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استعدادهای درخشان امور اریخچه، اهداف و وظایفت  

کشور را به سمت  می توان و متخصصان علمی و دانشگاهیاندیشمندان های  گیری اصولی از ظرفیت با بهره

در این مسیر، شناسایی استعدادهای درخشان کشور و  .دادتوسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی سوق 

 در سازوکاری ایجاد لذا .های این نخبگان، بسیار حائز اهمیت است ارائه راهکارهای مناسب برای شکوفایی توانایی

 به درخشان استعدادهای هدایت و حمایت شناسایی، جهت سنجیده ریزی برنامه منظور به عالی آموزش سطح

 .رسد می نظر به ضروری کشور، راهبردی های اولویت سمت

 تحت شورایی فرهنگی، انقالب عالی شورای 6/9/75 به منظور نیل به این هدف، طبق مصوبه مورخ

 نظیر اموری به تا شد تشکیل فناوری و تحقیقات علوم، وزارت در "شورای هدایت استعدادهای درخشان" عنوان

های  و اجرای طرح درخشان، استعدادهای خاص های نامه آئین تصویب عملیاتی، راهبردهای و ها سیاست تعیین

 .ها و مؤسسات آموزش عالی بپردازدآزمایشی شکوفاسازی استعدادهای درخشان در دانشگاه 

آیین نامه شورای هدایت استعداد های درخشان و به منظور تحقق اهداف و وظایف  3ماده  2در اجرای تبصره 

شورای مذکور ، دبیرخانه شورای هدایت استعداد های درخشان در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات 

ورای هدایت به تصویب رسید و از این ش 31/02/80و فناوری به عنوان دفتر استعداد های درخشان در جلسه مورخ

 تاریخ فعالیت خود را آغاز نمود. 

 رفاهی و آموزشی تسهیالت برقراری منظور به درخشان، استعدادهای هدایت شورای 28/07/79 در جلسه مورخ

ها به عنوان یکی از ادارات  دانشگاه در درخشان استعدادهای دفاتر تشکیل طرح ممتاز، دانشجویان برای

 .زیرمجموعه معاونت آموزشی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت

استعدادهای  امور" تحت عنوان 1398آبان ماه سال  در نیز مراغهاستعدادهای درخشان دانشگاه دفتر  این رو از

 دانشجویانبه منظور شناسایی و رصد  دانشگاه آموزشی معاونت های زیرمجموعه از یکی عنوان به "درخشان

 .گردید. تشکیلآنان  مدیریت بهینه امورو  ممتاز
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 :استعدادهای درخشان دانشگاه مراغه عبارتند از دفترو مشوق های  اهم وظایف

 های مرتبط با شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشاننامه و آئین هاها، برنامه تهیه و تدوین طرح  .1

مطابق با مصوبات هیأت رئیسه و شوراهای دانشگاه و در راستای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت 

 استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

های ابالغی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص  نامهنظارت بر اجرای صحیح و کامل آئین  .2

 استعدادهای درخشان

 هاکرد آنپیگیری جذب اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان و نظارت بر نحوه هزینه  .3

های متقاضیان عضویت در گروه حمایت از استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی،  بررسی پرونده .4

 کارشناسی ارشد، و دکتری

شد و دکتری با استفاده از انجام و نظارت بر تمامی مراحل پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ار .5

پذیرش ابالغی توسط وزارت علوم، تحقیقات و  نامه هایسهمیه استعدادهای درخشان مطابق با آئین 

 فناوری

 شناسایی و توانمندسازی دانشجویان مستعد جهت شرکت در المپیادهای دانشجویی .6

های مورد خبگان و صدور تأییدیه مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی ن بررسی پرونده های متقاضیان بهره .7

