
 آييه وامٍ تسُيالت آمًزشي، پژيَشي ي رفاَي ييژٌ استعدادَاي درخشان

      
 مقدمٍ

 ٍآهَصؽ دسهبى ثْذاؿت، ٍصاست دسخـبى اػتقذادّبي ّذايت ؿَساي ًبهِ آئيي 2 هبدُ 1 ثٌذ اخشاي دس    

 ٍ دسخـبى اػتقذاد داساي داًـدَيبى ثشاي پظٍّـي ٍ آهَصؿي ٍيظُ تؼْيالت ثشلشاسي هٌؾَس ثِ ٍ پضؿىي

هلي، ايي آييي ًبهِ ثِ ؿشح ريل  اًؼبًي ٍ اػالهي، ٍاالي ّبياسصؽ هحَسيت ثب آًبى ثبلمَُ اػتقذادّبي ؿىَفبيي

 .ؿَد تذٍيي ٍ اخشا هي
  

 تعاريف : – 1مادٌ  

 دس ايي آييي ًبهِ ٍاطُ ّبي صيش دس هقبًي هشثَعِ ثِ وبس هي سٍد.

 پضؿىيٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ  يزارت : 

 ؿَساي ّذايت اػتقذادّبي دسخـبى ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىي شًرا : 

ّبي فلَم پضؿىي ٍ هَػؼبت ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ ّش يه اص داًـگبُ ّب ٍ داًـىذُ داوشگاٌ : 

ِ دػتگبّْبي ّبي فلَم پضؿىي ٍاثؼتِ ثوٌٌذ ٍ داًـگبُآهَصؽ پضؿىي وـَس وِ عجك همشسات ٍصاست فول هي

 اخشايي) ؿبّذ، ثميِ اهلل ٍ استؾ(

ّبي فلَم پضؿىي ٍ ٍ داًـىذُ ّبوليِ داًـدَيبى)افن اص سٍصاًِ ٍ ؿجبًِ( ؿبغل ثِ تحصيل دسداًـگبُ داوشجً: 

 هَػؼبت ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست ٍ داًـگبُ ّبي فلَم پضؿىي ٍاثؼتِ ثِ دػتگبّْبي اخشايي) ؿبّذ، ثميِ اهلل ٍاستؾ(
  
 استعداد درخشان: -2مادٌ  

 ؿَد وِ ٍاخذ ؿشايظ همشس دس ثٌذّبي ريل ثبؿذ:اػتقذاد دسخـبى ثِ فشدي اعالق هي

 داسا ثَدى يىي اص ؿبخصْبي صيش: - 1-2 

)ثب  500 وـَسي هؼبٍي ٍ ووتشاصثشگضيذگبى آصهَى ػشاػشي گشٍُ آصهبيـي فلَم تدشثي ثب وؼت ستجِ -الف  

 هقشفي ػبصهبى ػٌدؾ آهَصؽ وـَس(

داسًذگبى ًـبى عال، ًمشُ ٍ ثشًضوـَسي اص الوپيبدّبي فلوي داًؾ آهَصي )ثب هقشفي هشوض هلي  -ب  

 اػتقذادّبي دسخـبى ٍ داًؾ پظٍّبى خَاى(

دس ّش يه ًفشات اٍل تب ػَم اًفشادي ٍ ستجِ اٍل تيوي وـَسي الوپيبد فلوي داًـدَيبى فلَم پضؿىي وـَس -ج 

ط آًىِ ّش يه اص افشاد ثشگضيذُ ستجِ اٍل تيوي وِ هتمبضي تؼْيالت ّؼتٌذ ّبي الوپيبد هزوَس )ثِ ؿشاص حيغِ

ثب هقشفي دثيشخبًِ  )% ًوشُ ًفش ػَم اًفشادي ّوبى حيغِ سا وؼت ًوَدُ ثبؿٌذ80دس هشحلِ فشدي حذالل 

