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 دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات

این دستورالعمل،  بادانشجو یا دانش آموخته ای است که مطابق آیین نامه های کشوری  "استعداد درخشان "منظور از( 1ماده

 برای مدتی معین، مورد حمایت قرار می گیرد.

 با ترکیب حقوقی زیر تشکیل می شود: "شورای استعدادهای درخشان دانشگاه" (2ماده

 رئیس شورا( معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه) (1

 معاون پشتیبانی دانشگاه (2

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (3

 معاون دانشجویی دانشگاه (4

 معاون فرهنگی دانشگاه (5

 مدیر امور آموزشی دانشگاه (6

 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه (7

 مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه )دبیر شورا( (8

ا شرکت حداقل پنج عضو از هشت عضو، رسمیت دارد.حضور : جلسات شورای استعدادهای درخشان دانشگاه ب1تبصره

 رئیس یا دبیر در جلسات شورای استعدادهای درخشان دانشگاه الزامی است.

 دادهای درخشان دانشگاه، به شرح زیر است:عوظایف و اختیارات شورای است( 3ماده

 حسن اجرای آئین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های کشوری مرتبط با استعدادهای درخشان نظارت بر (1

تهیه و تنظیم شیوه نامه های اجرایی دانشگاه در خصوص آیین نامه های وزارتی استعداد درخشان، و ابالغ به  (2

 دانشکده هاو گروه های آموزشی

 شان در دانشگاهشناسایی، هدایت تحصیلی و جذب استعدادهای درخ (3

 تصمیم گیری در خصوص موارد ارجاعی از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه (4

تعیین خط و مشی و بررسی عملکرد ساالنه گروههای آموزشی در ارتباط با استعدادهای درخشان، جهت ارسال  (5

 به ریاست دانشگاه

 دهای درخشان دانشگاه ارجاع می دهدبررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه به شورای استعدا (6

کمیته تخصصی شورای استعدادهای درخشان دانشگاه به منظور کسب نقطه نظرات تخصصی و انعکاس آن  (4ماده 

به شورای استعدادهای درخشان دانشگاه تشکیل می گردد. این کمیته شورایی متشکل از مدیر گروه استعدادهای 

مورد بحث، به پیشنهاد مدیر  درخشان دانشگاه و حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی متخصص و صاحبنظر در رشته

 گروه آموزشی مربوطه و تایید شورای استعدادهای درخشان است.

مصوبات شورای استعدادهای درخشان دانشگاه، برای دانشکده ها و گروههای آموزشی الزام آور است. در  (5ماده 

شگاه داشته باشد، بایستی مواردی که یک گروه آموزشی، مصوبه ای مخالف مصوبه شورای استعدادهای درخشان دان

 مراحل زیر به ترتیب طی شود:

ابتدا دالیل مخالفت گروه آموزشی با مصوبه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه، به همراه نظارت اصالحی  (1

پژوهشی دانشکده طرح و در صورت تصویب،  –شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی گروه، در شورای آموزشی 

 دهای درخشان دانشگاه ارسال شود.عینا به شورای استعدا
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پژوهشی دانشکده را در  –شورای استعدادهای درخشان دانشگاه موظف است مصوبه دریافتی از شورای آموزشی  (2

اولین جلسه شورای شورای استعدادهای درخشان دانشگاه طرح و در صورت امکان با گروه آموزشی به توافق 

 برسد.

شان دانشگاه با گروه آموزشی به توافق نرسد، بایستی مصوبه پیشنهادی در صورتی که شورای استعدادهای درخ (3

پژوهشی دانشکده و آخرین مصوبه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه را، بطور همزمان،  –شورای آموزشی 

 به رئیس دانشگاه ارسال کند.

)یا هیات رئیسه( ارجاع می رئیس دانشگاه در چارچوب قوانین، موضوع را جهت تصمیم گیری به شورای دانشگاه  (4

 دهند.

 مصوبه شورای دانشگاه )یا هیات رئیسه( برای همگان الزام آور است. (5

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده، مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورای استعدادهای درخشان  (6ماده 

ع مصوبات توسط گروههای آموزشی به دانشگاه در دانشکده مطبوع است. اطمینان از اطالع رسانی درست و به موق

 دانشجویان و اساتید ذینفع بر عهده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده است.

به عنوان مکمل آیین نامه هایی که از طرف شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت  ( این دستورالعمل7ماده 

 گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان است.علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ می شود، مالک اقدام 

هرگونه اقدام و پرداخت از محل اعتبارات گروه استعدادهای درخشان دانشگاه، خارج از این دستورالعمل و ( 8ماده 

 بدون صورتجلسه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه، خالف قانون است.

