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  :و اهداف گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اروميه معرفي
 يشورا 06/09/75طبق مصوبه مورخ  ،يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق "درخشان ياستعدادها تيهدا يشورا"
اص خ هاينامهنيآئ بيتصو ،ياتيعمل يها و راهبردهااستيس نييتع با اهدافي نظير ،يانقالب فرهنگ يعال

 مؤسسات و هادرخشان در دانشگاه ياستعدادها يشكوفاساز يشيآزما هايطرح يدرخشان، و اجرا ياستعدادها
در جلسه مورخ  وزارت متبوعه درخشان ياستعدادها تيهدا يشوراپس از آن،  .تشكيل شد ،عالي آموزش

هاي زيرمجموعه معاونت گروهاندازي دفتر استعدادهاي درخشان را به عنوان يكي از طرح راه، 28/07/79
اجراي ، ممتاز انيدانشجو يبرا يو رفاه يآموزش التيتسه يبرقرار تا با رسانيدتصويب  به هاآموزشي دانشگاه

در يز ننامه تشكيل دفتر استعداد درخشان وزارت متبوعه آئين د.نمايتسهيل  را اهداف شورا در سراسر كشور
  به تصويب رسيد.  31/02/80ماده مورخ  4

وزارت علوم، تحقيقات و  "شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي"در راستاي اجراي مصوبات 
دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اروميه با هدف شناسايي، هدايت و حمايت از نخبگان و فناوري، 

گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي شد.  تأسيس 1396تابستان استعدادهاي برتر اين دانشگاه در 
يئت از اعضاي هالزاما يكي (گروه دو عضو: رياست حداقل اروميه، براساس چارت تشكيالتي دانشگاه متشكل از 

تحت نظارت معاونت آموزشي  به عنوان يكي از زيرمجموعه هاييك كارشناس حوزه آموزش، حداقل علمي) و 
اهم وظايف گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اروميه به شرح زير  .د را آغاز نمودخوفعاليت  ،دانشگاه

  باشد:مي
نامه شناسايي نخبگان و استعدادهاي برتر دانشگاه، براساس مصوبات هيئت رئيسه، شوراي تدوين آئين -

 فناوري نامه ابالغ شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات وو آئين آموزشي دانشگاه،

 تخصيص تسهيالت و امكانات ويژه براي دانشجويان استعداد برتر -

 روند تخصيص تسهيالت مصوب به واجدين شرايط و نظارت بر پيگيري -

 كرد اعتباراتتالش براي جذب اعتبارات مصوب استعدادهاي درخشان و مديريت صحيح هزينه -

 برترهاي عملي دانشجويان استعداد ارتقاء سطح دانش و مهارت -

 از مراكز صنعتي استان براي دانشجويان داراي استعداد برتر ها و بازديدهاي ويژهبرگزاري دوره -

 برقراري پل ارتباطي مناسب جهت معرفي و ارتباط دانشجويان مستعد به بنياد ملي نخبگان -

   استعداد برتراي تحصيلي و مهارتي براي دانشجويان ارائه خدمات مشاوره -
- پذيرفته شده در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ،دانشجويان كارشناسي دانشگاه صنعتي اروميهبررسي آماري 

ي معتبر كشور، مؤيد اين حقيقت است كه اين دانشگاه با بهره جستن از اعضاي هيئت علمي جوان و با اه
ساند. ربه انجام ميانگيزه، رسالت خود را در تربيت دانشجويان و ارتقاء كيفي سطح دانش آنها، به نحو احسن 

فارغ التحصيالن با  مندي ازهمچنين بهرهبرخورداري از نعمت حضور دانشجويان متعهد و مستعد، و لذا، 
گذارد كه با شناسايي استعدادهاي برتر و فراهم مي مسؤولين اين حوزه، رسالت خطيري را بر عهده كيفيت
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ت گام اول براي حرك هاي باارزش در دانشگاه باشند.امانتنمودن تسهيالت ويژه براي آنها، شكرگزار حضور اين 
نامه داخلي دانشگاه مطابق با اسناد باالدستي شيوهصحيح در مسير هدايت استعدادهاي درخشان، تدوين 

نامه شناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر دانشگاه صنعتي برهمين اساس، شيوه مرتبط در اين حوزه است.
، "استعدادهاي برتردانشجويان داراي تسهيالت "و  "استعدادهاي برتر نامه شناساييآئين"اروميه در دو بخش 
  ز:اند عبارتند انامه مورد توجه قرار گرفتهشيوهكه در تدوين اين  ياسنادها و نامهآئين تدوين گرديده است.