 نیاز

 صدور لوح تقدیر و حمایت معنوی از دانشجویان عضو گروه .8

 های دولتی و غیر دولتی نامه به ادارات و سازمان صدور معرفی .9

 پرداخت بن کتاب و پاداش نقدی پس از تأمین اعتبار .10

)حداقل با رتبه و خارجی (B )حداقل با رتبهپرداخت پاداش مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی .11

Q4) 

 های علمی در صورت تأمین اعتبار پرداخت کمک هزینه شرکت در همایش .12

 های پژوهشی اختصاصی استعدادهای درخشانتصویب و حمایت از طرح  .13

 های متقاضیان تحصیل همزمان در دو رشته بررسی پرونده .14

های دانش پرداخت وام دو برابر به دانشجویان برگزیده المپیادها و کنکور سراسری و برگزیدگان جشنواره  .15

 آموزی

هزینه  نویسی و غیره یا پرداخت کمکنویسی، مقاله  های خارجی، برنامههای آموزشی زبان  برگزاری دوره .16

 ها پس از تأمین اعتبار جهت شرکت در این دوره

 دیدهای علمی و اردوهای سیاحتی برای دانشجویان عضو گروهبرگزاری باز .17

 ای به دانشجویان عضو گروهارائه خدمات مشاوره  .18

 ارائه خدمات به دانشجویان عضو در سایت کامپیوتر اختصاصی مجهز به اینترنت، پرینتر و اسکنر .19

 ارائه تسهیالت مختلف آموزشی و پژوهشی .20

 .به نسبت امکانات دانشگاه برای دانشجویان استعداد درخشان خوابگاه با امتیازات ویژه ارائه .21
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 تحصیلی دوره در درخشان استعدادهای آزمون بدون پذیرش نامه آیین  

 ارشد کارشناسی

 

 تحصیلی دوره در درخشان استعدادهاي آزمون بدون پذیرش نامه آیین" اجراي در تسهیل راستاي در

همچنین  وزارت علوم تحقیقات و فناوري و 5/5/93تاریخ  77948/21ابالغیه شماره  "ارشد کارشناسی

 آیین نامه زیر در دانشگاه مراغه اجرا می گردد. 16/12/1396تاریخ  99574/2اصالحیه 

 به منظور رعایت اختصار ، واژه هاي زیر در این آیین نامه به کار می رود: تعاریف:

 فناوري؛ وزارت علوم،تحقیقات و وزارت:

 شوراي هدایت استعداد هاي درخشان وزارت علوم،تحقیقات و فناوري؛ شورای هدایت:

 سازمان سنجش آموزش کشور؛ سازمان سنجش:

هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات وزارتین  دانشگاه:

 فعالیت می کنند؛علوم،تحقیقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

هریک از کدهاي محل تحصیل مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي  کد محل تحصیل:

 تحصیلی در سال ورود دانشجو به دانشگاه؛

دانشجویان ورودي در هر یک از کد محل هاي تحصیل مندرج در دفترچه  هم ورودی: –هم رشته 

 اسري و تحصیالت تکمیلی سازمان سنجش.راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی آزمون هاي سر

 
 

 ظرفیت درصد 30 اندازه به حداکثرارشد  کارشناسی دوره در آزمون بدون پذیرش ظرفیت سقف -1

 می باشد.  آزمون با پذیرش

 میانگین چهارم واحدهاي درسی؛ به لحاظ حداقل سه و با گذراندن نیمسال تحصیلیشش پس از  -2

  .رشته وهم ورودي خود باشد هم جزو پانزده درصد برتردانشجویان کل،

 حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود. -3
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پذیرش در رشته هاي تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تایید شوراي آموزشی دانشگاه  -4

 امکان پذیر است. 