 الوپيبد فلوي ٍصاست



صهي ٍ خَاى خَاسصهي)دس ّبي خَاسّبي اٍل تب ػَم وـَسي خـٌَاسُ ساصي ٍ خـٌَاسُثشگضيذگبى حبئض ستجِ -د 

 هشثَعِ ّبيدثيشخبًِ هقشفي ثب ؿَسا صهيٌِ فلَم پضؿىي( ٍ ػبيش خـٌَاسُ ّبي فلوي هَسد تبييذ

داًـدَيبى داساي اثذاؿ يب اختشاؿ ثجت ؿذُ دس صهيٌِ فلَم پضؿىي ثب تبئيذ هقبًٍت تحميمبت ٍ في آٍسي  -َـ  

 ٍصاست

 تبييذ ػتبد اًتخبة داًـدَيبى ًوًَِ وـَسيداًـدَيبى ًوًَِ وـَسي گشٍُ پضؿىي ثب  -ي 

% ثشتش پزيشفتِ ؿذگبى وـَسي دسّش يه اص آصهًَْبي هتوشوض خبهـ فلَم پبيِ پضؿىي، دًذاًپضؿىي ٍ 5/2 -ز 

 تب حذاوثش ٍ ًفش ػِ حذالل)دًذاًپضؿىي وبسٍسصي پضؿىي، پزيشؽ دػتيبس پضؿىي ٍداسٍػبصي، خبهـ پيؾ

 (آصهَى ّش دس ًفش چْل ػمف

ستجِ ّبي ثشتش پزيشفتِ ؿذگبى دس آصهَى ّبي ٍسٍدي دٍسُ ّبي تحصيالت تىويلي وبسؿٌبػي اسؿذ  -ح 

ٍPh.D  ِصيش ؿشح ث : 

 20  دس صَستي وِ تقذاد پزيشفتِ ؿذگبى دس ّش سؿتِ تب در آزمًن َاي يريدي مارشىاسي ارشد: -

 تقذاد وِ دسصَستي ٍ مشًري ديم ي وفرايل  ًفش پزيشفتِ ؿذُ دس ّش سؿتِ، 50تب  وفر ايل مشًري، ثبؿذ ًفش

 وفر ايل تا سًم مشًري. ثبؿذ ًفش 50 اص ثيؾ  ؿذگبى پزيشفتِ

ًفش  10دس صَست ؿشوت حذالل پٌدبُ ًفش دس آصهَى ٍسٍدي ّش سؿتِ تب  : Ph.Dدر آزمًن َاي يريدي -

 ًفش پزيشفتِ ؿذُ دس 11- 20،وفرايل مشًري  پزيشفتِ ؿذُ دس ّش سؿتِ،

وفر ايل تا  ثبؿذ ًفش 20 اص ثيؾ  ؿذگبى پزيشفتِ تقذاد وِ دسصَستي  ٍ وفرايل ي ديم مشًري ّش سؿتِ، 

 سًم مشًري.

% ثشتش داًؾ آهَختگبى ّش سؿتِ ثب ٍسٍدي هـتشن دس همبعـ وبسؿٌبػي ٍ ثبالتش دس ّش داًـگبُ  10 -ط   

 . 17 حذالل ول   وؼت هقذل ًفش ثبؿذ( ثب 5)هـشٍط ثش ايٌىِ تقذاد فبسك التحصيالى ّش دٍسُ حذالل 

اػتفبدُ اص ػْويِ ثب ) ثذيْي اػت ٍاخذيي ؿشايظ ايي ثٌذ هي تَاًٌذ فمظ اص تؼْيالت آهَصؿي پبيبى دٍسُ 

 هوتبص آهَختگبى داًؾ ٍ داًـدَيبى تحصيل ؿشوت دسآصهَى ٍسٍدي همغـ ثبالتش هغبثك آييي ًبهِ تؼْيل اداهِ

ايي آييي ًبهِ(  3هبدُ 5تؼْيالت هشثَط ثِ گزساًذى عشح هغبثك ثٌذ ش ٍ ثبالت همبعـ ثِ دسخـبى اػتقذاد ٍ

 اػتفبدُ ًوبيٌذ.