، به طور همزمان، مشمول دریافت تسهیالت اختصاصی چند ماده شود، استعداد درخشان چنانچه دانشجوی( 9ماده

 فقط می تواند از تسهیالت یکی از مفاد استفاده کند.

میزان و نوع حمایت متعلق به هر کدام از انواع استعداد درخشان متناسب با اعتبارات موجود به طور ساالنه ( 11ماده

 واهد شد.در شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مصوب خ

 : اختصاصی مقطع کارشناسی1بخش 

برتر کنکور سراسری کارشناسی که در دانشگاه سیستان و بلوچستان پذیرفته شده اند، استعداد  رتبه های( 11ماده 

 درخشان تلقی شده و در بدو ورود به دانشگاه سیستان و بلوچستان، مورد حمایت قرار می گیرند.

گروه علوم  ردیف

 تجربی

 گروه علوم

 ریاضی

گروه 

زبانهای 

 خارجی

گروه 

 هنر

گروه 

علوم 

 انسانی

 نوع استعداد درخشان

بدون اعمال  –حداکثر رتبه کشور 

 سهمیه

555 555 15 15 155 BSC1 

بدون اعمال  –حداکثر رتبه کشور 

 سهمیه

1555 1555 25 25 255 BSC2 

بدون اعمال  –حداکثر رتبه کشور 

 سهمیه

2555 2555 45 45 455 BSc3 

 



  دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات

  
 

 
4 

 

متقاضی باید حداقل چهار نیمسال تحصیلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل باشد. به  :2تبصره

همین دلیل بایستی معادل ریالی تسهیالت دریافت شده، سفته یا چک کارمندی معتبر نزد امور مالی دانشگاه بعنوان 

 وثیقه بسپارد.

گرایش )از مجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر(  –دارنده باالترین معدل کل در هر رشته  (12ماده 

و در دانشگاه سیستان و بلوچستان گذرانده  14واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از  35که در پایان ترم دوم حداقل 

 د.تلقی می شو BSC4باشد، برای یک سال آینده استعداد درخشان نوع 

گرایش )از مجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر(که  –دارنده باالترین معدل کل در هر رشته  (13ماده 

واحد را در دانشگاه  35گذرانده ) حداقل  14واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از  85در پایان ترم چهارم حداقل 

 تلقی می شود. BSC5نده استعداد درخشان نوع سیستان و بلوچستان گذرانده باشد(، برای یک سال آی

گرایش )از مجموع ورودی های مشترک روزانه و شبانه یک نفر(که  –دارنده باالترین معدل کل در هر رشته  (14ماده 

واحد را در دانشگاه  65گذرانده ) حداقل  14واحد درسی را با معدل کل بزرگتر از  115در پایان ترم ششم حداقل 

 تلقی می شود. BSC6لوچستان گذرانده باشد(، برای یک سال آینده استعداد درخشان نوع سیستان و ب

نمره ارتقاء یابد، استعداد  3دانشجویان کارشناسی که معدل ترم قبل آنها نسبت به ترم ماقبل، حداقل  (15ماده 

 احد است.و 12تلقی می شوند. حداقل واحد گذرانده در ترم قبل و ترم ماقبل  BSC7درخشان نوع 

 ورودی های بهمن هر سال، از بهمن تا بهمن معدل گیری می شوند. (16ماده 

گرایش )از مجموع ورودی های مشترک روزانه و نوبت دوم( مشروط به آنکه طول  –رتبه اول هر رشته  (17ماده 

 تلقی می شود. BSC8سنوات تحصیل آن بیش از هشت نیمسال نباشد، استعداد درخشان نوع 

از آنجایی که دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه معموال براساس اطالعات سیستم جامع گلستان تصمیم  (18ماده 

گیری می نماید، لذا نمراتی که به هر دلیل حداکثر تا دو هفته پس از شروع رسمی نیمسال تحصیلی، وارد سیستم 

ثبت و تایید به موقع نمرات، بر عهده مدیر  جامع گلستان نشود، مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. عواقب ناشی از عدم

 گروه آموزشی مربوطه است.

دانشجویان یا دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان که از ورود به دانشگاه آنها بیش  (19ماده 

از هشت نیمسال تحصیلی نگذشته و در آزمون سراسری کارشناسی ارشد، رتبه های برتر کسب کرده اند، استعداد 

 تلقی می شوند. BSC9درخشان نوع 

دانشجویی که از طریق آزمون کتبی مرحله نیمه متمرکز،  –ی المپیاد علمی شرکت کنندگان در مرحله نهای (21ماده 

 تلقی می شوند. BSC10به مرحله نهایی راه یافته اند، استعداد درخشان نوع 

چنانچه طول سنوات تحصیل دانشجوی کارشناسی بیش از هشت نیمسال شود، از اخذ گواهی رتبه محروم  (21ماده 

ی ها حذف می گردد. مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات جزو هشت نیمسال و از لیست رتبه بندی ورود

 محاسبه نمی شود.

 : اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد2بخش 

رتبه های برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد که در دانشگاه سیستان و بلوچستان پذیرفته شده اند،  (22ماده 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد حمایت قرار می گیرند. استعداد درخشان تلقی شده و در بدو ورود به
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نوع استعداد  رتبه / درصد ردیف

 درخشان

 MSc1 155 بدون اعمال سهمیه –حداکثر رتبه کشوری 

درصد رتبه متقاضی بدون اعمال سهمیه نسبت به آخرین رتبه 

 مجاز

 MSc2 % 15کوچکتر از 

نسبت به آخرین رتبه درصد رتبه متقاضی بدون اعمال سهمیه 

 مجاز

 MSc3 % 25کوچکتر از 

دانشجویان کارشناسی ارشد که بدون شرکت در آزمون سراسری و صرفا از طریق آیین نامه های کشوری  (23ماده 

 تلقی می شوند. MSc4استعدادهای درخشان جذب دانشگاه سیستان و بلوچستان شده اند، استعداد درخشان نوع 

گرایش در پایان دوم، در صورت گذراندن حداقل شانزده واحد درسی )بدون احتساب  –ر رشته رتبه اول ه (24ماده 

 تلقی می شود. MSc5نمره سمینار و واحدهای جبرانی( و داشتن حداقل میانگین کل شانزده، استعداد درخشان نو 

ه از دروس بدون )احتساب نمره دارنده باالترین معدل دوره کارشناسی ارشد با میانگین کل بزرگتر از هفد (25ماده 

تلقی  MSc6گرایش و در پایان ترم سوم، استعداد درخشان نوع  –دروس جبرانی، سمینار و پایان نامه( در هر رشته 

 می شود.

دانشجوی کارشناسی ارشدی که واحد تطبیقی دارد، بایستی در شورای استعدادهای درخشان دانشگاه  :3تبصره

 تعیین تکلیف شود.

دارنده پایان نامه برگزیده در هر گروه آموزشی با معرفی معاونت پژوهشی دانشگاه، استعداد درخشان نوع  (26ماده 

MSc7 .تلقی می شود 

پژوهشگر برتر کارشناسی ارشد گروه آموزشی در هر سال تحصیلی با معرفی معاونت پژوهشی دانشگاه،  (27ماده 

 تلقی می شود. MSc8 استعداد درخشان نوع

پژوهشگر برتر کارشناسی ارشد دانشکده یا شاخه علمی در هر سال تحصیلی با معرفی معاونت پژوهشی  (28ماده 

 تلقی می شود. MSc9دانشگاه، استعداد درخشان نوع 

پژوهشگر برتر کارشناسی ارشد دانشگاه در هر سال تحصیلی با معرفی معاونت پژوهشی دانشگاه، استعداد  (29ماده 

 تلقی می شود. MSc10درخشان نوع 

مبدعین، مخترعین مکتشفین، کارآفرینان و هر دانشجوی کارشناسی ارشد که بنا به پیشنهاد گروه آموزشی  (31ماده 

مربوطه، تایید شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب شورای استعدادهای درخشان دانشگاه، شایسته حمایت باشد، 

 می شوند. تلقی MSc11استعداد درخشان نوع 

دانشجوی کارشناسی ارشد در صورتی استعداد درخشان محسوب شده و مشمول دریافت تسهیالت این  (31ماده 

 دستورالعمل می شود که به هنگام دریافت تسهیالت، بیش از سی سال تمام سن نداشته باشد.

 : اختصاصی مقطع دکتری3بخش

دانشجوی دکتری که بدون شرکت در آزمون ورودی و صرفا براساس آیین نامه های استعدادهای درخشان  (32ماده 

 تلقی می شود. phD1موفق به راهیابی به دوره دکتری شده، استعداد درخشان نوع 

ا هدانشجوی دکتری که در مصاحبه گروه آموزشی، بین کلیه شرکت کنندگان گروه ) از هر رشته گرایش ( 33ماده 

 تلقی می شود. phD2یک نفر( موفق به کسب باالترین نمره مصاحبه شده باشد، استعداد درخشان نوع 
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دانشجوی دکتری که مطابق مقررات دانشگاه، از شرکت در آزمون جامع معاف شود، استعداد درخشان نوع ( 34ماده 

phD3 .تلقی می شود 

گذرانده و  18حدهای نظری دوره را با میانگین حداقل دانشجوی دکتری که تا پایان ترم سوم کل وا( 35ماده 

 تلقی  phD4همچنین تا پایان ترم چهارم امتحان جامع را با موفقیت سپری کرده باشد، استعداد درخشان نوع 

 می شود.

