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 »تسهیالت رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونهاعطاء و بازپرداخت  دستورالعمل«
 

هاي اجرایی صندوق در برنامه سوم توسعه ت امناي صندوق رفاه دانشجویان و سیاستأهی 30/3/80مورخ  هبا عنایت به مصوب
نمونه، این دستورالعمل به شرح  جویان ممتاز ومور معیشتی دانشاهاي تحصیلی و مین بخشی از هزینهتأو به منظور کمک به 

 :شودمواد زیر تدوین می
 

 تعاریف -1ماده
شوراي هدایت  5/11/77نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان ممتاز مصوب آیین یکدانشجویان ممتاز طبق مفاد ماده  - الف

 :زیر باشندیط اباید حائز یکی از شر) 1پیوست شماره(استعدادهاي درخشان در آموزش عالی 
 .کشور آموزش گانه آزمون سراسري با معرفی سازمان سنجشهاي پنجهبرگزیدگان گرو -1-الف
 .ید وزارت آموزش و پرورشیتأآموزي کشور با ادهاي علمی دانشبرگزیدگان المپی -2-الف
 .هاي علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهشید یتأخوارزمی با  هايدگان جشنوارهیبرگز -3-الف
 .هاي استثنایی هستند به تشخیص گروه آموزشی ذیربطدانشجویانی که داراي ویژگی -4-فال

کارشناسی پیوسته،  کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، تحصیلی مقاطع کلیه تسهیالت وام دانشجویان ممتاز به -1 تبصره
 .یابداختصاص می دکتري تخصصی و ايدکتراي حرفه ،کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته

نامه مربوط پیش آید، شامل این دستورالعمل نیز خواهد آیینانشجویان ممتاز در دچنانچه هرنوع تغییري در تعریف  -2 تبصره
 .شد
وزیر علوم،  6/8/83نامه انتخاب دانشجوي نمونه مصوب آیین یکدانشجوي نمونه دانشجویی است که طبق مفاد ماده  - ب

 .نامه مذکور توسط کمیته منتخب وزارت متبوع انتخاب و معرفی شودآیین 5طبق ماده  تحقیقات و فناوري و
 .شوندمؤسسه نامیده میها و مؤسسات آموزش عالی، در این دستورالعمل براي اختصار دانشگاه - ج
 

 :گیرندگانشرایط عمومی وام - 2 ماده
 هاي صـندوق رفـاه دانشـجویان در داخـل کشـور      استفاده از وامنامه نحوه آیینگیرندگان، مطابق فصل اول شرایط عمومی وام

 .باشدمی
 

 :شرایط آموزشی پرداخت وام -3ماده
 .دانشجوي تمام وقت باشد -الف
 .توانند درصورت تمایل درخواست وام نمایندال تحصیلی میمسدانشجویان ممتاز بعد از دو نی -ب
 .براي دانشجویان ممتاز ضروري است ،دو نیمسال متوالی در زمان ارائه در خواست وام در 17داشتن معدل  -ج
یـد  یتأونه منوط به ـویان نمـگاه و دانشجـان دانشـید دفتر استعدادهاي درخشیتأام به دانشجویان ممتاز منوط به پرداخت و -د
 .باشدونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میامع
 

 مبلغ، نوع و نحوه پرداخت تسهیالت رفاهی  -4ماده
 
 وام تحصیلی -لفا

 .گیردوام تحصیلی سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط کلیه مقاطع تحصیلی تعلق می
 وام ضروري -ب

 :شودوام ضروري به صورت زیر پرداخت می
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اپیوسته، مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، دو برابر و مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ارشد ن
 .برابر سقف مجاز 3اي و دکتراي تخصصی دکتراي حرفه

نامه نحوه استفاده از آیینی یا، بخش ج دستورالعمل اجر1 موارد پرداخت وام ضروري همانند موارد مطرح شده در ماده -تبصره
 .باشدماده فوق می 2و  1هاي هاي صندوق رفاه دانشجویان و تبصرهوام
 وام ازدواج -ج