% داًـدَيبى ثشتش ّش سؿتِ ثب ٍسٍدي هـتشن دس ّش داًـگبُ دس پبيبى ّش ػبل تحصيلي )تقذاد 1 -ي   

 تحصيلي. ػبل آى دس 17 ًفش ثبؿذ( ثِ ؿشط وؼت هقذل ول حذالل 5داًـدَيبى ّش دٍسُ ثبيذ حذالل 

تَاًٌذ اص تؼْيالت اداهِ تحصيل)اػتفبدُ تٌْب دس صَستي هي >>ي<< داًـدَيبى ٍاخذ ؿشايظ ثٌذ تثصرٌ: 

 فبسك ثشتش% 10خض التحصيلي فبسك ٌّگبم دس اص ػْويِ ثب ؿشوت دسآصهَى ٍسٍدي همغـ ثبالتش( اػتفبدُ ًوبيٌذ وِ

 .ثبؿٌذ ًيض هـتشن ٍسٍدي ثب سؿتِ ّن التحصيالى

دػتَسالقول اخشايي ًحَُ اهتيبصدّي ثِ فقبليت ّبي تحميمبتي  پظٍّـگش ثشخؼتِ ثش اػبعداًـدَيبى  -ك 

تحميمبت ٍ في آٍسي ٍصاست تذٍيي ٍ ثِ  وِ اص ػَي هقبًٍت >>ك<< داًـدَيبى پظٍّـگش هَضَؿ ثٌذ



هقبًٍت ّب خْت تبييذ ًْبيي ثِ ّب اثالك ؿذُ اػت. ايي داًـدَيبى تَػظ هقبًٍت پظٍّـي داًـگبُداًـگبُ

 هي ؿًَذ. هقشفي تحميمبت ٍ في آٍسي ٍصاست

دس پبيبى دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ  16دس پبيبى دٍسُ وبسؿٌبػي ٍ حذالل  17داسا ثَدى هقذل ول حذالل  -2-2 

 (2-1ثبالتش)ثِ اػتثٌبي لؼوت ط ثٌذ

دٍسُ وبسؿٌبػي پيَػتِ ، دس 16چٌبًچِ هقذل دس دٍسُ وبسؿٌبػي ًبپيَػتِ ثيؾ اص يه تشم ووتش اص  :1تثصرٌ   

ٍ دس  15ثيؾ اص يه تشم ووتش اص  Ph.D اسؿذ ٍ وبسؿٌبػي دٍسُ دس ،16 اص ووتش هتٌبٍة يب هتَالي تشم دٍ ثيؾ اص

ؿَد هـوَل آييي ًبهِ ٍ تؼْيالت هشثَعِ  15دٍسُ دوتشاي حشفِ اي ثيؾ اص ػِ تشم هتَالي يب هتٌبٍة ووتش اص

   ًخَاٌّذ ؿذ.

 هزوَس ثبيذ دس ول دٍساى تحصيل خَاُ لجل يب ثقذ اص ؿوَل آييي ًبهِ حفؼ ؿذُ ثبؿذ.ؿشط هقذل  :2تثصرٌ    

 وويتِ اص لغقي  ايي هبدُ وِ داساي حىن هحىَهيت 2-2ٍ  2-1ٍاخذيي ؿشايظ همشس دس ثٌذّبي  -3-2    

 آييي ايي هـوَل ثبؿٌذ( اخاللي  يب آهَصؿي تخلف ثش هجٌي) ّبآصهَى تخلفبت ثذٍي ّيئت يب داًـگبُ اًضجبعي

 .ؿذ ًخَاٌّذ هشثَعِ تؼْيالت ٍ ًبهِ

هتمبضيبى اػتفبدُ اص تؼْيالت اػتقذاد دسخـبى دس ّشيه اص همبعـ تحصيلي ثبيذ ؿشايظ آييي ًبهِ سا  -4-2    

 دس ّوبى همغـ احشاص ًوَدُ ثبؿٌذ.
  
