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  )٩۵(بازبينی شده  درخشان استعداد دانشجویان بندی سطح دستورالعمل

  : مقدمه

 اسالمی جمهوری نظام توسعه انداز چشم درافق مندرج های وبرنامه سياستها استناد به
 معظم مقام ابالغی ورهنمودهاوسياستهای توسعه برنامه در مندرج تدابير با وباتوجه
 وزارت های برنامه دررئوس ونخبگان استعداددرخشان دانشجویان وحمایت هدایت رهبری

 اموزش درجهت رویکرد این کشورقرارداردتابا پزشکی علوم ودانشگاهای بهداشت
 مسائل حل درجهت انان بالقوه ظرفيتهای از واستفاده دانشجویان این وتوانمندسازی

 نامه درائين مندرج شرائط احراز با دانشجویان.گيرد صورت الزم اهتمام کشور ومشکالت
 دانشگاهها دفاتراستعداددرذخشان عضویت به ميتوانند درخشان استعدادهای تسهيالت
  نمایند استفاده نامه ائين دراین مندرج تسهياللت واز درامده

  : اهداف

 ــــان اســــتعدادهای تســــهيالت نامه ائين  ارتقا برای قانونی الزام درجهت درخش
 نیقانو خال دارای دردفاتراســتعداددرخشــان عضــویت از بعد دانشــجویان توانمندی
ــد ــرائط از یکی بااحراز ودانشــجویانميباش ــویت ش ــان عض ــتعداددرخش  دردفاتراس
 اموزشی های توانمندی به انکه بدون نمایند استفاده مربوطه ازتسهيالت ميتوانند

  .بيافزایند خود فرهنگی وفردی پژوهشی –
 تعدادهایاس از الگوسازی نظامات فاقد درخشان استعدادهای تسهيالت نامه ائين 

 وایجاد بخشی انگيزه ودرجهت بوده وفرهنگی پژوهشی آموزشی ابعاد در درخشان
 پژوهشی – اموزشی های توانمندی ارتقا درجهت دانشجویان به  رقابتی فضای

  .است درنظرنگرفته حمایتی فضای وفرهنگی
 نداشته ومدونی روشن فعاليتی وافق انداز چشم دانشگاه به ورود بعداز دانشجویان 

 برنامه ارائه.ميگذرانند خودرا تحصيل دوران مدونی برنامه وبدون هدف بدون واغلب
 دانشجویان وری دربهره ازفعاليتها هرکدام اهميت ميزان تعيين با فعاليت وافق

  .بسيارموثرخواهدبود

  : انداز چشم

 بتوانند تحصيلی دوره درطول اینکه برای دانشجویان ، بندی سطح برنامه بااجرای 
 – اموزشی فعاليتهای افزایش به ملزم بمانند درخشان دفتراستعدادهای عضو

 های توانمندی به دانشگاه به ازورود بعد راهکار وبااین ميگردند وفرهنگی پژوهشی
  .ميگردد افزوده دانشجویان گانه سه
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 سطح با متناسب درخشان استعدادهای تسهيالت نامه درائين مندرج تسهيالت 
 باالی امتياز که ودانشجویانی شده ارائه دانشجویان وهشیپژ – اموزشی علمی

  .ميگردند مند بهره نيز بهتروباالتری تسهيالت از باشند داشته گانه سه فعاليتهای
 بها تحصيلی دردوره دانشجویان گانه سه فعاليتهای به بندی سطح برنامه بااجرای 

 .ميگردند ورقابتی انگيزشی فضای وارد ودانشجویان شده داده
 به دانشجویان بندی سطح نامه ائين در مندرج وامتيازات فعاليتها جدول به بارجوع 

 وميتوانند پيداکرده دسترسی تحصيلی دوران گانه سه فعاليتهای وافق برنامه
  .نمایند ریزی برنامه خویش های وتوانمندی قابليتها افزایش درمسير

  

  : بندی سطح نحوه

 کليه به جدید عضوگيری جهت عمومی فراخوان ضمن تحصيلی، سال هر ابتدای در
 دانشجویان به نام ثبت هنگام به درخشان دردفتراستعدادهای عضویت شرائط ها دانشکده
 بندی سطح دستورالعمل رسانی اطالع های شيوه از بااستفاده و شده ابالغ جدیدالورود

 سه درجداول مندرج اتامتيازحائز که فردی هرميگردد ابالغ عضودفتر دانشجویان تمامی به
  اپلود رانيز مربوطه موردنظرمستندات ایتم انتخاب ضمن باشد بندی سطح گانه