شوراي هدايت  05/11/1377مصوبه  "تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز"نامه ئينآ -
 استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در دو رشته تحصيلي مقطع "نامه آئين -
درخشان وزارت علوم، تحقيقات و شوراي هدايت استعدادهاي  05/11/1377مصوبه  "كارشناسي

 فناوري

شوراي هدايت  26/01/1381مصوبه  "تسهيالت پژوهشي ويژه دانشجويان ممتاز"نامه آئين -
 استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

امكان گذراندن درسهاي اضافي براي دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در دوره "نامه آئين -
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات  28/11/1383مصوبه  "ارشدكارشناسي 
 و فناوري

امكان گذراندن درسهاي اضافي براي دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در دوره "نامه آئين -
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات  28/11/1383مصوبه  "كارشناسي ارشد

 يو فناور
مصوبه  "بهره مندي دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان از كالسهاي آموزش عالي آزاد"نامه آئين -

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوريشوراي هدايت استعدادهاي درخشان  28/11/1383

پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) و "آئين نامه  -
 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان 77897/21به شماره  25/04/1393مصوبه  "كارشناسي ارشد

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

مصوبه  "پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد"آئين نامه  -
شوراي هدايت استعدادهاي  140036/2به شماره  04/07/1395و اصالحيه مورخه  11/04/1393

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخشان

، 31/02/1380از آئين نامه تشكيل دفتر استعدادهاي درخشان، مصوبه جلسه مورخ  14-2مطابق بند توضيح:
هاي علمي مجري ه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و انجمنتوزيع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان ب

برنامه هاي شكوفاسازي استعدادهاي درخشان، از وظايف و اختيارات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان 
  باشد.وزارت متبوعه مي
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  دانشگاه صنعتي اروميهدر و حائز شرايط استعدادهاي برتر  تسهيالت دانشجويان ممتاز
 :و تحصيلي آموزشيتسهيالت  -الف

  پذيرش بدون آزمون در مقطع باالتر -
  مندي از تسهيالت پذيرش باآزمون در مقطع باالترمعرفي مستعدين برتر جهت بهره -
 امكان تحصيل همزمان در دو رشته  -

  شهريه اخذبدون  براي دانشجويان كارشناسي هاي اضافهواحد امكان اخذ -
 شركت در آزمون درسو پايه بدون حضور در كالس و  گذراندن برخي از دروس عمومي -

  براي فارغ التحصيالن ممتاز صدور دانشنامه ممتازي -
  صدور گواهي ممتاز و گواهي استعداد برتر جهت ارائه به سازمانها و ادارات ديگر -
 زبنياد ملي نخبگان جهت آشنايي با ضوابط و بهره مندي ادفتر استاني برگزاري كارگاه رايگان در  -

  تسهيالت اين بنياد
برگزاري دوره هاي رايگان ويژه توانمندسازي علمي دانشجويان مستعد جهت حضور در المپيادهاي  -

 دانشجويي كشوري 

 حضور رايگان در كارگاههاي آموزشي داخل دانشگاه -

  
 :فرهنگي -رفاهيتسهيالت  -ب

 تخصيص بن كتاب جهت خريد كتاب از نمايشگاه هاي معتبر كتاب داخلي -

  تخفيف در پرداخت هزينه اسكان در خوابگاهها -
 دانشجويان مستعد برتر  تخصيص اتاقهاي كم جمعيت به -

  سلف دانشجويي در غذا هاي هزينه پرداخت درشرايط ويژه  -
  استفاده از سالن مطالعه دانشگاه در روزهاي پنجشنبه و جمعه با هماهنگي با حراست دانشگاه -
 استفاده رايگان از امكانات ورزشي دانشگاه  -

 تسهيل فرآيند امانت كتاب از كتابخانه دانشگاه از نظر تعداد كتاب و زمان امانت -

 و ضروري افزايش سقف وام تحصيلي -

 كمك هزينه سفرهاي زيارتي  -

 اولويت حضور در اردوها و بازديدهاي فرهنگي و مذهبي -
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 تسهيالت پژوهشي: -ج