   

           تسُيالت آمًزشي،پژيَشي: -3مادٌ    

دس دٍ  17دسخـبى دٍسُ دوتشاي حشفِ اي هدبصًذ دس صَست داؿتي حذالل هقذل  داًـدَيبى اػتقذاد -1-3    

ّبي داًـگبُ MPH  ّبي وبسؿٌبػي يبًيوؼبل تحصيلي ٍ تبئيذ اػتبد هـبٍس ثغَس ّوضهبى دس يىي اص سؿتِ

 وـَس دس ّوبى ؿْش هحل تحصيل سؿتِ اٍل ثِ تحصيل اداهِ دٌّذ.

دٍم هي ثبيؼت ٍاحذّبي دسػي اص ّش دٍ سؿتِ سا ثِ ًحَي اخز ًوبيذ داًـدَ پغ اص ٍسٍد ثِ سؿتِ  :1تثصرٌ  

 .سػبًذ وِ دس هذت هدبص تحصيل دس سؿتِ اٍل ، ّش دٍ سؿتِ سا ثِ پبيبى

دس  MD-Ph.D تَاًٌذ اص تؼْيالتداًـدَيبى هـوَل ايي آييي ًبهِ دس دٍسُ دوتشاي حشفِ اي هي :2تثصرٌ    

 ثشًبهِ فبليؿَساي دس هشثَعِ هصَة ضَاثظ ًوبيٌذ. اسائِ ايي تؼْيالت ثش اػبعحيي تحصيل سؿتِ اٍل اػتفبدُ 

 .ثَد خَاّذ  سيضي

داًـدَي هـوَل ايي آييي ًبهِ هي تَاًذ ثِ پيـٌْبد دفتش اػتقذادّبي دسخـبى داًـگبّْب ٍ تبئيذ  -2-3     

اػتبد ثگزساًذ. ايي دسٍع خض حذ هقبًٍت آهَصؿي داًـىذُ، دسٍع فوَهي سا ثِ صَست غيشحضَسي يب هقشفي ثِ 

ثِ فٌَاى  14ًوي گشدد ٍ وؼت حذالل ًوشُ  دس آى ًيوؼبل تحصيلي هٌؾَس ًصبة ٍاحذّبي دسػي داًـدَ

 ؿَد.لحبػ هيؿشط لجَلي 



ّبي ؿَد ٍ داًـدَيبى اػتقذاد دسخـبى هَؽفٌذ دسوالعًوي 3-2دسٍع هقبسف اػالهي هـوَل ثٌذ :تثصرٌ     

 داًـگبُ ثِ صَست حضَسي ؿشوت ًوبيٌذ. دسٍع هقبسف اػالهي

هقبًٍت  داًـدَي اػتقذاد دسخـبى هدبص اػت دس ّش ًيوؼبل تحصيلي ثِ پيـٌْبد اػتبد هـبٍس ٍ تبئيذ -3-3     

 .ثگزساًذ سا دسػي ٍاحذ 27 تب حذاوثش  آهَصؿي داًـىذُ هشثَعِ

 ؿشايظ فشاّن ًوبيذ: داًـگبُ هي تَاًذ تؼْيالت صيش سا ثشاي داًـدَيبى ٍاخذ -4-3     

هشتجِ اػتبديبسي ثِ ثبال سا ثقٌَاى اػتبد هـبٍسداًـدَ تقييي  داساي يىي اص افضبي ّيئت فلوي تشخيحبً -الف    

 ًوبيذ.

ثِ هٌؾَس آهَصؽ هجبحث فلوي خذيذ ثِ داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى ، الذام ثِ تـىيل والع  -ب    

 .ًوبيذ ٍيظُ  ّبي

ّبي آهَصؽ صثبى، هْبست ّبي سايبًِ اي، هذيشيت ، سٍؽ تحميك ٍ ػبيش هَاسد هـبثِ سا ثش اػبع والع  -ج    

 .دّذ تـىيل ًيبص ػٌدي ثشاي داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى ثب تخفيف ٍيظُ

اهىبًبت الصم سا ثشاي ؿشوت داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى دس وٌفشاًؼْبي فلوي ٍ وبسگبُ ّبي  -د    

 صؿي داخل ٍ خبسج اص وـَس فشاّن ًوبيذ.آهَ

ًؼجت ثِ پشداخت ووه ّضيٌِ ّبي الصم ثشاي پبيبى ًبهِ ّبي تحميمبتي ثش حؼت هَسد ٍ ؿشايظ ّش  -َـ    

 داًـگبُ الذام ًوبيذ.