آموخته شوند و به دانش  را که درطول شش نیمسال تحصیلی دانشـگاه اختیاردارد متقاضـیانی :1تبصره 

جزو  خود غیرهم ورودي هم رشته و دانشجویانل هشت نیمسا در مقایسه با میانگین کل لحاظ میانگین کل

ارشد همان  دوره کارشناسـی در آزمون پانزده درصد برتر باشـند، به صورت مازاد برظرفیت پذیرش بدون

 .سال پذیرش کند

انصـراف یاعـدم تقاضا، از  مـاده، به دلیل این حـائز شـرایط دانشـجویان چنانچه پانزده درصد برتر :2تبصره 

ارشد رشـته  دوره کارشناسـی آزمون ظرفیت پـذیرش بدون اسـتفاده نکردنـد و تسـهیالت مربوط

جایگزینی صـرفًا ده درصـد  نشد، در این صورت دانشـگاه مجاز به دانشـگاه( تکمیل متناسب با سـطح)اي

 .باشد رشته می در آن دانشگاه، با اولویت رتبه متقاضیان مانبرتر بعدي ه

آزمون  نامه پذیرش بدون آیین 1نحوه محاسـبه امتیازات جدول شماره  اختیار تعیین شاخصها و -5

هاي سطح یک و  امتیاز( به دانشـگاه 40دکتري )تا سقف  دوره تحصـیلی در اسـتعدادهاي درخشان

 .می شود دو تفویض

دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دالیلی خارج از  :3تبصره 

اختیار خود )مانند بیماري ،ماموریت والدین یا همسر و یا به دلیل زایمان(،حداکثر دو نیمسال تحصیلی 

محل بیش از مدت مجاز مذکور در این آیین نامه بشود را پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه 

 تحصیل ،براي استفاده از تسهیالت این آیین نامه بررسی کند.

دانشجویی  –دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم نهایی المپیاد هاي علمی : 2ماده 

را براي ورود به همان رشته یا رشته هاي مرتبط به تشخیص شوراي عالی برنامه ریزي آموزشی وزارت 

 عرفی نامه از دبیر خانه المپیاد ، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون پذیرش کند.،با ارائه م

 تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه،مجاز نیست.: 3ماده 

ن کاربردي و پردیس هاي بی -غیرانتفاعی ،علمی –دانشگاه پیام نور ،آزاد اسالمی ،غیر دولتی  :4ماده 

 المللی )خودگردان(مجاز به استفاده از این آیین نامه براي پذیرش استعداد هاي درخشان نیستند.

دانشگاه می تواند با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه ، فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر : 5ماده 

توسط معاون آموزشی  اسامی پذیرفته شدگان باید اقدام نماید. سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط،
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دانشگاه براي تایید صالحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به 

 تایید سازمان مذکور است.

مسئولیت حسن اجراي این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده : 6ماده 

سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده دانشگاه پذیرنده است و نظارت بر اجرا به عهده 

 معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.
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 آیین نامه تحصیل همزمان:        

دانشجوي دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته که پس از دو نیمسال تحصیلی و دوره هاي کارشناسی  –1ماده 

ارشد پیوسته و دکتري حرفه اي که پس از چهار نیمسال تحصیلی در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم 

رشته ر الوه ببرتر بوده و داراي یکی از ویژگی هاي زیر می باشد ، مجاز است عورودي خود جزو ده درصد 

تحصیلی خود ، در یکی از رشته هاي اولویت دار دوره کارشناسی پیوسته هر یک از موسسه هاي تحصیل 

 کند:

پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه در دوره کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته -الف

انحراف معیار از میانگین نمره هاي  5/2انها ، و دکتري حرفه اي که با تایید سازمان سنجش نمره کل قبولی 

 شرکت کنندگان در گروه ازمایشی مربوط بیشتر باشد؛

دارندگان مدالهاي جهانی و طالي کشوري المپیاد هاي علمی دانش آموزي ، مورد تایید وزارت آموزش و  -ب

 پرورش؛

و رشته و دفتر استعداد هاي تحصیل در رشته دوم صرفا پس از موافقت گروه آموزشی در هر د :1تبصره 

 درخشان موسسه امکانپذیر است.

موسسه می تواند با توجه به اولویت هاي اعالم شده در اسناد باالدستی کشور و میزان تقاضا در  :2تبصره 

رشته دوم تحصیلی ، نسبت به تهیه فهرست رشته هاي اولویت دار اقدام کند و آن را به اطالع متقاضیان 

 برساند.

واحد درسی از  30دانشجو پس از ورود به رشته دوم باید در هر نیمسال تحصیلی حداکثر تا سقف  -2ماده 

مجموع درسهاي دو رشته را به نحوي انتخاب کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول ، هر دو رشته را 

 به پایان برساند.

یوسته حائز شرایط این آیین نامه را بر : موسسه اختیار دارد سنوات تحصیل دانشجویان کارشناسی پ1تبصره 

آیین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(مصوب  15ماده  1اساس تبصره 

نیمسال  10شوراي عالی برنامه ریزي آموزشی وزارت متبوع ، حداکثر تا سقف  16/12/93تاریخ  859جلسه 

 و بدون پرداخت شهریه افزایش دهد.
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: دانشجو می تواند با تایید گروه هاي آموزشی رشته اول و دوم ، درس هایی که به لحاظ محتوایی 2 تبصره

 تطابق موضوعی دارند را )بالحاظ در محاسبه سنوات تحصیلی هر دو رشته( فقط در یکی از دو رشته بگذراند.

، فقط یک بار از تحصیل  دانشجویان حائز شرایط این آیین نامه ، مجاز است در طول تحصیل خود -3ماده 

 همزمان در دو رشته تحصیلی بهره مند شود.

دانشجوي کارشناسی پیوسته ، در صورت دانش آموختگی در یک رشته و قبولی در دوره  -4ماده 

کارشناسی ارشد می تواند واحد هاي باقیمانده از رشته دوم خود را حداکثر در دو نیمسال تحصیلی همزمان 

کارشناسی ارشد به پایان رساند.در غیر اینصورت دانشجو باید از ادامه تحصیل در رشته با تحصیل در دوره 

 دوم انصراف دهد. 

تا زمانی که دانشجو تحصیل در هر دو رشته را به پایان نرسانده باشد، شاغل به تحصیل شناخته  -5ماده 

 رشته انجام می شود. می شود و معرفی وي به اداره نظام وظیفه پس از پایان تحصیالت در هر دو

 این آیین نامه صرفا شامل دانشجویان زیر نظام دانشگاههاي دولتی وابسته به وزارت می باشد. -6ماده 

تبصره : بهره مندي متقاضیان حائز شرایط سایر زیر نظام ها در دبیرخانه به صورت موردي قابل بررسی 

 خواهد بود.

موارد ، مشمول همه ضوابط و مقررات آیین نامه هاي تحصیل همزمان در دو رشته در سایر  -7ماده 

 آموزشی مربوط به دوره هاي تحصیلی مصوب وزارت است.

تبصره: ادامه تحصیل همزمان در دو رشته منوط به حفظ عملکرد تحصیلی مطابق شیوه نامه مصوب موسسه 

 است.

ترتب بر آن بر عهده دانشگاه مسئولیت حسن اجراي این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی م -8 ماده

 پذیرنده است ، نظارت بر اجرا و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.
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 دانشگاه مراغه استعداد های درخشاندانشجویان در شرایط عضویت     

 

 واجدین شرایط عضویت در مقطع کارشناسی: -الف

با معرفی سازمان  انحراف معیار( 5/2کنکور سراسري )بر مبناي  دانشجویان حائز رتبه هاي برتر .1

 سنجش آموزش کشور

معرفی شدگان در هر سال تحصیلی ،فقط در سال اول تحصیلی می توانند از مزایاي  :1-1تبصره 

 (را احراز نمایند.2-1عضویت بهرمند شوند،و براي ادامه عضویت بایستی شرایط تبصره )

ئز رتبه هاي برتر در کنکور سراسري براي ادامه عضویت در سال دوم دانشجویان حا :2-1تبصره 