 امتياز به مربوط شده اپلود مدارک تائيد از بعد دفتراستعداددرخشان کارشناسان.مينماید
 امتيازات مجموع ودرنهایت نموده دانشجواقدام به امتياز تخصيص به نسبت شده انتخاب
 سطح بااعالم.نمود خواهد مشخص را وی بندی رتبه سطح دانشجو توسط شده کسب
 راکه هائی وایتم نکات گانه سه جداول به مراجعه با ميتوانند دانشجویان شده بندی رتبه
 برنامه مربوطه امتياز اخذ برای تحصيلی دوره ودرطول نموده رامشخص هستند امتياز فلقد
  نمایند ریزی

 روزرسانی به موظف قدیمی اعضا کليه جدید، عضوگيری بر عالوه تحصيلی سال درطول
 باشند می بندیها سطح احتمالی تغيير و مجدد امتيازدهی و ارزیابی جهت خود اطالعات
 تنزل یا و ارتقا دیگر سطح به سطح یک از الزم امتياز اخذ با تواند می دانشجو بصورتيکه

 با باالتر تحصيلی ترمهای در ترتيب بدین. گردد حذف سطوح تمامی از کلی به یا و یابد
 ملزم بقا برای افراد کليه افراد، امتياز در عضویت اوليه شروط نقش تدریجی شدن کمرنگ

  .بود خواهند خود فردی های وتوانمندی فرهنگی پژوهشی آموزشی وضعيت ارتقا به
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  :گردد می تعریف زیر حالت دو در مجموه این در عضویت

 ۵/٢ ميزان به ای نمره دارای سراسری آزمون در که افرادی کليه): اوليه(عضویت - 1
 سنجش سازمان طرف از آنها اسامی و اند بوده ميانگين از باالتر معيار انحراف
 جهانی المپيادهای برگزیدگان همچنين گردد، می اعالم دانشگاه به ساالنه

 به ورود بدو در خوارزمی های جشنواره کشوری برگزیدگان کشوری،
 رشته هم دانشجویان %١ ،کشوری های ازمون برتر نفرات وهمچنيندانشگاه،
 افتخاری عضو دانشجوئی المپياد برتر ونفرات ومخترعين تحصيلی دراخرسال مقطع
 معدل شرط کسب صورت در دوم ترم در و بود خواهند درخشان استعدادهای دفتر
 می بندی طبقه سطوح وارد و نموده تثبيت را خود عضویت الزم امتيازات کسبو

 .شوند

 طی در بایستی و شود می اول ترم دانشجویان شامل افتخاری عضویت :١ تبصره
 .گردد می ملغی عضویت صورت این غير در و یافته ارتقا یکسال

 کسب را سطوح از یک هر به ورود جهت الزم امتياز که افرادی کليه :دائم عضویت - 2
 .بود خواهند درخشان استعدادهای دفتر دائم عضو معدل شرط باحفظ نمایند

 حکم دارای دانشجویان و بوده استوار پزشکی اخالق محور حول برنامه این :١ تبصره
 نخواهند نامه آئين این مشمول) اخالقی یا آموزشی تخلف( دانشگاه انظباطی کميته
  .شد

 نداشته وجود ١ به ٣ سطح از مراحل طی به الزامی اعضاء ارزیابی دوره هر در: ٢ تبصره
  .دارد وجود سطوح بين جهش امکان و

 ضروری بندی سطح برای درخشان دفتراستعدادهای عضویت شرائط احراز:  ٣ تبصره
  است

  

  :شد خواهند بندی رده ذیل سطح سه در کل امتياز جمع براساس افراد

      60      باالی امتياز: اول سطح

      59 تا 31 امتياز: دوم سطح

     30 آمتراز امتياز: سوم سطح
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  پزشکی علوم دانشگاه استعداددرخشان دانشجویان بندی سطح درخواست فرم           

  :نمائيد توجه زیر موارد به لطفًا فرم تکميل از قبل گرامی، دانشجوی

 امتيازمربوطه ميباشيدتنها گانه سه درجداول مندرج امتيازات دارای که درصورتی 
 نمائيد گذاری عالمت را

 تعداد اگر مثال، برای. باشد می ضروری مدرک ارائه شده ذکر موارد تمام برای 

 کپی مانند آن مستندات تا است الزم شود ذکر عدد ٢ مصوب تحقيقاتی طرحهای
 .گردد ضميمه پروپوزال

 خود مستندات و مدارک است الزم پژوهش و آموزش در موثر نقش گزینه مورد در 
 خواهد گيری تصميم آن امتياز مورد در درخشان استعدادهای دفتر. دهيد ارائه را

 .نمود

 شود ذکر کشوری رتبه باید حتمًا کنکور رتبه مورد در. 
 نمایيد مطالعه دقت به را پاورقی در شده قيد توضيحات تکميل از قبل مورد هر در. 