 مقطع كارشناسي به دانشجويان ممتاز جهت ارائه مقاله در خارج يا داخل كشوركمك هزينه سفر  -
 ي تخصصيارشد و دكترا

 استفاده از امكانات آزمايشگاهي دانشگاه در خارج از ساعات درسي -

 پرداخت هزينه هاي شركت در مسابقات و جشنواره هاي بين المللي داخل و خارج از كشور -

  دفتر ارتباط با صنعت دانشجويان ممتاز در بازديدهاي صنعتي امكان حضور -
  بارتأمين اعتمشروط به  ي تخصصياپرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان ممتاز دوره دكتر -
امكان ارائه طرح پژوهشي درون دانشگاهي در مقاطع تحصيالت تكميلي با تأييد استاد راهنما و معاونت  -

 پژوهشي دانشكاه
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  دوره كارشناسي استعداد برتر ممتاز و نامه شناسايي دانشجويانشيوه 
 النيمسممتاز ، ورودممتاز بدو دسته  ممتاز كارشناسي در پنج تعريف دانشجويابتدا نامه، شيوهدر اين 
جهت  ممتاز پژوهشي، و ممتاز آموزشي در پايان نيمسال ششم، ده درصدي ممتاز، چهارم دوم تا

   گردد.تسهيالت مصوب براي گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اروميه ارائه ميمندي از بهره
   

  :كارشناسي بدو وروددانشجوي ممتاز  -1 ماده
  آموزي كشورالمپيادهاي علمي دانش برگزيدگان -1-1
 دانش آموزي الملليهاي معتبر علمي بينها و جشنوارهمسابقه برگزيدگان -1-2

 كشوري و رازي در مرحله ، جوان خوارزمي، فارابيخوارزمي جشنواره برگزيدگان -1-3

كه با معرفي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمره  هادانشگاه به ورود سراسري آزمون شدگان پذيرفته -1-4
 از نمره آخرين پذيرفته شده در همان كد رشته و محل بيشتر باشد. 5σ/2آنها بيش از تراز 

اي هموفق به ثبت اختراع با تأييد سازمان پژوهشپيش از ورود به مقطع كارشناسي  كه دانشجوياني -1-5
 اند.كشور شده صنعتيعلمي و 

(ارائه گواهي معتبر كه به تأييد اداره  باشد. 5/18معدل كتبي ديپلم آنها بيش از  كه آموزاني دانش -1-6
 كل آموزش و پرورش استان محل تحصيل رسيده باشد، الزاميست)

 گروهاز  ،كسب نمايد 16حين تحصيل در مقطع كارشناسي معدل كل كمتر از  چنانچه دانشجوي ممتاز بدو ورود در -1 تبصره
   مستعدين برتر خارج خواهد شد.

، تنها با ارائه گواهي تأييد اعتبار از دبيرخانه شوراي هدايت استعدادهاي 3-1ساير جشنواره هاي مربوط به ماده -2 تبصره
  م قابل پذيرش است.  درخشان وزارت علو

دانشجويان ممتاز بدو ورود، تنها با حفظ شرط پويايي و با توجه به مصوبات دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه در  -3 تبصره
  خواهند شد.  و آموزشي فرهنگي-برخي تسهيالت رفاهيهر سال، مجاز به استفاده از 

 استفاده از سهميه پذيرش بدون آزمون، سهميه پذيرش با آزمون و تحصيل همزمان در دو رشته مقطع كارشناسي، -4 تبصره
  گردد.بطور مستقيم شامل دانشجويان ممتاز بدو ورود نمي

استفاده از تسهيالت گذراندن برخي واحدها بطور غير حضوري، شامل دانشجويان ممتاز بدو ورود نخواهد شد و تنها  -5تبصره 
  ممكن خواهد بود. 1تبصره  شرايط ممتازي مطابقپس از پايان نيمسال دوم تحصيلي، به شرط استمرار 

  

  :چهارم دوم تا نيمسال ممتازدانشجوي  -2 ماده  
بيشتر  معدل كلتعداد نيمسال)  × 17با گذراندن حداقل واحد ( چنانچه ،ورود بدو ممتاز دانشجويان -2-1

  .داشته باشد 17از 
  و گذراندن حداقل واحد  5/17حداقل كل معدل با كسب  چنانچه دانشجويان، ساير -2-2