 تحصیل و سال هاي بعدي باید شرایط زیر را دارا باشند:

  یا احراز رتبه اول ورودي در طول دوره تحصیلی سپري شده  17داشتن معدل کل باالتر از

 در زمان بررسی وضعیت تحصیلی

  نداشته باشد. 17معدل کمتر از در طول دوره تحصیلی ،بیش از دو نیم سال 

واحد درسی را گذزانده و بین دانشجویان هم ورودي ، حائز  50که  17دانشجویان با معدل باالي  .2

 رتبه اول معدل باشند.

نفر باشد عالوه بر رتبه اول ،رتبه دوم  75چنانچه تعداد دانشچویان یک ورودي ،بیش از  :1-2تبصره 

( می تواند عضو گروه شود.در صورتی که این تعداد بیش 2بند ) ورودي نیز در صورت داشتن شرایط

 نفر باشد،رتبه سوم نیز میتواند شرایط را احراز نماید.150از 

 ه کشور در مقطع کارشناسی.ندانشجویان نمو .3

دانشجویانی که در المپیاد علمی دانشجویی مرحله کشوري رتبه هاي اول تا پانزدهم را کسب نموده  .4

 اند.

و پژوهشی باشند،در صورت کسب دانشجویان مقطع کارشناسی که داراي سوابق برجسته آموزشی  .5

 امتیاز از موارد زیر می توانند شرایط عضویت را احراز نمایند: 15

  امتیاز 12واحد درسی: 50پس از گذراندن  17معدل کل باالي 

 امتیاز بیشتر تعلق میگیرد.1،در معدل کل  17از :به ازاي هر یک نمره باالتر 1-5تبصره 

 وزارت علوم(یا )-مقاله علمی( پژوهشیWoS) ISI امتیاز 3:هر مورد معتبر 
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و  2، به ترتیب با ضرایب   Q2 (JCR)و  Q1با رتبه  ISI (WoS):امتیاز نشریات 2-5تبصره 

 محاسبه می شود. 5/1

  امتیاز 5/0مقاله : هر مورد خالصه امتیاز ،  1 موردمقاله کنفرانس معتبر ؛ مقاله کامل : هر 

  امتیاز 2ثبت اختراع داراي تاییدیه علمی از سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی :هر مورد 

  امتیاز 3سایر موارد به تشخیص شوراي استعداد هاي درخشان : حداکثر 
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 :واجدین شرایط عضویت در مقطع کارشناسی ارشد -ب         

 

)بدون سهمیه(در کنکور کارشناسی ارشد با معرفی سازمان  10تا  1با رتبه دانشجویان  .1

 سنجش آموزش کشور

تحصیلی ، فقط در سال اول تحصیل می توانند :معرفی شدگان در هر سال 1-1تبصره 

از مزایاي عضویت بهره مند شوند؛ و براي ادامه عضویت در سال دوم تحصیل ، باید 

 ند.( را احراز نمای5شرایط بند )

عضو گروه حمایت از استعداد هاي درخشان بوده دانشجویانی که در مقطع کارشناسی  .2

پژوهشی )وزارت علوم(یا  –و شرایط الزم را حفظ کرده باشند ، با ارایه یک مقاله علمی 

(WoS) ISI .معتبر می توانند عضویت خود را تمدید نمایند 

 دانشجویان نمونه کشور در مقطع کارشناسی ارشد .3

که بعد از گذراندن دو ترم تحصیلی متوالی ، به لحاظ  17دانشجویان با معدل باالي  .4

 معدل حائز رتبه اول ورودي باشند.

نفر باشد ، عالوه بر  25چنانچه تعداد دانشجویان یک ورودي ، بیش از  :1-4تبصره 

ند رتبه اول ، رتبه دوم ورودي به لحاظ معدل نیز در صورت داشتن شرایط فوق می توا

رتبه سوم نیز  ، نفر باشد 50در صورتی که تعداد دانشجویان بیش از  عضو گروه شود.

