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 مقدمه:

مختلف تحصیلی و با هدف تقویت به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانشجویان مقاطع 

روحیه پژوهنده دانشجویان خالق و توانا در عرصه آموزش، پژوهش و نوآوری، دانشگاه هنر اصفهان 

ت و هیا تسهیالتی را برای دانشجویان مشمول آیین نامه مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان

دانشگاه در نظر گرفته است و دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری تخصصی  رئیسه

 استفاده نمایند.تسهیالت  این با احراز شرایط ذیل می توانند از

 هدف: 1ماده

 شناسایی استعدادهای درخشان -

 حمایت از استعدادهای درخشان -

 هدایت استعدادهای درخشان -

 

 و دریافت تسهیالتدرخشان  هایدر دفتر استعداد جهت عضویت شرایط الزم: 2ماده 

 :اعطایی

 مقطع کارشناسی: -1

 شامل:برگزیدگان آزمون سراسری  -1

 در گروه آموزشی ریاضی 1111ه زیر نر و رتبهآموزشی در گروه  ،آزمون 111رتبه های زیر -

با معرفی وزارت آموزش وپرورش )موضوع  ،برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور -2

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیده در دانشگاه ها بدون 

 شرکت در آزمون سراسری(

لی بین المل جشنواره ؛از قبیل ،برگزیدگان مسابقات و جشنواره های معتبر داخلی و خارجی -3

با معرفی وزارت  ،جشنواره جوان خوارزمی و )رتبه های اول تا سوم انفرادی و اول تیمی( خوارزمی

  .علوم تحقیقات و فناوری
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می  ،11درصورت حفظ معدل باالی از نیمسال سوم به بعد  ،3تا  1دانشجویان مشمول بند  :1تبصره

 .توانند از تسهیالت دفتر استفاده نمایند

صالح در مراجع ذی ،از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان برگزیدگان -4

 .دبه ثبت رسیده باش در طول تحصیل داخلی و یا خارجی

 با تایید سازمان سنجش آموزش کشور ،المپیادهای علمیبرگزیدگان  -5

سال تحصیلی که دانشجو به عنوان دانشجوی نمونه کشوری  )در دانشجویان نمونه کشوری -6

راز معدل اح ،انتخاب می شود می تواند از تسهیالت این دفتر استفاده نماید و در نیمسال های بعدی

 جهت دریافت تسهیالت الزامی است. ،11کل حداقل 

 24اقل م با حدّدوّ که پس از پایان نیمسال در هر ورودی ،در هر رشته/گرایش ممتازدانشجویان  -7

  .کسب نمایند 75/11ل باالی واحد گذرانده معدّ

 .محاسبه می گردد ،معدل کل دانشجویان بدون در نظر گرفتن واحدهای معادلسازی شدهتبصره:

 .الزامی است ،در نیمسال مورد درخواست (بدون پایان نامه)واحد درسی  12گذراندن حداقل 

 نیمسال دوم به بعدبر اساس معدل کل از پایان  ،رشته و ورودیرات اول در هر نف -1

 دانشجویان نمونه کشوری -9

 تسهیالت دفتر استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی

جهت تهیه لوازم کمک  ،)یکصدو بیست و پنج هزار تومان(ریال 1.251.111اهدای مبلغ  -

 در نیمسال هایی که استعداد درخشان شناخته شوند. ،عضوبه دانشجویان آموزشی 

 1-51با رتبه های  ،دانشجویان برتر آزمون سراسری برای ،درصد هزینه خوابگاه111پرداخت  -

 ریاضی 1-511هنر و 

 12نیمسال می توانند از تسهیالت دفتر استفاده نمایند و داشتن حداقل 1: دانشجویان مقطع کارشناسی، حداکثر در 2تبصره

 بدون پروژه نهایی و یا پایان نامه الزامی است. ،واحد
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 مقطع کارشناسی ارشد:-2

 آموزشبا معرفی سازمان سنجش  ،در کد رشته در آزمون تحصیالت تکمیلی 1-3کسب رتبه  -1

 کشور

جشنواره بین المللی  ؛از قبیل ،برگزیدگان مسابقات و جشنواره های معتبر داخلی و خارجی -2

معرفی خوارزمی، )رتبه های اول تا سوم انفرادی و اول تیمی( جشنواره جوان خوارزمی با 

  ری در طول تحصیلوزارت علوم تحقیقات و فناو

ح در مراجع ذیصال ،اکتشاف آنانبرگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و  -3

 به ثبت رسیده باشددر طول تحصیل داخلی و یا خارجی 

 57/11ل معدّحداقل  و واحد گذرانده 11اقل م با حدّکه پس از پایان نیمسال دوّدانشجویانی  -4

واحد موثر درسی بدون پایان نامه  1)گذراندن حداقل  شوند.ممتاز شناخته می ،کسب نمایند

 در نیمسال مورد درخواست الزامی است(

 دانشجویان نمونه کشوری -5

ز تسهیالت مربوطه استفاده نیمسال مجاز آموزشی می توانند ا 4 در : دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر3تبصره

 نامه در نیمسال الزامی است.واحد درسی بدون پایان  1نمایند و داشتن حداقل

 تسهيالت دفتر استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسي ارشد:

به  جهت تهیه وسایل کمک آموزشی هزار تومان(دویست )ریال 2.111.111اهدای مبلغ  -

 که استعداد درخشان شناخته شوند. یدانشجویان

 دکتری:مقطع -3

با معرفی سازمان سنجش  نهایی()رتبه نیمه متمرکز دکتریدر آزمون  1-3کسب رتبه  -1

 آموزشی کشور

ز تحصیل در دانشگاه، باالتر ا مدو پس از نیمسالدانشجویان مقطع دکتری که معدل کل آنها   -2

)دانشجویان صرفا تا پایان دوره آموزشی می توانند از این بند برای عضویت در دفتر  .باشد 19.5

 استعدادهای درخشان استفاده نمایند.(

از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیصالح  برگزیدگان  -3

  .به ثبت رسیده باشد در طول تحصیل داخلی و یا خارجی

 دانشجویان نمونه کشوری -4
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 تسهیالت دفتر استعدادهای درخشان در مقطع دکتری

جهت تهیه وسایل کمک آموزشی به  هزار تومان( سیصد)ریال 3.111.111اهدای مبلغ  -

 دانشجویان که استعداد درخشان شناخته شوند.

و دانشجویان  ،  سهمیه های مربیان ، پژوهش محور: دانشجویان میهمان، انتقال از خارج به داخل4تبصره

 .شوندمشمول استفاده از تسهیالت این آیین نامه نمی  غیرایرانی

دانشگاه هنر اصفهان درخصوص عدم مراجعه دانشجویان در مهلت : دفتر استعدادهای درخشان 5تبصره

هد پذیر نخواو ارائه تسهیالت به صورت معوقه امکان رداعالم شده در اطالعیه ها، هیچگونه تعهدی ندا

 بود.

 اعضای شورای دفتر استعدادهای درخشان: 2ماده 

واهند حکم ریاست دانشگاه تعیین خموزشی و تحصیالت تکمیلی و با پیشنهاد معاون آ اعضای شورا به

 شد.

و در  دانشگاه  شورای هدایت استعدادهای درخشانبه تصویب  31/2/96  در تاریخاین آیین نامه 

 95-96و از نیمسال اول سال تحصیلی  صفهان رسیداهنر به تصویب هیات رئیسه     23/3/96تاریخ  

 . خواهد بود قابل اجراتحصیلی سال  چهاره مدت ب

 