 ووه ّضيٌِ هزوَس اص هحل افتجبسات پظٍّـي داًـگبُ لبثل پشداخت هي ثبؿذ. : تثصرٌ    

 ثب تَاًٌذهي( ثبليٌي تخصصي ٍ  Ph.D هـوَل ايي آييي ًبهِ )ثِ اػتثٌبي همبعـداًؾ آهَختگبى  -5-3 

خذهت پضؿىبى ٍ پيشاپضؿىبى، خذهبت  لبًَى اخشايي ًبهِ آييي 2ٍ3 هَاد هَضَؿ وويؼيَى هصَثبت سفبيت

هَضَؿ لبًَى هزوَس سا دسػبصهبى ّب ٍ هشاوض آهَصؿي، پظٍّـي، دسهبًي ٍ يب هذيشيتي هشتجظ ثب داًـگبُ ّبي 

 ط ثش ايٌىِ ػبصهبى ّبي فَق ثِ خذهبت آًبى ًيبص داؿتِ ثبؿٌذ.هـشٍ ثگزساًٌذ يب ٍصاستفلَم پضؿىي 
  
 تسُيالت رفاَي: -4مادٌ  

هَؽف اػت الذاهبت الصم سا دس خْت افغبي ٍام، ووه ّضيٌِ تحصيلي، خَاثگبُ ، ثي خشيذ وتبة ٍ  داًـگبُ 

اهىبًبت صيبستي، تفشيحي، ٍسصؿي ثشاي داًـدَيبى  ّب، سايبًِ، ايٌتشًت ٍّب، آصهبيـگبُتؼْيالت اػتفبدُ اص وتبثخبًِ

 داساي اػتقذاد دسخـبى ثِ فول آٍسد.
  
ّبي ٍيظُ آهَصؿي، پظٍّـي ٍ سفبّي داًـدَيبى داساي اػتقذاد ٍ افتجبسي ثشًبهِّبي هبلي ّضيٌِ -5 مادٌ 

 دسخـبى ٍ ػبيش هٌبثـ داًـگبُ تبهيي هي ؿَد. دسخـبى اص هحل افتجبسات ثشًبهِ پشٍسؽ ٍ حفؼ اػتقذادّبي

فولىشد آًْب ٍ هجٌبي تخصيص ثَدخِ ثِ داًـگبّْب، ًتبيح اسصؿيبثي ثِ فول آهذُ اص ثشًبهِ ّب ٍ  تثصرٌ : 

 .ثبؿذ هتٌبػت ثب تقذاد داًـدَيبى داساي اػتقذاد دسخـبى ّش داًـگبُ هي
  



ًؾبست ثش اخشاي آييي ًبهِ ثش فْذُ هقبًٍت آهَصؿي ٍصاست ثَدُ ٍ دس ؿشح ٍتفؼيش آى، ًؾش هقبًٍت  -6مادٌ 

 آهَصؿي هالن خَاّذ ثَد.
  

تاريخ............... تىا تٍ پيشىُاد شًراي  تثصرٌ در 8مادٌ ي 6ايه آييه وامٍ مشتمل تر يل مقدمٍ ،

َدايت استعدادَاي درخشان تٍ تصًية يزير تُداشت،درمان ي آمًزش پسشني رسيد ي از تاريخ 

اتالغ الزم االجرا مي تاشد. آييه وامٍ تسُيالت آمًزشي ،پژيَشي ي رفاَي ييژٌ استعدادَاي 

 .گردد مي مىسًخ1393 صًبم وامٍ آييه اتالغ تاريخ از  3/12/1387درخشان مصًب