  درخشان استعدادهای دفتر                                                               

  

  

  فردی اطالعات فرم

 قابل Email              تماس تلفن                ورود سال            تحصيلی رشته                 خانوادگی نام نام
  دسترسی

  
  
  
  
  

  

  .......................... فرم تکميل تاریخ 

   



5 
 

  : پژوهشی امتيازات جدول

  پيشنهادی خام امتياز  کل امتياز  تعداد توضيحات    گزینه

 بين نشریات در مقاله انتشار
  ١الملل

  30       اولنویسنده
 تا دوم نویسنده
 سوم

      
٢٠  

 سوم نویسنده
 بعدبه

      
١٢  

  داخلی نشریات در مقاله انتشار

  ١٧       اولنویسنده
 تا دوم نویسنده
 چهارم

      
١٠  

 پنجم نویسنده
 بعدبه

      
۶  

  مصوب تحقيقاتی طرح
  ١٠       مجری
  ٧       اصلیهمکار

 بين کنگره در مقاله ارائه
اصلی همکار  ٢المللی

      
١٣  

  ٨        ٣داخلی کنگره در مقاله ارائه
  ٣         کنگره درآزادشرکت
  ۴٠       کتابتاليف
  ٣٠        کتابترجمه

  ۴برتر نامه پایان
  ١۵       اولرتبه
  ١٢       دومرتبه
  ١٠       سومرتبه

 و اکتشاف اختراع، ثبت( نوآوری
  ۵)برتر ایده یا

 بين جایزه برنده
 المللی

      
۴٠  

 جایزه برنده
 کشوری

      
٢٠  

 جایزه برنده
 استانی

      
١٠  

  
  ٢٠        - کشوری نمونهدانشجوی
 پژوهشی جشنواره    برتر پژوهشگر

 دانشگاه
          ١۵  

 کارگاه موثردربرگزاری نقش
  ها وهمایش

  
  

 ۵                 کارگاهمدرس

         ٢     درکارگاهشرکت
 همکاری
 دربرگزاری

١                           

  

 قابل امتياز ودرصورتیشد خواهد ضریب مربوط مجله (Impact Factor) تاثير ضریب به بخش این امتياز.١

  .باشد ومتاس اول نویسنده دانشجو که هست محاسبه
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 قابل امتياز ودرصورتیگردید خواهد محاسبه دو ضریب با فوق امتياز برتر، رتبه کسب صورت در.٢
  .باشد دوم یا اول نویسنده دانشجو که هست محاسبه

  .گردید خواهد محاسبه ۵/١ ضریب با فوق امتياز برتر، رتبه کسب صورت در.٣

 لسا هر در شده ارائه های نامه پایان بين در دانشجو توسط شده ارائه نامه پایان صورتيکه در.۴
 در. گردد می فوق امتياز حائز شود، شناخته برتر نامه پایان عنوان به تحصيل محل دانشگاه در تحصيلی
  .شد خواهد محاسبه ٢ ضریب با فوق امتياز شود، برتر رتبه حائز کشوری سطح در نامه پایان صورتيکه

 برای. نماید کسب امتياز) سطح باالترین( سطوح از یکی از تواند می تنها بخش این در دانشجو هر.۵

 بين بخش امتياز تنها نوآوری یا اختراع یک زمينه در المللی بين و کشوری جایزه کسب صورت در مثال
  .گيرد می تعلق دانشجو به المللی
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: آموزشی امتيازات جدول  