 د.نباشتحصيلي خود  دانشجويان هم ورودي در كد رشتهدرصد برتر  5جزو تعداد نيمسال)  × 17(
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پس از تأييد در شوراي ، فرهنگي-تسهيالت رفاهيعالوه بر استفاده از برخي دانشجوي ممتاز نيمسال دوم تا چهارم،  -1 تبصره
  مقطع كارشناسي خواهد شد.  تحصيل همزمان در دو رشته مجاز به ، رشته اول و دوم هردو گروهآموزشي و در صورت موافقت 

پس از آغاز تحصيل همزمان در دو رشته، مي تواند جهت تسهيل فرآيند دانشجوي ممتاز نيمسال دوم تا چهارم،  -2 تبصره
هاي ديگر و يا بصورت تسهيالت گذراندن دروس در دانشگاه"در سنوات مجاز تحصيلي، از  هر دو رشته گذراندن دروس

   .مند گرددنامه داخلي دانشگاه صنعتي اروميه بهرهمطابق شيوه "حضوريغير

استفاده از سهميه پذيرش بدون آزمون، و همچنين سهميه پذيرش با آزمون بطور مستقيم شامل دانشجويان ممتاز  -3تبصره 
  گردد.نيمسال دوم تا چهارم نمي

  

  :در پايان نيمسال ششم مقطع كارشناسي دانشجوي ممتاز ده درصدي -3 ماده
نيمسال، بيش از سه چهارم واحدهاي درسي دوره كارشناسي  ششگردد كه پس از به دانشجوياني اطالق مي

   ده درصد برتر باشند. جزو رشته و هم ورودي خوددانشجويان هم بين ،لحاظ ميانگين نمرات ازگذرانده و  را
   .از مقطع كارشناسي فارغ التحصيل شود تحصيلي در هشت نيمسال حداكثر بايد دانشجوي ممتاز ده درصدي -1 تبصره

دون آزمون تقاضاي استفاده از سهميه پذيرش بالتحصيلي، در همان سال فارغ دانشجوي ممتاز ده درصديچنانچه  -2 تبصره
-نيمسال فارغ همان تيرماه 31از  را تا قبل كليه واحدها (شامل پروژه و كارآموزي) بايستمي، در مقطع باالتر را داشته باشد

  . التحصيلي گذرانده باشد

كه مورد تأييد شوراي آموزشي دانشگاه و يا كميسيون موارد  موجه، چنانچه دانشجوي ممتاز ده درصدي به داليلي -3 تبصره
، از فارغ التحصيلي در هشت نيمسال باز بماند، حداكثر دو نيمسال جهت جبران واحدهاي باقيمانده به وي قرار گيردخاص 

متقاضي در سال بعد، اولويت پذيرش با دانشجويان متقاضي جديدتر فرصت داده خواهد شد. بديهيست كه در صورت درخواست 
  خواهد بود.

مورد براي استفاده از سهميه ممتاز ده درصدي م پس از نيمسال هشتميانگين و همچنين تعداد واحدهاي گذرانده  -4 تبصره
  گيرد.نمياستناد قرار 

و با توجه به شيوه نامه مصوب دانشگاه، مي  3هاي مذكور در مادهدانشجويان ممتاز ده درصدي، با رعايت تبصره -5تبصره 
تفاده اس "فرهنگي و آموزشي-تسهيالت رفاهي"و برخي  "تسهيالت پذيرش بدون آزمون در مقطع تحصيلي باالتر"توانند از 

  نمايند.

  

  باشد:شود كه واجد يكي از شرايط زير به دانشجويي اطالق مي :ممتاز آموزشيدانشجوي  -4 ماده
 5/2معدل كل آنها تعدادنيمسال) واحد،  × 17پس از گذراندن حداقل ( تحصيل درحين دانشجوياني -4-1

كد رشته و محل قبولي بيشتر باشد. ارزيابي اين  ورودي درهمنمره از ميانگين معدل تمام دانشجويان 
 دانشجويان بايد در پايان هر نيمسال توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه انجام پذيرد. 

 كشوري مرحله در دانشجويي-علمي المپيادهاي رتبه اول تا پانزدهم برگزيدگان -4-2

 كشوري مرحله، جوان خوارزمي، فارابي و رازي در خوارزمي جشنواره برگزيدگان -4-3

 المللي دانشجوييبرگزيدگان مسابقات معتبر بين -4-4
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هيالت تس"و برخي  "تسهيالت پذيرش بدون آزمون در مقطع تحصيلي باالتر"از مي توانند دانشجوي ممتاز آموزشي،  -1 تبصره
  استفاده نمايند. "فرهنگي و آموزشي-رفاهي

چنانچه در پذيرش بدون آزمون بين دانشجوي ممتاز آموزشي و دانشجوي ممتاز ده درصدي شرايط رقابتي بوجود  -2 تبصره
  آيد، انتخاب دانشجو جهت تكميل ظرفيت باقيمانده با نظر گروه آموزشي مربوطه خواهد بود.