پژوهشگر برتر دکتری در گروه آموزشی با معرفی معاونت پژوهشی دانشگاه، در هر سال تحصیلی استعداد ( 36ماده 

 تلقی می شود. phD5خشان نوع در

پژوهشگر برتر دکتری در دانشکده یا شاخه علمی در هر سال تحصیلی با معرفی معاونت پژوهشی دانشگاه، ( 37ماده 

 تلقی می شود. phD6استعداد درخشان نوع 

پژوهشگر برتر دکتری در دانشگاه در هر سال تحصیلی با معرفی معاونت پژوهشی دانشگاه، استعداد ( 38ماده 

 تلقی می شود. phD7درخشان نوع 

دارنده پایان نامه برگزیده در هرگروه آموزشی با معرفی معاونت پژوهشی دانشگاه، استعداد درخشان نوع ( 39ماده 

phD8 .تلقی می شود 

ترعین، مکتشفین، کارآفرینان و هر دانشجوی دکتری که بنا به پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه، مبدعین، مخ (41ماده 

تایید شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب شورای استعدادهای درخشان دانشگاه، شایسته حمایت باشد، استعداد 

 تلقی می شود. phD9درخشان نوع 

و مشمول دریافت تسهیالت این آیین نامه می شود که دانشجوی دکتری در صورتی ممتاز محسوب شده  (41ماده 

 به هنگام دریافت تسهیالت، بیش از سی و پنج سال تمام سن نداشته باشد.

 : اختصاصی همه مقاطع تحصیلی4بخش 

دانشجویانی که مطابق دستورالعمل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کشوری دانشجوی  (42ماده 

 تلقی می شود. Gen1شود استعداد درخشان نوع  نمونه تشخیص داده

رتبه های اول تا سوم مسابقات علمی )در رقابت با حداقل سی شرکت کننده( که بصورت کتبی یا شفاهی  (43ماده 

توسط انجمن های علمی دانشجویی در سطح دانشگاه و با تصویب شورای استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار می 

 تلقی می شوند. Gen2ن نوع شود، استعداد درخشا

تیمهای علمی )نظیر بتن، برنامه نویسی کامپیوتری، رباتیک، کمیکار، سازه های ماکارونی و ...( که با اطالع ( 44ماده 

تیم در سطح دانشگاه، موفق به کسب مقام اول  3قبلی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و در رقابت با حداقل 

 تلقی می شود. Gen3ع شوند استعداد  درخشان نو

)نظیر خوارزمی، حسابی، رازی،  مسابقات و جشنواره های علمی کشوری( دارندگان رتبه های اول تا سوم از 45ماده 

 تلقی می شود. Gen4فارابی و ...( استعداد درخشان نوع 

شرکت تیمی یا انفرادی در هر نوع مسابقه و یا جشنواره ای باید با اطالع قبلی دفتر استعدادهای درخشان  (46ماده 

اره، نظر یا جشنو آیین نامه کشوری اجرایی مسابقهدانشگاه صورت گیرد. هر تیم متشکل از حداکثر سه نفر است مگر 

 متفاوتی داشته باشد.

رزشی در صورت کسب عنوان اول تا سوم در مقطع کشوری استعداد دانشجویان برگزیده مسابقات و (47ماده 

 تلقی می شود. Gen5درخشان 
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دانشجویان برگزیده مسابقات قرآنی و فرهنگی با تایید شورای فرهنگی دانشگاه، استعداد درخشان نوع ( 48ماده 

Gen6 .تلقی می شود 

 ته استعداد درخشان: برخی تسهیالت اعطایی دانشگاه به دانشجو یا دانش آموخ5بخش 

 اعطای بورس تحصیلی تا سقف صد میلیون ریال (49ماده 

 امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی( 51ماده 

 امکان اخذ حداکثر بیست واحد درسی، مازاد بر دروس رشته اصلی مطابق آیین نامه مربوطه (51ماده 

پرداخت پاداش چاپ مقاله علمی پژوهشی معتبر مرتبط با رشته تحصیلی مطابق مصوبات شورای پژوهشی  (52ماده 

 دانشگاه

 حمایت خاص شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه از دانشجوی استعداد درخشان (53ماده 