 امتياز  تعداد  توضيحات    گزینه
  کل

 خام امتياز
  پيشنهادی

 دانشجویان بين در کل معدل رتبه
  1ورودی همان

 کسب صورت در اولرتبه
 در ای رتبه هر
 آن مقابل خانه

  .بزنيد عالمت

    ٢٠  
  ١۵     دومرتبه
 تا سوم رتبه
 پنجم

    
١٠  

 تا ششم رتبه
  ٢دهم

    
۵  

   جامع امتحانات در کشوری رتبه

 تا اول رتبه
 سوم

 کسب صورت در
 در ای رتبه هر
 آن مقابل خانه

  .بزنيد عالمت

    
٣٠  

 تا چهارم رتبه
 ششم

    
٢۵  

 تا هفتم رتبه
 دهم

    
٢٠  

 جامع امتحانات در دانشگاهی رتبه
  2انترنی وپره پایه علوم

 کسب صورت در اولرتبه
 در ای رتبه هر
 آن مقابل خانه

  .بزنيد عالمت

    ١۵  
  ١٠     دومرتبه
 تا سوم رتبه
  پنجم

    
۵  

 کارشناسی ازمون کشوری رتبه
  1ودکترا ارشد

 کسب صورت دراولرتبه
 در ای رتبه هر
 آن مقابل خانه

  .بزنيد عالمت

    ٣٠  
  ٢۵    دومرتبه
 تا سوم رتبه
مپنج

    
٢٠  

 دانش های درالمپياد رتبه کسب
  اموزی

 کسب صورت درجهانی سطح
 در ای رتبه هر
 آن مقابل خانه

  .بزنيد عالمت

    30  
  
20  
  

کشوری سطح
    

  3کنکور کشوری رتبه
K رتبه 

 در دانشجو
 کنکور

 کشوری رتبه
 خانه در را کنکور
  بنویسيدمقابل

    
K/5  

 درالمپيادعلمی رتبه کسب
  دانشجوئی

  انفرادی
  20     اول
 15 دوم
 10 سوم

 تيمی 
اول

  
15 

 10دوم
 5 سوم

 کمک وسایل و افزارها نرم طراحی
  استفاده قابل آموزشی

 درسطح
 کشوری

    15  

 درسطح
 دانشگاهی

  10  

 درسطح
 دانشکده

  5  

 

  نفر باشد  30. نفراول در صورتي كه تعداد دانشجويان يك ورودي تا 1
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 باشد نفر 60 تا ورودي يك دانشجويان تعداد كه صورتي ودوم در نفراول  

 باشد نفر 90 تا ورودي يك دانشجويان تعداد كه صورتي در سه نفراول  

 باشد نفر 120 تا ورودي يك دانشجويان تعداد كه صورتي در چهار نفراول  

 باشد نفر 150 تا ورودي يك دانشجويان تعداد كه صورتي در پنج نفراول  

  ميگردد محاسبه کشوری امتياز تنها ودانشگاهی کشوری رتبه کسب درصورت. 2
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  :انفرادی و اجتماعی فرهنگی، امتيازات جدول

 امتياز تعداد  توضيحات    گزینه
  کل

 خام امتياز
  پيشنهاد

 در سوم تا اول رتبه کسب
  کریم قرآن حفظ مسابقات

 سطح در
 کشور

      30  

 سطح در
 استان

      20  

 سطح در
 دانشگاه

      15  

 های جشنواره در رتبه کسب
  کشور فرهنگی

  20       اول
  15       دوم
  10       سوم

 های جشنواره در رتبه کسب
  دانشگاهی فرهنگی

  ١٠       اول
  ٧       دوم
  ۵       سوم

 ومدیریتی اجرائی سوابق
 فعاليتهای در وشرکت

   انساندوستانه

 سطح در
 کشوری

      
10  

  5       استانیسطحدر
 سطح در

 دانشگاهی
      

3  

درسطح 
  دانشکده

      
١٫۵ 

  دفتر های کارگاه در شرکت
  

به ازا هرکارگاه 
  ساعته  ۴

      ۵/. 

  ١۵         TOEFL۴ یا IELTS  گواهی

فعاليت قابل قبول درهسته 
  5/.        ماه ۶به ازا هر  استعداددرخشان

  

 باشد می درخشان استعدادهای واحد در شده دیده تدارک های وبرنامه ها کارگاه ، های برنامه منظور
  .گردد می مشخص درخشان استعدادهای دفتر توسط K ضریب برنامه هر برای ضمنًا و

  .گردد نمی تعلق امتيازی هيچ TOEFL ۴۵٠ از کمتر و IELTS ۴ از کمتر نمره به

          

  

توانمندی امتياز حداقل  امتيازپژوهشی حداقل  حداقل امتيازاموزشی   سطح
  فردی

A 15  10  5  
B  ٣۵  ٢٠  ۵  
C        
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   پزشکی علوم دانشگاه استعداددرخشان دانشجویان به رفاهی تسهيالت

  

 ارائهقابلتسهيالت سطحنوع
 نخبگان ملی بنياد تسهيالت از استفاده برای معرفی .1  یک سطح

  همزمان دورشته تحصيل هزينه آمك اعطاي .2
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