
 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 آيين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها 
 و مسابقات علمي در دوره هاي آموزش عالي

 :مقدمه 

 سياست هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب چهار صد و نوزدهمين جلسه                 ٣در اجراي ماده     
ر تهيه نظام تربيتي و معنوي متناسب با نياز اين استعدادها و به منظور                  شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني ب      

تسهيل در ادامه تحصيل داوطلبان برگزيده و خالق در دوره هاي آموزش عالي، اين آيين نامه تدوين و ابالغ                       
 . مي گردد

ش آموزش  ، سازمان سنج  “شوراي هدايت “در اين آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان به اختصار              
و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و                  “ سازمان سنجش “كشور،  

 . ناميده مي شود“ دانشگاه“وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

عتبر   برگزيدگان جشنواره هاي بين المللي خوارزمي، جوان خوارزمي و رازي و نيز برگزيدگان مسابقات م               -١ماده
با ارايه گواهي معتبر، از يكي از دو طريق زير مي توانند در دوره تحصيلي              ) رتبه هاي اول تا سوم   (علمي بين المللي   

كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته متناسب با طرح ابتكاري خود يا زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند،                      
 : پذيرفته شوند

 نمره گزينش آزاد در رشته مورد تقاضا % ٨٥ب حد نصاب علمي برابر شركت در آزمون  سراسري و كس: الف

 اخذ پذيرش از دانشگاه : ب 

 افراد مشمول اين ماده براي كسب پذيرش ورود به هر دوره تحصيلي، بايد عالوه بر مدرك تحصيلي                    -١تبصره
 . ش ارايه نمايندپايين تر، اسناد دال بر برگزيده شدن خود را حسب مورد به دانشگاه يا سازمان سنج

 ٣  سازمان سنجش دستورالعمل اجرايي نحوه پذيرش دانشجو موضوع بند الف اين ماده را ظرف مدت                -٢تبصره
 . ماه ازتاريخ ابالغ اين آيين نامه آماده مي كند و به نحو مقتضي به اطالع داوطلبان مي رساند

عهده معاونت آموزشي وزارت علوم،        تشخيص اعتبار علمي مسابقات بين المللي حسب مورد بر                -٣تبصره
 .تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است

  هر داوطلب به ازاي هر بار برگزيده شدن در جشنواره ها و مسابقات علمي مندرج در اين ماده فقط                      -٤تبصره
كند و لذا برگزيده شدن در زمان دانش آموزي         مربوط براي ادامه تحصيل در دوره بعدي استفاده          يكبار مي تواند از امتياز   

 .صرفاً براي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي معتبر است

 ١ 



مي توانند پس از اتمام دوره       ) رتبه هاي اول تا سوم    (برگزيدگان المپياد علمي دانشجويي كشور           -٢ماده
 . كارشناسي ارشد با كسب پذيرش از دانشگاه در دوره دكتري ادامه تحصيل دهند

اعطاي پذيرش به داوطلبان مشمول اين آيين نامه در اختيار دانشگاه است و براساس دستورالعملي                   -٣ماده
دانشگاه شرايط و چگونگي بررسي درخواست متقاضيان و         . انجام مي شود كه به تصويب شوراي دانشگاه مي رسد        

  .برنامه زمان بندي آن را به نحو مقتضي به اطالع داوطلبان مي رساند

 و  ١ماده  “ ب“   دانشگاه پذيرنده تا پايان مهر هر سال گزارش مربوط به پذيرفته شدگان موضوع بند                   -٤ادهم
 .  را براي اطالع به معاونت آموزشي وزارت مربوط ارسال مي كند٢ماده 

دادهاي  شوراي هدايت استع   ١/٥/٨٠ تبصره پس از تصويب در جلسه مورخ         ٤ ماده و    ٥ اين آيين نامه مشتمل بر      -٥ماده
  .   درخشان به تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابالغ براي كليه داوطلبان واجد شرايط قابل اجرا است

 ٢ 
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