استفاده از سهميه پذيرش بدون آزمون در التحصيلي، تقاضاي چنانچه دانشجوي ممتاز آموزشي در همان سال فارغ -3تبصره 
التحصيلي تيرماه همان نيمسال فارغ 31بايست كليه واحدها (شامل پروژه و كارآموزي) را تا قبل از مقطع باالتر را داشته باشد، مي

  گذرانده باشد. 

شگاه و يا كميسيون موارد چنانچه دانشجوي ممتاز آموزشي به داليلي موجه، كه مورد تأييد شوراي آموزشي دان -4تبصره 
خاص قرار گيرد، از فارغ التحصيلي در هشت نيمسال باز بماند، حداكثر دو نيمسال جهت جبران واحدهاي باقيمانده به وي 
فرصت داده خواهد شد. بديهيست كه در صورت درخواست متقاضي در سال بعد، اولويت پذيرش با دانشجويان متقاضي جديدتر 

  خواهد بود.

  
  شود كه واجد يكي از شرايط زير باشد:به دانشجويي گفته مي :دانشجوي ممتاز پژوهشي -5 ماده

امتياز پژوهشي مطابق  7، پيش از فارغ التحصيلي از مقطع كارشناسي حداقل 15با معدل حداقل  -5-1
 كسب نمايد. امتيازات پژوهشيجدول 

پژوهشي مطابق جدول امتيازدهي امتياز  14التحصيلي از مقطع كارشناسي، بيش از پيش از فارغ -5-2
  پژوهشي كسب كند.

يابد كه مستخرج از كار پژوهشي داخل دانشگاه صنعتي امتيازات فوق در صورتي به طور كامل به دانشجو تخصيص مي -1 تبصره
  اروميه باشد و نام كليه نويسندگان مقاله با رعايت وابستگي علمي به اين دانشگاه ذكر شده باشد.

  اعتبار مقاالت بايد مورد تأييد معاونت پژوهشي يا مديريت امور پژوهش دانشگاه باشد. -2 تبصره

 "فرهنگي و آموزشي-تسهيالت رفاهي"و برخي  "تسهيالت پژوهشي"دانشجويان ممتاز پژوهشي، مي توانند از  -3 تبصره
  استفاده نمايند.

چنانچه ظرفيت پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد از بين دانشجويان ممتاز ده درصد اول و دوم، و ممتاز  -4 تبصره
  تكميل كند.از بين دانشجويان ممتاز پژوهشي، دانشگاه مجاز است ظرفيت باقيمانده را  تكميل نشدآموزشي 

التحصيلي، تقاضاي استفاده از سهميه پذيرش بدون آزمون در در همان سال فارغ پژوهشيچنانچه دانشجوي ممتاز  -5تبصره 
التحصيلي تيرماه همان نيمسال فارغ 31بايست كليه واحدها (شامل پروژه و كارآموزي) را تا قبل از مقطع باالتر را داشته باشد، مي

  گذرانده باشد. 

شوراي آموزشي دانشگاه و يا كميسيون موارد  به داليلي موجه، كه مورد تأييدپژوهشي چنانچه دانشجوي ممتاز  -6تبصره 
خاص قرار گيرد، از فارغ التحصيلي در هشت نيمسال باز بماند، حداكثر دو نيمسال جهت جبران واحدهاي باقيمانده به وي 
فرصت داده خواهد شد. بديهيست كه در صورت درخواست متقاضي در سال بعد، اولويت پذيرش با دانشجويان متقاضي جديدتر 

  واهد بود.خ

  جدول امتيازدهي پژوهشي براي ارزيابي دانشجويان ممتاز پژوهشي عبارتست از: -7تبصره 
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 امتياز پژوهشي  نوع فعاليت پژوهشي

  امتياز 7حداكثر    مطابق ليست مورد تأييد وزارت علوم ISIچاپ مقاله در مجالت نمايه شده در 

  امتياز 5حداكثر   مطابق ليست مورد تأييد وزارت علوم ISCچاپ مقاله در مجالت نمايه شده در 

  امتياز 2داكثر ح  امتياز) 4(تا سقف  الملليارائه مقاله در كنفرانسهاي معتبر بين

  امتياز 1حداكثر   امتياز) 2ارائه مقاله در كنفرانسهاي معتبر داخلي (تا سقف 

  امتياز 2كثر حدا  امتياز) 6ثبت اختراع در اداره مالكيت معنوي (تا سقف 

  امتياز 4حداكثر   ثبت اختراع در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي

  امتياز 6حداكثر   استعدادهاي درخشان دانشگاه گروهساير فعاليتهاي پژوهشي با نظر 

  
در  "شناسايي دانشجويان ممتاز و استعداد برتر مقطع كارشناسي دانشگاه صنعتي اروميه نامهشيوه" -6 ادهم
در جلسه كارگروه منتخب شوراي آموزشي دانشگاه صنعتي  1/8/1396تبصره در جلسه مورخه  24ماده و  6

    اروميه به تصويب رسيد.
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   آموزشي و پژوهشي دانشجويان ممتاز و داراي استعداد برتر تسهيالتنامه شيوه
  

  :كارشناسي ارشدپذيرش بدون آزمون در مقطع دستورالعمل  –الف 
 11/04/1393مصوبه  "آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره كارشناسي ارشد" 1مطابق ماده 

دانشگاه اختيار دارد حداكثر ده درصد از ظرفيت دوره روزانه كارشناسي ارشد خود در هر رشته محل را به 
يت پذيرش با آزمون اختصاص دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته (روزانه و شبانه) به صورت مازاد بر ظرف

      دهد.
  

استفاده از تسهيالت پذيرش بدون واجد شرايط  "ممتاز آموزشي"و  "درصديممتاز ده "دانشجويان  -1ماده 
  آزمون دانشگاه صنعتي اروميه هستند.

  

ممتاز ده درصدي به دليل انصراف يا عدم تقاضا، از تسهيالت مربوطه استفاده دانشجويان چنانچه  -2ماده 
نكردند، و يا به هر دليلي ظرفيت ده درصد دوره كارشناسي ارشد تكميل نشد، دانشگاه مجاز به جايگزيني ده 

  درصد برتر بعدي همان دانشگاه است. 
  

، مي توانند پس از پايان نيمسال ششم، پيرو اطالعيه 2و ماده 1واجدين شرايط مذكور در ماده -3ماده 
فراخوان دانشگاه درخواست كتبي خود را جهت استفاده از تسهيالت پذيرش بدون آزمون به دفتر استعدادهاي 

  درخشان دانشگاه تحويل نمايند. 
  

ممتاز ده درصدي و ممتاز آموزشي شرايط رقابتي بوجود ، مابين دانشجويان 4چنانچه مطابق ماده  -4ماده 
  آيد، تصميم با گروه آموزشي مربوطه خواهد بود.

  

 نچنانچه ظرفيت تخصيص يافته به تعداد دانشجويان مازاد بر ظرفيت دوره كارشناسي ارشد از واجدي -5ماده 
 ظرفيت باقيمانده را تكميل "ممتاز پژوهشي"تكميل نشد، دانشگاه مجاز است از بين دانشجويان  2و  1ماده 
  كند. 

  

چنانچه دانشجوي واجد شرايط در بازه زماني تعيين شده توسط دانشگاه تقاضاي خود را تحويل دفتر  -6ماده 
هد گرفت. پذيرش مجدد وي در شرايطي ميسر اولويت پذيرش قرار نخوااستعداد درخشان دانشگاه ننمايد، در 

  خواهد بود كه ظرفيت تكميل نشده باشد، و سامانه معرفي دانشجويان از سوي وزارت مسدود نشده باشد.
  



 

12 

 

اي، جهت استفاده از سهميه ده درصدي استعداد درخشان رشته اول، مي بايست دانشجويان دو رشته -7ماده 
مورخ  119445/2در مقطع كارشناسي ارشد، (اصالحيه شماره طي حداكثر يك نيمسال پس از پذيرش 

  ) از رشته دوم فارغ التحصيل شود و يا از ادامه تحصيل آن رشته انصراف دهد.08/06/95
  

شدگان منوط به اعالم سازمان سنجش بوده و تا قبل از اعالم سازمان فوق پذيرش نهايي پذيرفته -8ماده 
  حقي براي داوطلبان وجود ندارد. 