 می تواند شرایط را احراز نماید.

پس از شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد داراي سوابق دانشجویانی که  .5

امتیاز از موارد  18با کسب  برجسته آموزشی و پژوهشی مربوط به این مقطع باشند،

 شرایط عضویت را احراز نمایند:می توانند زیر 

  بعد از گذراندن دو ترم تحصیلی متوالی و بدون احتساب  17معدل کل باالي

 امتیاز 12نمره پایان نامه :

امتیاز بیشتر تعلق  1در معدل کل ،  17نمره باالتر از  1به ازاي هر  :1-5تبصره 

 می گیرد.
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  پژوهشی )وزارت علوم( یا  –مقاله علمی(WoS) ISI امتیاز 3معتبر: هر مورد 

 پژوهشی ضروري است. –:داشتن حداقل یک مقاله معتبر علمی 2-5تبصره 

و   Q1با رتبه  ISI(WoS) امتیاز مقاالت چاپ شده در نشریات:3-5تبصره 

Q2  بر اساس(CJR) ،  محاسبه می شود. 5/1و  2به ترتیب با ضرایب 

 استعداد  در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون

 امتیاز 2 هاي درخشان:

 :امتیاز 1هر مورد  مقاله کنفرانس معتبر در صورت چاپ به صورت کامل 

  5/0مقاله کنفرانس معتبر در صورت چاپ به صورت خالصه مقاله: هر مورد 

 امتیاز

  علمی و صنعتی: هر  از سازمان پژوهش هايثبت اختراع داراي تاییدیه علمی

 امتیاز 2مورد 

  :امتیاز 3سایر موارد به تشخیص شوراي استعدادهاي درخشان 

در مقاالت حائز امتیاز ، دانشجو باید جزو نفرات اول تا سوم بوده  :4-5تبصره 

 و نفرات قبل از دانشجو ، استاد راهنما و یا استاد مشاور وي باشند.
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 واجدین شرایط عضویت در مقطع دکتری: -پ        

 

ورودي مقطع دکتري با  آزمون مرحله اول )کتبی( 3تا  1جویان حائز رتبه هاي دانش .1

 .معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

معرفی شدگان در هر سال تحصیلی ، فقط در سال اول تحصیل می توانند  :1-1تبصره 

عضویت در سال هاي بعد بایستی و براي ادامه  از مزایاي عضویت بهره مند شوند؛

 ( را احراز نمایند.4شرایط بند )

دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد عضو گروه حمایت از استعداد هاي درخشان  .2

بعد از فراغت از تحصیل دوره اند، در صورت قبولی در مقطع دکتري بالفاصله بوده

پژوهشی )وزارت علوم( یا  –کارشناسی ارشد ، می توانند با ارایه دو مقاله علمی 

(WoS) ISI  معتبر و یا ارایه یک مقاله(WoS) ISI  با رتبهQ1  بر اساس(JCR )

 دوره دکتري تمدید نمایند.عضویت خود را در 

 دانشجویان نمونه کشوري در مقطع دکتري .3

دانشجویانی که پس از شروع به تحصیل در مقطع دکتري ، داراي سوابق برجسته  .4

امتیاز از موارد زیر می  21مربوط به این مقطع باشند، با کسب  آموزشی و پژوهشی

 توانند شرایط عضویت را احراز نمایند:

  امتیاز 12:بدون احتساب نمره آزمون جامع و رساله 18معدل کل باالي 

امتیاز بیشتر تعلق  1در معدل کل ،  18نمره باالتر از  1به ازاي هر  :1-3تبصره 

 می گیرد.