 .شودبندي پرداخت میدر حداکثر سقف و بدون امتیاز کنندتأهل اختیار میواج به دانشجویانی که در حین تحصیل وام ازد
 هلینمتأودیعه مسکن  -د

اي در اختیار دارند براساس حداکثر سقف تعیین شده هل کلیه مقاطع تحصیلی که مسکن اجارهأودیعه مسکن به دانشجویان مت
 .شودتحصیالت تکمیلی پرداخت می هايبراي دانشجویان دوره

 .نامه نخواهد بودوجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره -تبصره
 

 مدارك مورد نیاز -5 ماده
 .پوششی که با امضاء معاون دانشجویی و فرهنگی مرکز ارسال شده باشد نامه -5-1
 2وام ازدواج طبـق مـاده    ،)ج(بخـش   2وام ضروري طبق مـاده  ،)ب(بخش 1رك مربوط به وام تحصیلی طبق مادهامد -5-2

هاي صندوق رفـاه  نامه نحوه استفاده از وامآیینی یدستورالعمل اجرا) ه(بخش 2هلین طبق ماده أو ودیعه مسکن مت) د(بخش 
 .باشددانشجویان می

 .یدیه مربوط به ممتاز یا نمونه بودن دانشجویتأ -5-3
 .باید جدا از سایر دانشجویان به صندوق ارسال گرددجویان ممتاز و نمونه میك و اطالعات دانشارمد -5-4

 .ماندید در دانشگاه باقی مییتأبودن دانشجویان پس از بررسی و  نهومدرك مربوط به ممتاز یا نم -تبصره
 

  بازپرداخت تسهیالت -6ماده
نامه بازپرداخت بدهی آیینبر مدت تصویب شده در برا 2مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان ممتاز و نمونه  -1

 .باشددانشجویان می
آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام داده و یا به تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش -2

آموختگانی که مشمول انشسال پس از فرغت از تحصیل و د شوند یکاند و یا مینوعی از انجام خدمت وظیفه معاف شده
 .باشدباشند یک سال به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظیفه میمی وظیفه انجام خدمت نظام

مین اعتبار بخشودگی از محل اعتبارات ردیف اعتباري حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان، دانشجویان نمونه أدرصورت ت -3
    معاف ) جز ودیعه مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاهه ب(کل بدهی % 30کشور و دانشجویان ممتاز از پرداخت 

 .گردندمی
 
 

صندوق رفاه أت امناء توسط هی 25/4/82و  16/7/81تبصره در تاریخ  5بند و  24ماده،  6این دستورالعمل در 
 .دانشجویان به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجراست
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 »ویژه دانشجویان ممتازنامه تسهیالت آموزشی  آیین«
 

مـورخ   387نامه تشکیل شوراي هدایت استعدادهاي درخشان در آمـوزش عـالی مصـوب جلسـه      آیین 2ماده  2در اجراي بند 
ي تسهیالت ویژه آموزشی براي دانشجویان ممتاز در مقطع تحصیلی رشوراي عالی انقالب فرهنگی و به منظور برقرا 6/9/75

نامه تدوین و به مـورد اجـرا گذاشـته     آییناین ) پزشکی و دامپزشکی(اي یوسته و دکتراي حرفهکارشناسی، کارشناسی ارشد پ
 :شودمی
 :مند شوند، عبارتندازنامه بهره آیینتوانند از مزایاي این دانشجویانی که می -1ماده
 .برگزیدگان آزمون سراسري با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور -الف
موضـوع مصـوبات شـوراي عـالی     (ي علمی دانش آموزي کشور با معرفی وزارت آموزش و پـرورش  برگزیدگان المپیادها -ب

 .)ها بدون شرکت در آزمون سراسريآموزان برگزیده در دانشگاهانقالب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش
 .هاي علمی و صنعتی ایرانهاي خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشبرگزیدگان جشنواره -ج

در آزمـون سراسـري    هـا رگزیدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنب -1تبصره
 .حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط باالتر باشد

هـاي اسـتثنایی بـه    ویژگـی باشند امـا بـه دلیـل داشـتن     » ج«تا  »الف«دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بند  -2تبصره
ي آموزش دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه به شورا معرفی اشور ییدتأتشخیص گروه آموزشی مربوط و 