 شجوی استعداد درخشانتقدیم لوح تقدیر در انواع آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و ... به دان (54ماده 

 تقدیم گواهی یا دانشنامه ممتازی به دانش آموختگان استعداد درخشان رتبه اول( 55ماده 

 معرفی دانشجوی استعداد درخشان به بانک ها و صندوق های قرض الحسنه جهت دریافت تسهیالت ویژه (56ماده 

و پارک های علمی و فناوری و حمایت مادی  معرفی دانشجوی استعداد درخشان به مراکز رشد دانشگاهی( 57ماده 

 و معنوی از ایشان جهت راه اندازی کسب و کار دانش بنیان

هزینه شرکت دانشجوی استعداد درخشان در دوره های کسب مهارت، کارآفرینی  % 85پرداخت حداکثر ( 58ماده 

 و فنی و حرفه ای.

ن استان و بنیاد ملی نخبگان جهت دریافت تسهیالت معرفی دانشجوی استعداد درخشان به بنیاد نخبگا (59ماده 

 اعطایی آن بنیاد

 شرکت رایگان دانشجوی استعداد درخشان در جشن دانش آموختگی دانشگاه (61ماده 

پرداخت نقدی یا بن خرید کتاب به دانشجوی استعداد درخشان برحسب نوع ممتازی تا سقف یک میلیون  (61ماده 

 ریال در سال

تفریحی ویژه دانشجویان استعداد درخشان با هماهنگی سایر مراجع ذیربط در  –اری اردوهای علمی برگز (62ماده 

 دانشگاه

هزینه شرکت  % 85برگزاری کارگاههای علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان یا پرداخت حداکثر  (63ماده 

 دانشجوی استعداد درخشان در کارگاههای علمی

هزینه شرکت  % 85زبان خارجه ویژه دانشجوی استعداد درخشان یا پرداخت حداکثر  برگزاری دوره های( 64ماده 

 دانشجوی استعداد درخشان در دوره های مربوطه

حمایت مادی و معنوی از دانشجوی استعداد درخشان جهت شرکت در کنفرانسهای علمی داخلی و خارجی ( 65ماده 

 مرتبط با رشته تحصیلی

ب و ذهاب، اسکان، تغذیه و حق الزحمه مدعوین داخلی یا خارجی استعدادهای درخشان تامین هزینه ایا (66ماده 

 دانشگاه جهت برگزاری سخنرانی، کارگاه علمی یا دوره های آموزشی یا پژوهشی

تسهیالت ویژه دانشجویی و رفاهی اعم از خوابگاه ویژه، تخفیف تعرفه تغذیه، اولویت واگذاری کار دانشجویی،  (67ماده 

 فاده چند برابر از وام صندوق رفاه .... به دانشجوی استعداد درخشان است

 پرداخت هزینه های برگزاری مرحله نیمه متمرکز المپیاد علمی دانشجویی(68ماده 



  دستورالعمل شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصیص اعتبارات

  
 

 
8 

 

هزینه ثبت نام دانشجوی استعداد درخشان در المپیاد علمی دانشجویی و در  % 155پرداخت حداکثر  (69ماده 

 سی ارشد و دکتریکنکورهای سراسری کارشنا

 بهره مندی رایگان دانشجوی استعداد درخشان از تسهیالت و دوره های برگزاری معاونت فرهنگی دانشگاه (71ماده 

 استفاده رایگان دانشجوی استعداد درخشان از کلیه امکانات تربیت بدنی دانشگاه (71ماده 

 تابخانه مرکزی دانشگاهاستفاده دانشجوی استعداد درخشان از تسهیالت ویژه ک (72ماده 

استفاده نامحدود دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه از اینترنت، دوره های آموزشی و بانک های اطالعاتی ( 73ماده 

 مرکز کامپیوتر دانشگاه

 صفحه کپی رایگان در انتشارات دانشگاه 555استفاده دانشجوی استعداد درخشان از ساالنه حداکثر  (74ماده

 ی درصدی از سهمیه حج عمره یا سهمیه عتبات عالیات دانشگاه به دانشجویان استعداد درخشان اعطا( 75ماده

 اولویت دانشجوی استعداد درخشان در تخصیص کار دانشجویی (76ادهم

این دستور العمل با هفتاد و هفت ماده و سه تبصره در صد و نهمین جلسه شورای استعدادهای درخشان  (77ماده              

مورد تصویب قرار  22/3/34تایید و در سیصد و پنجاه و سومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ  8/4/1334دانشگاه مورخ 

 ت.گرفت و از این تاریخ برای تمام ارکان دانشگاه الزم االجرا اس