  

  :تحصيل همزمان در دو رشته كارشناسيتسهيالت دستورالعمل  -ب
  

از تسهيالت تحصيل همزمان مي توانند  "ممتاز نيمسال دوم تا چهارم"شرايط دانشجويان مشمول  -9ماده 
  در دو رشته استفاده نمايند.

  

معدل كمتر از ز پس از تحصيل همزمان در دو رشته، در دو نيمسال متوالي چنانچه دانشجوي ممتا -10ماده 
، شرايط تحصيل همزمان را از دست خواهد داد و در رشته دوم كسب كند 15در رشته اول و يا كمتر از  16

  موظف به انصراف از رشته دوم است.
  

و انصراف از رشته اصلي را داشته  چنانچه پس از آغاز تحصيل رشته دوم، دانشجو قصد تغيير رشته -11ماده 
معدل  واحد مرتبط با هر رشته، 16با گذراندن حداقل  ، حداقل در يك نيمسال تحصيل همزمان بايدباشد

   .رشته كسب نمايدرا در هر دو  17حداقل 
  

واحد همزمان در هر نيمسال تحصيلي است. با  30مجاز به اخذ پس از شروع رشته دوم دانشجو  -12ماده 
تا  عمومي و پايهبرخي از دروس دانشجو مي تواند تشخيص استاد مشاور و مدير گروه رشته هاي اول و دوم، 

نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان آئين 4(ماده  بگذراندبه صورت غير حضوري  را واحد در هر نيمسال 10سقف 
آزمون درسهاي غيرحضوري، هماهنگ با ساير دانشجويان و در زمان مقرر در  ).5/11/77رت مصوبه ممتاز وزا

    پايان نيمسال برگزار خواهد شد.
  از تسهيالت گذراندن دروس غيرحضوري استفاده نمايد، حق انصراف از رشته اصلي را ندارد.   دانشجو چنانچه –1تبصره 

  

پس از ديده شدن رديف بودجه مشاوره، توسط دفتر اي كارشناسي دو رشتهاستاد مشاور دانشجوي  -13ماده 
   استعداد درخشان و بصورت مرتبط با رشته تحصيلي معرفي خواهد شد.
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  :به صورت غير حضوري در دانشگاه ديگر و يا گذراندن برخي دروستسهيالت  -ج
دانشجوي " 06/09/1375مصوبه  "آئين نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز" 5و  4مطابق ماده 

را بنا به پيشنهاد استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي  دروس عمومي و پايهممتاز مي تواند برخي از 
نشجو . اين دروس جزو حد نصاب واحدهاي داتداي نيمسال امتحان دهدبمربوطه، بدون شركت در كالس، در ا
  ."گردددر آن نيمسال تحصيلي منظور نمي

  

-دانشجويان ممتاز نيمسال دوم تا چهارم، ممتاز ده درصدي، ممتاز آموزشي و ممتاز پژوهشي مي -14ماده 
  مند شوند.از اين تسهيالت بهره با نظر استاد راهنما توانند

  

ابتداي نيمسال سوم به دانشجويان واجد شرايط استعدادهاي درخشان تخصيص  زين تسهيالت اا -15ماده 
  مي يابد و شامل دانشجويان داراي استعدادهاي برتر بدو ورود نمي شود.

  

 دروس اصلي و تخصصيدانشجوي ممتاز مي تواند با تأييد استاد مشاور و مدير گروه مربوطه، برخي  -61ماده 
آئين نامه  6ور در كالس بگذراند (مطابق ماده ضخود را به طور اختصاصي زيرنظر استاد مربوط و بدون ح

  ).5/11/77تسهيالت آموزشي دانشجويان ممتاز مصوب 
  

دانشجوي ممتاز مي تواند با تأييد استاد مشاور، برخي دروس مورد عالقه خود را با معرفي دانشگاه  -17ماده 
آئين نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان ممتاز  5دانشگاه ديگري بگذراند (مطابق ماده  محل تحصيل خود در

  .)5/11/77مصوب 
  

واحد درسي انتخاب  27دانشجوي ممتاز مي تواند با تأييد استاد مشاور، در هر نيمسال حداكثر  -18ماده 
  ).5/11/77آئين نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان ممتاز مصوب  9كند (مطابق ماده 

  