 .مند شوندنامه بهرهآیینشورا بتوانند از مزایاي این  ییدتأشوند تا پس از بررسی و می
دار انجام کلیه امور مربوط به استعدادهاي درخشان در آن دانشگاه است عهدهها معاونت آموزشی در هریک از دانشگاه -2ماده

 .سیس دفتر ویژه استعدادهاي درخشان در حوزه معاونت آموزشی اقدام نمایدأتواند نسبت به تو درصورت ضرورت، دانشگاه می
ت علمی داراي مرتبـه  أهی از اعضاي هاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان ممتاز، دانشگاه یکیبراي نظارت بر فعالیت -3ماده

 .نمایداستادیاري و باالتر را به عنوان استاد مشاور وي تعیین می
 .شودالزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعیین و پرداخت میحق -تبصره
مـدیر گـروه آموزشـی     ییـد تأر و تواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پیشنهاد استاد مشاودانشجوي ممتاز می -4ماده

حد نصاب واحدهاي دانشـجو در آن   ءمربوط، بدون شرکت در کالس، در ابتداي نیمسال تحصیلی امتحان دهد این دروس جز
 .گرددنیمسال تحصیلی منظور نمی

کده محـل تحصـیل   یید استاد مشاور، برخی از دروس مورد عالقه خود را با معرفی دانشتأتواند با شجوي ممتاز میندا -5ماده
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف به ارائه خدمات آموزشی و . خود در دانشکده یا دانشگاه دیگري بگذراند

 .دانشجویان هستند این پژوهشی به
لی و توانـد برخـی از دروس اصـ   یید مدیر گروه آموزشی مربوط، دانشجوي ممتاز مـی تأبنا به تشخیص استاد مشاور و  -6ماده

 .تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کالس بگذراند
تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز، نسبت به تشکیل کالس ویژه بـا تعـداد   دانشگاه می -7ماده

 .کمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نماید
هـاي ویـژه   تواند نسبت به برگزاري کـالس شجویان ممتاز از متون خارجی، دانشگاه میبه منظور استفاده مطلوب دان -8ماده

 .هاي خارجی براي این دانشجویان اقدام نمایدآموزش زبان
 .واحد درسی انتخاب کند 27ید استاد مشاور، حداکثر تا یتأتواند با مسال تحصیلی میدانشجوي ممتاز در هر نی -9ماده
هاي آموزشی هاي علمی و کارگاهاست تمهیدات الزم را براي شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانسدانشگاه موظف  -10ماده

 .داخلی فراهم نماید
دانشگاه در اختصاص امکاناتی مانند بورس تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خریـد کتـاب، اسـتفاده از     -11ماده

 .شجویان ممتاز تسهیالت ویژه قائل شودباید براي دان... ها و آزمایشگاهها و کتابخانه
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د استاد مشاور ییتأمزمان در دو رشته تحصیلی پس از تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصیل هدانشگاه می -12ماده
 .موافقت نماید

 .شوداي ابالغ میگانهامقررات تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی طی دستورالعمل جد -تبصره
توانـد از تسـهیالت ایـن    کمتر باشد، او نمـی  17چه میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال متوالی یا متناوب از چنان -13ماده
 .در این صورت مطابق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه خواهد داد. نامه استفاده کندآیین
جویان ممتاز از امکانـات مراکـز اطـالع    ها حسب مورد، براي استفاده دانشوزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه -14ماده

 .دارنداقدامات الزم را معمول می... پژوهان جوان و رسانی، مؤسسات پژوهشی، باشگاه دانش
اي را بـه نسـبت تعـداد دانشـجویان ممتـاز      وزارت فرهنگ و آموزش عالی از محل اعتبارات متمرکـز خـود، بودجـه    -15ماده

 .دهدها به آنها اختصاص میدانشگاه
 
 

شوراي هدایت استعدادهاي درخشان در آموزش عالی  5/11/77تبصره در جلسه مورخ  4ماده و  15نامه در  آییناین 
 .به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست


