 
انشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی، براي دپژوهشی تسهیالت ویژه ایجادو به منظور لوم ، تحقیقات و فناوري استعدادهاي درخشان وزارت ع

.شودذیل ابالغ می، دستورالعملکارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه
تعاریف :-الف

باشد که قرارداد اجراي طرح یکی از اعضاي هیات علمی دانشگاه با مدرك دکتري و حداقل درجه استادیاري می مجری طرح : 
منعقد می شود .معاونت پژوهشی دانشگاهپژوهشی توسط ایشان با
بوده که داراي شرایط مندرج در بند ب دستورالعمل می باشد .یکی از دانشجویان استعداد درخشانمسئول طرح :
دانشگاه و مجري طرح می باشد .عاونت پژوهشیمناظر طرح یکی از اعضاي هیات علمی مندرج در قرارداد منعقده بینناظر طرح :

دانشجویان واجد شرایط :-ب
. تسهیالت مربوط به دانشجویانی تخصیص می یابد که داراي ویژگی هاي ذیل باشند :1ماده 
برگزیدگان آزمون سراسري با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور
 رازي با معرفی دبیر خانه المپیاد یا جشنوارهبرگزیدگان المپیاد هاي علمی و جشنواره هاي خوارزمی یا
نشجوي استعداد درخشان قرار در ردیف دا"دانشجوي استعداد درخشان تعیین و شناسایی"ویانی که بر اساس دستورالعمل دانشج

اند .گرفته
 مورخ 160799/21/2شماره دانشجویانی که بر اساس آیین نامه هاي مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و مطابق با بخشنامه

زمون به دوره هاي تحصیلی باالتر راه یافته اند .وزارت متبوع ، بدون آ6/8/94
در زمان اجراي طرح پژوهشی ، براي دانشجویان کلیه مقاطع الزامی است .18تبصره : کسب حداقل میانگین کل 

سایر شرایط الزم :-ج
د :ندارا باشنیزباید یکی از شرایط زیر رایان فوق. دانشجو1ماده 
 ، دارا بودن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چاپ در مجالت معتبر و نمایه شده وزارت علوم

نیز برسد )مدیر گروه آموزشی رشته ذیربطتایید ( اعتبار مقاله بایدبه ، تحقیقات و فناوري براي دانشجویان مقطع کارشناسی 
 ، دارا بودن حداقل دو مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چاپ در مجالت معتبر و نمایه شده وزارت علوم

( اعتبار مقاله بایدبه تایید مدیر گروه آموزشی رشته ذیربط نیز برسد )تحقیقات و فناوري براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 
 مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چاپ در مجالت معتبر و نمایه شده وزارت علوم ، سهدارا بودن حداقل

( اعتبار مقاله بایدبه تایید مدیر گروه آموزشی رشته ذیربط نیز برسد )دکتري راي دانشجویان مقطعتحقیقات و فناوري ب

ونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشدخارج دانشگاه که به تایید معایاداخلاقل یک طرح پژوهشی با اساتید همکاري قبلی در اجراي حد.



مورد تایید مدیر گروه آموزشی رشته دارا بودن ابتکار ،خالقیت و نو آوري و یا اثر بدیع هنري یا ثبت اختراع  مرتبط با رشته تحصیلی
رسیده باشدنیزمراجع ذیصالحتصویببه ذیربط که

با تایید معاونت پژوهشی دانشگاهمرتبط با رشته تحصیلیپژوهشگر برجسته به لحاظ دارا بودن کتاب ، تالیف ، ترجمهکسب عنوان
یکی ازیک نفر به عنوان مسئول طرح باید دارايانجام شود ،توسط دانشجویان تبصره : چنانچه طرح پژوهشی مورد نظر به صورت گروهی 

باشد .فوق الذکرشرایط
:و نحوه پرداخت بودجھارائھ طرحزمان و چگونگی-د

با مدرك دکتري و حداقل دانشگاه تحت عنوان مجري طرح وتوسط یکی از اعضاي هیات علمیبایدطرح پژوهشی ارائه شدهقرارداد . 1ماده 
گروه یا دانشکده مورد نیاز پژوهشی اولویت هاي به تایید معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه رسیده و در راستاي ومنعقد شدهمرتبه استاد یاري

دانشگاه باشد .یا 
هاي مندرج در برنامه هاي و اولویتیت هاي پژوهشی مندرج در اسناد باالدستیومورد نیاز ، اولپژوهشییت هايو: منظور از اول1تبصره 

بنا به تصویب شوراي پژوهشی دانشکده فوق قرار ندارد اولویتآورانه اي که در چارچوب دو استراتژیک دانشگاه است و ضمناً ایده هاي نو
مورد تایید خواهد بود .

معاونت "پژوهشیهاياجراي طرحقرارداد" ارائه طرح پژوهشی و نحوه تنظیم قرارداد باید دقیقاٌ در چارچوب فرم هاي مربوط به: 2تبصره 
پژوهشی دانشگاه باشد .

، براي مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري پایان سال اول در ششممقطع کارشناسی پایان نیمسالبراي دانشجوي پژوهشی.زمان ارائه طرح2ماده 
نظر گرفته شده است .

و شوراي ایان برسد مگر در موارد استثنا با تایید استاد مجري. طرح پژوهشی حتی االمکان باید تا قبل از دانش آموختگی دانشجو به پ3ماده 
پژوهشی دانشکده مربوط

اگر طرح دهنده یک .) ارائه نمایندهنفر3حداکثر گروه هاي ( . دانشجویان می توانند طرح پژوهشی خود را به صورت فردي یا گروهی4ماده 
شجویان باید به عنوان مسئول نفر باشد نام وي به عنوان مسئول اجراي طرح معرفی شود و در صورتی که به صورت گروهی ارائه شود یکی از دان

اجراي طرح معرفی شود .
، در صورت تایید استاد مجري و تایید شوراي در شرایطی که طرح به صورت گروهی ارائه می شودمسئول طرحدانشجويتبصره : تغییر

بالمانع است .به شرط دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل،پژوهشی دانشکده
و نسخه اي از 1می توانند درخواست خود به همراه گزارشی از فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی خود در قالب فرم شماره .دانشجویان5ماده 

ي طرح رسیده ، به دانشکده ارائه نمایند .که قبال به تایید استاد مجر2در قالب فرم شماره طرح اولیه خود
، به دفتر استعداد هاي درخشان ارسال الزمبه همراه کلیه مدارك ،. درخواست دانشجو و طرح اولیه بعد از تایید شوراي پژوهشی دانشکده6ماده 

می شود .
دهد.. دفتر استعداد هاي درخشان نیز بعد از کسب تایید معاونت هاي پژوهشی وآموزشی دانشگاه ، اعتبار الزم را در اختیار دانشجو قرار می7ماده 
و مطابق با کار پیشرفتمراحلبر اساسبوده که( لطفا مبلغ را پیشنهاد فرمایند ) ریال ............................. حداکثر اعتبار طرح پژوهشی 8ماده 

داختپربه مسئول طرحاستعداد هاي درخشانمعاونت پژوهشی به عضو هیات علمی و از ردیف بودجهاز ردیف بودجه،قده فیمابینقرارداد منع
خواهد شد .

استعدادهاي درخشان از سوي وزارت علوم ، بودجه. تخصیص اعتبارات الزم به کلیه طرح هاي پژوهشی دانشجویان منوط به تامین 1تبصره
تحقیقات و فناوري خواهد بود .

: اعتبار ریالی طرح پژوهشی ،  فقط حداکثر به یک طرح در دست اجرا تعلق می گیرد .2تبصره
ع این دستورالعمل نمی باشد : چنانچه دانشجوي مسئول طرح ، از سایر منابع تحت حمایت مالی باشد ،مجاز به استفاده از اعتبارات موضو3تبصره 

.
: دانشجوي مسئول طرح موظف است  قبل از هر گونه اقدام ،  نسبت به تامین اعتبار بودجه استعدادهاي درخشان براي اجراي طرح 4تبصره 

پژوهشی اطمینان حاصل نماید .



گزارش علمی و مالی مقرر ،بر اساس زمان بندي ت مربوط طی سه مرحله پرداخت خواهد شد و مسئول طرح موظف خواهد بود. اعتبارا9ماده 
.د تر استعدادهاي درخشان ارائه نمایرسانده و مراتب را به دفمجري وناظر طرحطرح را به تایید 

است .ناظر طرح : نظارت بر حسن اجراي طرح پژوهشی به عهده 10ماده 
، بهره برداري نماید .و هر گونه درآمد ناشی از اجراي طرححاصل تحقیقات بعمل آمده مجاز خواهد بود از دانشگاه عالمه طباطبایی: 11ماده 

تعهد کتبی  اخذ خواهد شد .ي مسئول طرحدر این راستا از دانشجو
رات دفتر این پژوهش با استفاده از اعتبا"ت انتشار نتایج طرح در مجالت و یا ارائه مقاله حاصل از طرح ، باید جمله ير. در صو12ماده 

در آن قید شده و نسخه اي از "دانشگاه عالمه طباطبایی انجام گردیده است و معاونت پژوهشی استعداد هاي درخشان معاونت آموزشی 
استعداد هاي درخشان تحویل گردد .آن به دفتر

آموزشی وزارت متبوع ارائه تانسبت به آیین نامه وزارتی به معاونت4گزارش طرح پژوهشی دانشجوي مسئول طرح ،مطابق با ماده -13ماده 
اعتبارات ویزه دانشگاه اقدام گردد .

با معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود .و یا تصمیم گیري در موارد مسکوت ،تفسیر مفاد این دستورالعمل.13ماده 

تصویببه ...........................دانشگاه مورخ تحصیالت تکمیلی تبصره  در شوراي .....و ماده ...شاملاین دستورالعمل 
باشد.میزم االجراالو از تاریخ تصویبرسید



)1( فرم شماره اجراي طرح پژوهشی دانشجویان استعداد درخشانفرم تقاضاي 
مشخصات متقاضی

مقطع تحصیلی :                                   روزانه         شبانه  نام خانوادگی : –نام 
شته و گرایش تحصیلی : ر

ژوهشیپ-آموزش محور          آموزشی
نیمسال و سال ورود :                     شماره دانشجویی :

قبلی :دانشگاه محل تحصیل 
معدل کل : 

معدل نیمسال ماقبل : 
سنوات تحصیلی گذرانده تاکنون :

رتبه مکتسبه در سال تحصیلی : 
نمره پایان نامه ارشد براي دانشجوي دکتري : 

نوان پایان نامه یا رساله : ع

نام استاد راهنما :                                      نام استاد مشاور : 
تاریخ احتمالی دفاع : 

دستورالعمل :1با ماده مطابق عنوان ویژگی دانشجو
□استعداد درخشان مطابق با دستورالعمل مصوب دانشگاه □برگزیده المپیاد یا جشنواره هاي علمی □رتبه برتر آزمون سراسري 

پژوھشي–مقاالت علمي 
تاریخ چاپتاریخ پذیرشنام مجله نوع مقالهعنوان مقالهردیف

دستاوردھای علمی و فناوری، اختراع ،، پژوھشی قبلیعناوین و مشخصات طرحھاي 
نتایج مسابقات علمی ، المپیاد ، جشنواره 

پژوهشیزمان، محل برگزاري مسابقه یا طرح .......نام مسابقه علمی  یا رتبه مکتسبه عنوان طرح برگزیده/دستاورد علمی / ردیف

پژوھشي و اجرایي داوطلب–سایر فعالیت ھاي آموزشي 

توضیحات الزمتاریخ اتمامتاریخ شروعمکان فعالیتعنوان فعالیتردیف

دستورالعمل را به 2و 1آگاهی کامل از دستورالعمل مربوط ، کلیه مدارك  دال بر دارا بودن شرایط الزم مطابق با ماده ضمناینجانب...............................
براي اجراي طرح پژوهشی درخواست می نمایم تا در صورت تایید ، نسبت به تخصیص اعتبار الزموهمراه  یک نسخه از طرح اولیه خود را ، ضمیمه کرده 

ثابت شود ، کلیه اعتبار اخذ شده به دانشگاه بازگردانده صحت مطالب فوقتور اقدام صادر فرمایید . ضمناٌ در هر مرحله از اجراي طرح که عدم ، دسمورد نظر
خواهد شد.

........................:.........کار..............تلفن محل .........تلفن همراه : ..................کد شهرستان : ....................تلفن منزل : .....................................
تقاضاتاریخ:متقاضیامضاءنشانی پست الکترونیکی :  



انشجویان ھای پژوھشی درم مشخصات طرحف
)2استعداد درخشان ( فرم شماره 

نام خانوادگی استاد مجري طرح :–نام 
رشته و گروه آموزشی :

درجه علمی :
را تکمیل و ارائه نمایند )1نام خانوادگی دانشجو یا دانشجویان مجري طرح : ( دانشجویان الزم است به تفکیک فرم شماره –نام 

1-
2-
3-

:ل طرحوي مسئونام خانوادگی دانشج–نام 
عنوان طرح :

□با محوریت اهداف دانشگاه : 
نام ارگان مورد نظر :□تقاضا محور سایر ارگانها : 

مدت اجراي طرح :
بودجه پیشنهادي طرح :

شرح طرح :
بیان مسئله :-الف

هدف :-ب

فرضیه و سوال هاي تحقیق :-ج

موضوع یا پیشینه تحقیق در داخل یا خارج از کشور :سابقه علمی - د

نتایج طرح پاسخگوي کدام نیاز جامعه یا نیاز دانشگاه خواهد بود ؟–ه 

..................استاد مجري طرح ، صحت مندرجات این برگه را تایید می نمایم. ....................اینجانب آقاي دکتر / خانم دکتر...........



تاریخ-امضا 
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