در جلسه كارگروه منتخب شوراي  8/8/1396تبصره در جلسه مورخه  1ماده و  19نامه در اين شيوه -19ماده 
  آموزشي دانشگاه صنعتي اروميه به تصويب رسيد.
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  و دكتري تخصصي ارشد استعداد برتر دوره كارشناسي ممتاز و نامه شناسايي دانشجويانشيوه
  

درصد  5لحاظ ميانگين جزو به  5/17حداقل كل كه با كسب معدل  ارشد كارشناسيمقطع دانشجوي  -1 ماده
  ود.شن ممتاز كارشناسي ارشد شناخته ميبرگزيده در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشد، به عنوا

  

نيمسال تحصيلي فارغ التحصيل شده و عالوه بر كسب معدل  چهاركه طي  ارشدكارشناسيدانشجوي  -2 ماده
ز ممتاالتحصيل ، به عنوان فارغكسب نمايد امتياز پژوهشي 7بدون احتساب نمره پايان نامه، حداقل  17حداقل 

  شود. مقطع كارشناسي ارشد شناخته مي
  .براي كسب امتياز پژوهشي الزاميست ISIچاپ حداقل يك مقاله مجله  -1تبصره 

و براساس  دفتر استعدادهاي درخشانامتيازدهي به مقاالت، پس از حذف نام استاد راهنما و استاد مشاور، توسط  -2تبصره 
  روش امتيازدهي در آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي انجام مي شود.

 ه باشدمنتشر شد كارشناسي ارشد در دوران تحصيل در مقطعمقاالت بايد مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو باشد و  -3تبصره
بديهيست كه نام كليه نويسندگان مقاله بايد با رعايت وابستگي علمي به  .مستخرج از فعاليتهاي پژوهشي داخل دانشگاه باشدو 

  .ذكر شده باشد صنعتي اروميه دانشگاه
  

در مقطع دكتراي تخصصي فقط با رعايت شرايط  دانشجويان استعداد برتر پذيرش بدون آزمون -3 ماده
 پذير خواهد بود.ابالغي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امكان 27/3/1393مصوب نامه مذكور در آئين

  

در جلسه كارگروه منتخب شوراي  8/8/1396تبصره در جلسه مورخه  3ماده و  4نامه در اين شيوه -4ماده 
  آموزشي دانشگاه صنعتي اروميه به تصويب رسيد.
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  صورت جلسه كارگروه تخصصي استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اروميه:
 4، به مدت 8/8/1396و  1/8/1396منتخب شوراي آموزشي در روزهاي يكشنبه مورخ جلسات كارگروه  -

 .و شيوه نامه شناسايي و تسهيالت دانشجويان ممتاز و داراي استعداد برتر تدوين گرديد ساعت برگزار گرديد
 اعضاي جلسه عبارتند از:

  دكتر الناز اسكويي
  دكتر اتابك باقرزاده
  دكتر حامد حسيني

  دكتر هادي عبداللهي
  زادهدكتر كامران قاسم

  هاي درخشان)دكتر سارنگ كاظمي نيا (رئيس گروه استعداد
  

(شامل ممتاز بدو ورود، ممتاز نيمسال دوم تا چهارم، ممتاز  نامه شناسايي دانشجويان ممتاز كارشناسيشيوه -
تصويب  8/8/1396تبصره در جلسه مورخه  11ماده و  6در  ده درصدي، ممتاز آموزشي، و ممتاز پژوهشي)

 شد.

 
تسهيالت پذيرش بدون آزمون در مقطع باالتر، شامل (نامه تسهيالت دانشجويان ممتاز كارشناسي، شيوه -

نامه گذراندن دروس شيوهو نامه تحصيل همزمان دانشجويان ممتاز كارشناسي در دو رشته تحصيلي، شيوه
 تصويب شد. 8/8/1396تبصره در جلسه مورخه  1ماده و  16در  )اضافه بدون اخذ شهريه

 
تبصره در جلسه  3ماده و  4ارشد و دكتراي تخصصي در نامه شناسايي دانشجويان ممتاز كارشناسي شيوه -

 تصويب شد. 8/8/1396مورخه 

 

 

  دكتر اتابك باقرزاده          دكتر الناز اسكويي
  
  

  دكتر هادي عبداللهي        دكتر حامد حسيني
  
  

 دكتر سارنگ كاظمي نيا        زادهدكتر كامران قاسم

  
  
   