  پژوهشی )وزارت علوم( یا  –مقاله علمی(WoS) ISI امتیاز 3معتبر: هر مورد 

)وزارت علوم( یا پژوهشی –مقاله علمی  دوداشتن حداقل  :2-3تبصره 

(WoS) ISI  معتبر و یا حداقل یک مقاله(WoS) ISI  با رتبه Q1(اساس بر 

JCR) .ضروري است 
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و   Q1با رتبه  ISI(WoS)امتیاز مقاالت چاپ شده در نشریات  :3-3تبصره 

Q2  بر اساس(JCR به ترتیب با ضرایب ، )محاسبه می شود. 5/1و  2 

  با استفاده از سهمیه استعداد هاي  دکتريپذیرش بدون آزمون در مقطع

 امتیاز 3 :بزرگ علمی دانشجویییا جایزه  درخشان

 :امتیاز 1هر مورد  مقاله کنفرانس معتبر در صورت چاپ به صورت کامل 

 5/0انس معتبر در صورت چاپ به صورت خالصه مقاله: هر مورد مقاله کنفر 

 امتیاز

  ثبت اختراع داراي تاییدیه علمی از سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی: هر

 امتیاز 2مورد 

  :امتیاز 3سایر موارد به تشخیص شوراي استعدادهاي درخشان 

تا سوم بوده و  :در مقاالت حائز امتیاز ، دانشجو باید جزو نفرات اول4-3تبصره 

 نفرات قبل از دانشجو ، استاد راهنما و یا استاد مشاور وي باشند.

 :1توجه 

فارغ التحصیالن هر سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتري ، در صورت 

ماه از تاریخ فارغ  6چنانچه بیش از  احراز شرایط مذکور در بخش هاي )الف( تا )پ(،

باشد، می توانند عضو گروه حمایت از استعداد هاي التحصیلی آن ها سپري نشده 

 درخشان دانشگاه مراغه شده و گواهی عضویت در گروه را دریافت نمایند.

 :2توجه 

مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتري ، به ترتیب حداکثر تا پایان  3دانشجویان 

س از آن صرفا می می توانند از تسهیالت گروه بهره مند شوند و پ 9و  4، 8نیم سال 

 توانند گواهی عضویت دریافت نمایند.
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 :دانشجویان در استعدادهای درخشان مزایای عضویت -ت    

 

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري در صورت احراز شرایط مطابق با  .1

 آئین نامه پذیرش ابالغی توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري

تائیدیه جهت بهره مندي از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در صورت کسب  دریافت .2

 امتیاز الزم

 بهره مندي از حمایت معنوي و دریافت لوح تقدیر .3

 دریافت معرفی نامه براي ادارات و سازمان هاي دولتی و غیر دولتی .4

 اسريدو برابر توسط دانشجویان برگزیده المپیاد هاي کشوري و کنکور سردریافت وام  .5

 دریافت کمک هزینه خرید کتاب پس از تامین اعتبار .6

و  (B)حداقل با رتبه پرداخت پاداش مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی .7

 (Q4)حداقل با رتبه خارجی

اختصاصی استعداد هاي  مشارکت در اجراي طرح هاي پژوهشی )درون دانشگاهی ( .8

 درخشان

احراز شرایط ابالغی وزارت علوم ، تحقیقات  امکان تحصیل همزمان در دو رشته در صورت .9

 و فناوري

بهره مندي از دوره هاي آموزشی زبان هاي خارجی ، برنامه نویسی ، مقاله نویسی و غیره   .10

 یا دریافت کمک هزینه جهت شرکت در این دوره ها پس از تامین اعتبار

ینترنت ، پرینتر و اختصاصی استعداد هاي درخشان مجهز به اپیوتر استفاده از سایت کام  .11

 اسکنر

 شرکت در بازدید هاي علمی و اردو هاي سیاحتی  .12

 بهره گیري از خدمات مشاوره اي  .13

 استفاده از تسهیالت مختلف آموزشی و پژوهشی  .14

ارائه خوابگاه با امتیازات ویژه براي دانشجویان استعداد درخشان به نسبت امکانات   .15

 دانشگاه


